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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 สภาพการณเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน  ท้ังดานการเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม
และส่ิงแวดลอมทําใหเกิดกระแสเรียกรองการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยขึ้น ท้ังนี้เพื่อให
การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาของประเทศ  ดังนั้นจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของประเทศ เชน ครู 
อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกิดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
จัดการศึกษาของประเทศตอไป  ระบบการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษาได
ใหความสําคัญในการสงเสริมการคิดแกเด็กและเยาวชนใหมีความสามารถในการคิดอันจะเปน
ประโยชนอยางมากตอการดําเนินชีวิต มีความสามารถในการแกปญหารวมท้ังสามารถเลือก
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและมีเหตุผล การปูพื้นฐานการคิดและสงเสริมการคิดใหแกเด็กและ
เยาวชนจึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โรงเรียนในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาและ
ประเทศตางๆในยุโรป ไดจัดใหมีการสอนท่ีเนนการคิดในโรงเรียน ประเทศไทยจึงไดเห็น
ความสําคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดโดยไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
พุทธศักราช 2542  ในดานมาตรฐานประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
กําหนดเปนสมรรถนะสําคัญในจุดประสงคของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมุงใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว  ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองจัด
กระบวนการเรียนรูโดยการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ การประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหาและจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ คิดเปนและ
ทําเปน 
  
 ในการเรียนการสอนภาษาในปจจุบัน ครูผูสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งการท่ีจะออกแบบ
การจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการทักษะการคิดควบคูกับทักษะทางในภาษา เพื่อใหสอดคลองตาม 
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พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ท่ีครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฎิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง  ดังนั้นการอานจึงสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ปจจุบันท่ีขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ไดมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การอานมีความสําคัญ
ยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะการอานเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคคลชวยใหเกิดความ
งอกงาม โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหสามารถรูจักคิดและมีโลกทัศนกวาง ดังนั้นผูท่ีมีนิสัยรักการอาน 
และมีการพัฒนาดานความคิดยอมแสวงหาความรู และศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

จากประสบการณการสอนของผูวิจัยในการสอนการอานภาษาฝรั่งเศส พบปญหาท่ี
หลากหลาย เชน ผูเรียนไมสามารถจับประเด็นสําคัญของเน้ือเร่ืองได อีกท้ังยึดติดอยูกับคําศัพทและ
ไวยากรณท่ีไมเขาใจ ทําใหผูเรียนเกิดความทอถอย คิดวาการอานภาษาฝร่ังเศสเปนเร่ืองยาก จึงทํา
ใหขาดความกระตือรือรนในการเรียนเทาท่ีควร นอกจากปญหาในดานการอานแลว อีกปญหาหนึ่ง
ท่ีพบไดในการเรียนเกือบทุกวิชา คือ ผูเรียนไดรับการฝกฝนการคิดไมเพียงพอ อาจเนื่องจาก
ครูผูสอนอาจ จะเนนการสอนเนื้อหามากเกินไปจนไมมีเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน
ไดฝกคิดแกปญหา  

 
1.2  ภูมิหลังการวิจัย 
 

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบวานักเรียนมีความ
เขา ใจในการอานนอย ครูผูสอนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุงเนนเนื้อหา
มาก กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนนอย อีกท้ังขาด
การฝกฝนในการคิด การตัดสินใจ และการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล (กรมวิชาการ, 2544) นักเรียน
จับใจความจากเร่ืองท่ีอานไมไดการวิเคราะหยังไมดีพอเพราะขาดการสงเสริมการคิด และไมรักการ
อานเทาท่ีควร เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะผูสอนไมสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการ
ใชทักษะทางภาษา ผูสอนมุงเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติและไมคํานึงถึงการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ดังนั้นในการสอนครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสอนใหนักเรียนรูวิธีการอานวาอาน 
“อยางไร” จึงจะเขาใจ โดยเนนกระบวนการมากกวาท่ีจะสอนใหนักเรียนอาน “อะไร” ท่ีเนนเพียง
เนื้อหา เม่ือนักเรียนเรียนรู วิธีอานท่ีถูกตองก็จะไดรับความรูและนํามาใชใหเกิดประโยชนประสบ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีไดมุงหวังได ซ่ึงจะทําใหมีนิสัยรักการอานในท่ีสุด นอกจากนั้นยังพบปญหาอีก
ดวยวาในการพัฒนาทักษะการอานใหไดดีนั้นผูอานยังขาดทักษะการคิด ซ่ึงการคิดถือเปนปจจัย
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เบ้ืองตนของการเขาใจ การอานโดยไมคิดก็เทากับการเสียเวลาเพราะหากอานแลวไมเขาใจก็ยอม
ไมไดท้ังความรู ความคิด อีกท้ังไมสามารถนําขอมูลไปประยุกตตอไปได กลาวไดวาผูอานกับ
ผูเขียนจะตองส่ือความหมายซ่ึงกันและกันโดยใชขอความเปนส่ือ โดยผูอานจะตองใชความสามารถ
ในการคิดตี ความส่ือท่ีอานและทําความเขาใจในส่ิงท่ีผูเขียนตองการส่ือใหตรงกับจุดประสงคของ
ผูเขียนนอก เหนือจากการอานเฉพาะตัวภาษาจุดประสงคหลักของการสอนบทอานจึงไมใชเพื่อให
เรียนศัพทและรูปแบบไวยากรณแตแทท่ีจริงแลวเปนการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเทคนิค
การอานกลวิธีการคนหาและการกระตุนใหผูเรียนคิดไตรตรองเก่ียวกับหนาท่ีของภาษา ผูสอนจึง
ควรฝกใหผูเรียนมีวิธีสรางความหมาย โดยใชส่ิงท่ีรูจักเปนตัวชวย ซ่ึงอาจเปนตัวภาษาหรือส่ิงอ่ืนๆท่ี
ไมเกี่ยวกับภาษา เชน ความรูท่ัวไปที่เกิดจากประสบการณ วิธีคิดอยางเปนเหตุเปนผล มีการหยั่งรู
และประสบการณการอานของตนเอง เปนตน 
  

สําหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผูวิจัยไดเลือกโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ซ่ึงเปนโรงเรียนระดับช้ันมัธยมขนาดใหญ ต้ังอยูใจกลาง
เมืองยานสยามสแควร ใกลแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบัน
กวดวิชาตางๆ  ปจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน มีท้ังหลักสูตรภาคปกติ (Regular Program) 
และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในสวนของวิชาภาษาฝรั่งเศสเปนหนึ่งใน
วิชาเอกในแผนการเรียนอักษรศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยจึงไดเลือก
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนท่ีเรียนแผนอักษรศาสตร (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึง
เปนรายวิชาท่ีผูวิจัยไดรับมอบหมายจากกลุมสาระการเรียนรูใหเปนผูสอน   

 
1.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
          จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวามีผลการวิจัยท้ังในและตางประเทศท่ีทําการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดดวยเทคนิคกระบวนการคิดตาง ๆสามารถพัฒนาทักษะการอานใหดี
ข้ึนดวย ดังเชนผลการวิจัยในประเทศ พบวาการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด
ทําใหผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนสูงข้ึน  (พรพรรณ อินทรไทยวงศ, 2553) การใชเทคนิคการตั้งคําถามสามารถ
พัฒนาการอานและการเขียนสรุปความวิชาภาษา อังกฤษ (ไฉน อรุณเกลา, 2550)  การใชเทคนิค
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แผนท่ีความคิดในการสอนคณิตศาสตร มีผลใหความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนสูงข้ึน 
(สุกัญญา ศิริเลิศพรรณา, 2553) ผลของการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถาม
หมวกความคิดหกใบทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการ
ส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน(ออมฤดี แชมอุบล, 2553)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาและความสามารถในการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ สูงข้ึนกวาการเรียนแบบปรกติ (ศุภรา เล่ือน
ประไพ, 2553) 

สวนผลการวิจยัตางประเทศพบวาการใชแผนภาพลําดับความคิดสามารถพัฒนาความเขาใจ
ในการอานของนักศึกษาในวทิยาลัยได (De Fina, 1999) นอกจากนั้นการฝกฝนทักษะการต้ังคําถาม
ทําใหความเขา ใจในการอานสูงข้ึน (Wong and Jones, 1982)   การใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
สามารถทําใหความคิดรวบยอดท่ีเปนนามธรรมซ่ึงยากท่ีจะเรียนรูสําหรับผูเรียนมีความชัดเจนมากข้ึน 
สามารถเรียนรูไดดีข้ึน มีความสนุก สนานในการเรียนและงายตอการอธิบายความคิด (Koray, 
2005) 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส โดยเทคนิคกระบวนการ
คิดท่ีผูวิจัยไดศึกษาและเลือกนํามาปรับใชในการเรียนการสอนนั้นไดแก (1) เทคนิคการใชคําถาม 
การถามเปนยุทธศาสตรการสอนท่ีสําคัญ กอใหเกิดการเรียนรู ชวยพัฒนากระบวนการคิด การ
ตีความ การไตรตรอง การถายทอดความคิดและความเขาใจ กระบวนการถามจะชวยขยายทักษะการ
คิดทําความเขาใจใหกระจาง กอใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางความคิดตาง ๆ สงเสริมความอยากรู
อยากเห็นและเกิดความทาทาย เทคนิคการต้ังคําถามจึงมีความจําเปนสําหรับครูผูสอนท่ีจะเปนผูใช
เทคนิคนี้เพื่อกระตุนความสนใจและทําใหเกิดการมีสวนรวมในช้ันเรียนอยางท่ัวถึง ท้ังยังสามารถ
เปนการประเมินผลการเรียนการสอนอีกอยางหนึ่งดวย ซ่ึงเทคนิคการใชคํา ถามท่ีผูวิจัยไดนํามาใช
สําหรับการวิจัยนี้ เปนการใชคําถามของ  ด.ร.เคอรทิส (อางถึงในสุวิทย มูลคําและอรทัยมูลคํา, 
2551) จําแนกคําถามออกเปน 12 แบบดังนี้  การถามเพ่ือเปรียบเทียบ  การถามเพ่ือการตัดสินใจ  การ
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ถามเพื่อการนําความรูไปใชในสถานการณตางๆ  การถามเพ่ือการจําแนก  การถามความสัมพันธ
ระหวางเหตุผล  การถามเพื่อใหทราบความมุงหมาย  การถามเพ่ือใหเกิดความคิดวิจารณ  การถาม
เพื่อใหแสดงความคิดเห็น  การถามเพื่อเปดการอภิปราย  การถามเพ่ือใหกําหนดคํานิยามหรือให
อธิบาย  การถามเพ่ือใหสังเกต  การถามเพ่ือยั่วยุใหเกดิคําถามใหมๆอีก  (2) เทคนิคหมวกความ คิด 6 
ใบ  เดอ โบโนไดมีการพัฒนาการคิดเพื่อใหคนเราฝกคิดใหรอบดานเพื่อทําใหการคิดนั้นมีความ
รอบคอบมากข้ึน จึงไดใชหมวกเปนสัญลักษณของการแสดงบทบาททางการคิดท่ีตางกันเพื่อมุง
หมายใหผูท่ีสวมหมวกสามารถแสดงบทบาทหนาท่ีตามความมุงหมายที่เฉพาะเจาะจงในการคิดสู
การปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน  หมวกความคิด 6 ใบไว แบงออกเปน 6 สี คือ หมวกสีขาว 
(white hat) หมวกสีแดง (red hat) หมวกสีดํา (black hat)  หมวกสีเหลือง (yellow hat) หมวกสีเขียว 
(green hat)  หมวกสีฟา (blue hat) (3) เทคนิคการใชแผนภาพความคิด เปนเทคนิคการพัฒนาทักษะ
การคิดท่ีนิยมใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด มีจุดประสงคเพื่อนําขอมูลท่ีมีอยูมากมาย
หรือกระจัดกระจายมาจัดใหเปนระบบระเบียบในรูปแบบที่สามารถอธิบายไดงายและจดจําไดนาน  
ซ่ึงในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบแผนภาพ แบงออกเปน 10 ประเภท ไดแก Cluster  Diagram 
Venn Diagram  Branching Diagram  Classification map  Cycle Graph  Events Chain  Matrix 
Diagram  Fish bone Map  KWL Technique  Flowchart Diagram  หลังจากจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนผูวิจัยไดศึกษาทักษะการคิดของนักเรียนในการอานภาษาฝรั่งเศสเปน
รายบุคคล   และไดศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
กระบวนการคิดนี้ 

 
ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาแลวและจากการศึกษางานวิจยัท่ีเกีย่วของรวมทั้งจากประสบการณ

ในการสอนภาษาฝร่ังเศสในระดับมัธยมศึกษาเปนเวลาหลายป ผูวิจยัจึงมีความสนใจในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศสของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษานกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซ่ึงผูวิจัยคาดหวังเปนอยางยิ่งวารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิคกระบวนการคิด จะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาฝร่ังเศสดีข้ึนและมีเจต
คติท่ีดีข้ึนตอการเรียน งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนภาษาฝร่ังเศสใน
การพัฒนาการอานและฝกฝนทักษะการคิดแกนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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1.5  วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ 
อานภาษาฝรั่งเศส  

2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการ 
คิดสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน 

3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ปทุมวนั ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
 

1.6  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
 

                พัฒนาทักษะการคิด                             พัฒนาทักษะการอาน 
 

                                                           รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.7  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   

  
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553  แผนการเรียนอักษร
ศาสตร (ภาษาฝรั่งเศส)  จํานวนท้ังส้ิน 10 คน เปนเพศชายจํานวน 1 คน และเพศหญิงจํานวน 9 คน 

 
 กลุมตัวอยางแรกในการวิจัยนี้  ผูวิจัยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   

โดยใชกลุมประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง   
 
 กลุมตัวอยางท่ี 2 เปนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซ่ึงกําลังศึกษา  

เทคนิคการใช
คําถาม 

เทคนิคหมวก
ความคิด

เทคนิคการใช
แผนภาพความคิด 
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อยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553  แผนการเรียนอักษรศาสตร (ภาษาฝรั่งเศส)  จํานวนท้ังส้ิน 40 
คน เปนเพศชายจํานวน 13 คน และเพศหญิงจํานวน 27 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการสุมอยาง
งายจากกลุมประชากรท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนท้ังหมด 110  คน โดยทางโรงเรียนมีพื้นฐาน
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแรก 

 
1.8  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    

 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1.8.1 แผนหนวยการเรียนรูโดยใชการบูรณาการเทคนิคกระบวนการคิด ไดแก เทคนิค
การใชคําถาม  เทคนิคหมวก 6 ใบ เทคนิคการใชแผนภาพลําดับความคิด จํานวนท้ังส้ิน 9 แผน  เปน
เวลา 18 คาบ   
 1.8.2 แบบประเมินความสามารถในการอานภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงสรางเพื่อวัดความ 
สามารถในการอานและถายทอด โดยการสรางแผนภาพลําดับการคิดหลังเรียนจากบทอานท่ีไดรับ
ในแตละแผนการจัดการเรียนรู  ในสวนของเกณฑการใหคะแนนจะแบงคะแนนออกเปน  5  ระดบั 
คือ  1 คะแนน – 5 คะแนน     
 1.8.3  แบบสอบถามวัดเจตคติ โดยวดัภายหลังการเรียนการสอนในแตละแผนการจดั 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด แบงออกเปน 4 ประเด็นหลักไดแก ดานเนือ้หา กิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณการสอน และการวัดและประเมินผล 

 
1.9  นิยามศัพท 
 
 เทคนิคกระบวนการคิด หมายถึง ในการวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัไดใช 3 เทคนิคดังนี ้

1)  เทคนิคการใชคําถาม 
2)  เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
3)  เทคนิคการใชแผนภาพความคิด  

 
 ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถทางสมองในการท่ีจะตอบสนองความเขาใจเนือ้หาใน
เคร่ืองมือ โดยใชไดเลือกใชทักษะการคิด ตามแนวคิดของ แจค อาร เฟรนเคล (Fraenkel, 1980) ซ่ึง
ไดแก ทักษะการสังเกต  ทักษะการบรรยาย  ทักษะการพฒันาความคิดรวบยอด  ทักษะการจําแนก   



8 

ทักษะการใหคําจํากัดความ  ทักษะการเปรียบเทียบ   ทักษะการสรุปความ   ทักษะการทํานาย  
ทักษะการอธิบาย และทักษะ การเสนอแนวทางเลือก เปนแนวทางในการฝกทักษะการคิด   
 
 ทักษะการอาน  หมายถึง กระบวนการคิดเพือ่ความเขาใจความหมายของส่ิงท่ีอานได 
ถูกตองหรือใกลเคียงกับการส่ือความหมายของผูเขียน 
 

ความสามารถในการอานภาษาฝร่ังเศส หมายถึง ระดับความสามารถในการคิดเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในการอานภาษาฝร่ังเศส สามารถวัดไดจากแบบประเมินความสามารถในการอานภาษา
ฝร่ังเศส ซ่ึงเปนเกณฑการใหคะแนนแผนภาพลําดับความคิดหลังจากการเรียนการอานภาษาฝร่ังเศส
โดยใชเทคนิคกระบวนการคิด  
 

เจตคติตอการเรียนการอานภาษาฝร่ังเศส หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 
การอานภาษาฝร่ังเศส หลังจากไดผานกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด ซ่ึง
สามารถวัดไดจากแบบสอบถามวัดเจตคติ ประกอบดวย  
 ตอนท่ี 1 ขอความแบงเปน 4 ประเด็น ไดแก ดานเน้ือหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดานส่ือและอุปกรณ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 20 ขอ แบงระดับการแสดงเจตคติ
ออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ตอนท่ี 2 ประกอบดวยขอความ  3 ขอ ไดแก ความประทับใจ  ปญหาและอุปสรรค  และ
ขอเสนอแนะ โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นดวยตนเองอยางอิสระ  

 

1.10 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

ดวยวัตถุประสงคในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อ 
พัฒนาทักษะการอานภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของการวิจัยนี้ ผูวิจยั 
ไดคาดหวังวางานวิจยันีจ้ะเปนประโยชนตอผูศึกษาดังนี้ 

1)  เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนการอานภาษาฝรั่งเศสในการออกแบบการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 

2)  เพื่อเปนแนวทางในการใชเทคนิคกระบวนการคิดในการเรียนการสอนการอานภาษา 
ฝร่ังเศส 
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3)  เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4)  เพื่อไดรับทราบเจตคติของนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 

 

1.11 สรุปความทายบท 
 
  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนการอานภาษา
ฝร่ังเศสผูวิจัยจึงไดมีความสนใจในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับทักษะการ
อาน จึงไดพบวาการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดในรูปแบบตาง ๆ ดังท่ีกลาว
ขางตนนาจะสามารถพัฒนาทักษะการอานได  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดําเนินการศึกษา คนควาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือสนับสนุนความเปนไปไดในการใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนา
ทักษะการอาน ดังจะกลาวตอไปในบทท่ี 2  
 



 
 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

 ในการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส มีความจําเปน
ท่ีจะตองศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการใชเทคนิคกระบวนการคิดในรูปแบบตาง ๆ 
ดังนั้นในบทท่ี 2 นี้ เปนการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีสนับสนุนความเปนไปไดในการใช
เทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานอันเปนหัวขอท่ีมีความสําคัญท่ีจะเปนฐานของการ
วิจัยไดแก (1) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการคิด  (2) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการอาน (3) 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคนิคกระบวนการคิด และ (4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังรายละเอียดคือ 
 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการคิด 
 

2.1.1  ความหมายของทักษะการคิด 
 

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายของทักษะการคิดไวดังตอไปนี ้
อุษณีย โพธิสุข และคณะ (2544 : 11) ไดใหความหมายเกี่ยวกับทักษะการคิดวา เปนความ 

สามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชความคิดอยางชํานาญ ซ่ึงแตละคนจะมี
ทักษะทางการคิดแตกตางกัน ทักษะการคิดประกอบดวย การมองสังเกต การเปรียบเทียบ การ
จําแนก การแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การสรุปความ 
 
 สุวิทย มูลคํา (2547 : 13) ใหความหมายของทักษะการคิดไววา ทักษะการคิด หมายถึง
กิจกรรมทางความคิดท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง เรารูวาเรากําลังคิดเพื่อวัตถุประสงคอะไร
บางอยาง และสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายไดอาจสรุปไดวา ทักษะการคิด หมายถึง การ
แสดงความ สามารถทางการคิดในลักษณะตางๆอยางมีระบบและเหตุผล เพื่อใหไดแนวทางในการ
แกปญหาหรือสรางส่ิงใหมโดยใชทักษะการคิดหลายๆทักษะเขารวมดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อให
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว  
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2.1.2  กรอบความคิดของการคิด 
 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2549 : 118)  กลาววาขอมูลเกี่ยวกับการคิดอาจจัดเปนประเภท
ใหญๆ ได 3 กลุม คือ ทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1.2.1 ทักษะการคิด หรือทักษะการคิดพื้นฐานท่ีมีข้ันตอนการคิดไมซับซอนเปนทักษะ 
พื้นฐานของการคิดข้ันสูง หรือระดับสูงท่ีมีข้ันตอนซับซอน แสดงออกถึงการกระทําหรือพฤติกรรม
ท่ีตองใชความคิด แบงเปน 2 ประเภท คือ ทักษะการคิดพื้นฐาน และทักษะการคิดข้ันสูง ดังนี้ 

1) ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Skills) หมายถึง ทักษะการคิดยอยท่ีเปนพื้นฐาน 
เบ้ืองตนของการคิดในระดับท่ีสูงข้ึน แบงไดเปน 2 กลุม คือ 

ทักษะการส่ือความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสารท่ี 
แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพ่ือรับรู ตีความแลวจดจํา และเม่ือตองการที่จะระลึกเพื่อ
นํามาเรียบเรียบและถายทอดความคิดของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของ
ภาษาตางๆ ท้ังท่ีเปนขอความ คําพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร เปนตน โดยทักษะการส่ือ
ความหมายประกอบดวยทักษะยอยๆ ท่ีสําคัญ คือ การฟง การอาน การรับรู การจดจํา การ
คงส่ิงท่ีเรียนไปแลวไวไดภายหลังการเรียนนั้น การบอกความรูท่ีไดจากตัวเลือกท่ีกําหนด  
การใชขอมูลการบรรยาย การอธิบาย การทําใหกระจาง การพูดการเขียน และการแสดงออก
ถึงความ สามารถของตน 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกนหรือความคิดท่ัวไป (General Thinking Skills) หมายถึง 
ทักษะการคิดท่ีจําเปนตองใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชีวิตอยางมี
คุณคา โดยทักษะการคิดท่ีเปนแกนประกอบดวย ทักษะยอยๆที่สําคัญ ไดแก การสังเกต 
การสํารวจ การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การระบุ การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ 
การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การสรุปอางอิง การแปล การตีความ การเช่ือมโยง การ
ขยายความ การใหเหตุผล การสรุปยอ 

2) ทักษะการคิดข้ันสูงหรือทักษะการคิดท่ีซับซอน (Higher Ordered / More  
Complicated Thinking Skills) หมายถึงทักษะการคิดท่ีมีหลายข้ันตอนตองอาศัยทักษะการ
ส่ือความ หมายและทักษะการคิดท่ีเปนแกนหลายๆ ทักษะในแตละข้ันทักษะ การคิดข้ันสูง
จึงจะพัฒนาได เม่ือเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควร ทักษะ 
การคิดข้ันสูงประกอบดวยทักษะยอยๆ ท่ีสําคัญไดแก การสรุปความ การใหคําจํากัดความ  
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การวิเคราะห การผสมผสานขอมูล การจัดระบบความคิด การสรางองคความรูใหม การ
กําหนดโครงสรางความรู การปรับปรุงโครงสรางความรู การต้ังสมมุติฐาน การทดสอบ
สมมุติฐาน การประยุกตใชความรู 

 
2.1.2.2  ลักษณะการคิด หรือการคิดข้ันกลาง/ระดับกลาง มีข้ันตอนในการคิดซับซอน

มากกวา การคิดในกลุมท่ี 1 การคิดในกลุมนี้เปนพื้นฐานของการคิดระดับสูง ซ่ึงลักษณะการคิดแต
ละลักษณะตองอาศัยทักษะการคิดข้ันพื้นฐานมากบางนอยบางในการคิดแบงเปน 2 กลุม คือ 

1) ลักษณะการคิดท่ัวไปท่ีจําเปน ไดแก การคิดคลอง การคิดละเอียด การคิด 
หลากหลาย การคิดชัดเจน 

2) ลักษณะการคิดท่ีเปนแกนสําคัญ ไดแก การคิดถูกทาง การคิดไกล การคิดกวาง  
การคิดอยางมีเหตุผล การคิดลึกซ้ึง 

 
2.1.2.3  กระบวนการคิด หรือการคิดระดับสูง มีข้ันตอนในการคิดซับซอนและตองอาศัย

ทักษะการคิด และลักษณะการคิดเปนพื้นฐานในการคิด กระบวนการคิดมีอยูหลายกระบวนการ 
เชนกระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการคิดตัดสินใจ กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดสรางสรรค เปนตน 
 

จากกรอบความคิดนี้ สามารถอธิบายไดวา การคิดของมนุษยนั้นจะตองอาศัยทักษะการคิด
จํานวนมากเปนแกนสําคัญ และทักษะการคิดเหลานั้นจะสามารถไปชวยพัฒนาลักษณะการคิดแบบ
ตางๆ ท่ีจําเปน เชน การคิดคลอง การคิดยืดหยุน การคิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกวาง คิด
ไกล คิดลึกซ้ึง คิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงทักษะและลักษณะการคิดดังกลาว จะชวยพัฒนากระบวนการคิด
ตางๆ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการนําไปใชในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ เชน กระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ กระบวนการแกปญหา กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการคิดริเร่ิมสรางสรรค
กระบวน การวิจัย เปนตน การพัฒนาความคิดของผูเรียน จึงควรเร่ิมตนท่ีการกระตุนใหผูเรียนไดคิด
โดยพัฒนาความสามารถหรือทักษะการคิด ซ่ึงเปนสวนยอยอันจะนําไปสูการพัฒนาสวนท่ีซับซอน 
คือกระบวนการคิดในการพัฒนาทักษะการคิดใหแกผูเรียนสามารถทําได 2 วิธี ดังนี้ 

 1) การใชโปรแกรม ส่ือการสอน แบบฝกหัด หรือบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อมุงพัฒนา
ทักษะและกระบวนการคิดใหนักเรียนโดยตรง เนื้อหาไมเนนตามหลักสูตร ถึงแมจะนํา
เนื้อหามาใชแตก็ไมไดวัดผลเนื้อหาท่ีสรางข้ึนมุงพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
โดยเฉพาะ 



13 
 

2) การสอดแทรกการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสราง
ทักษะกระบวนการคิด ครูจะใชกระบวนการและวิธีสอนเพื่อเสริมทักษะการคิดลักษณะ
ตางๆ สอดแทรกเขาไปในข้ันตอนการสอน 

 
สรุปการพัฒนาทักษะการคิดสามารถทําได 2 วิธี คือ เนนฝกเฉพาะทาง กับสอดแทรกในข้ัน 

ตอนการสอน ซ่ึงสามารถใชกลวิธีการซักถาม การอภิปราย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับพื้นฐาน
ใหกับผูเรียนได 
 

2.1.3  องคประกอบของทักษะการคิด 
 

Fraenkel (1980 : 172) ไดกลาวถึงทักษะท่ีเปนองคประกอบของทักษะการคิด วา การที่จะ 
ใหนักเรียนมีทักษะการคิดข้ึนอยูกับพื้นฐานความรูและประสบการณรวมท้ังขอมูลตางๆท่ีมีอยูในตัว
นักเรียน กลาวคือ นักเรียนจะคิดเกี่ยวกับเร่ืองอะไรตองมีพื้นฐานในเร่ืองนั้นๆอยูบางพอสมควร 
ดังนั้นเฟรนเคลจึงไดวัดทักษะการคิดจากการบูรณาการเน้ือหาวิชาสังคมศึกษากับทักษะการคิดโดย
ประกอบดวยทักษะตางๆดังนี้ 

1) การสังเกต (observing) คือ ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู 
จมูก ล้ิน ผิวกาย สัมผัสกับส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดความคิดและความรูสึกในการ
ตอบสนองส่ิงนั้น โดยสามารถบอกหรือแสดงใหทราบวามีส่ิงใดเกิดข้ึนบาง รวมถึงการ
บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงตางๆท่ีเปนขอมูลได 

2) การบรรยาย (describing) คือ ความสามารถในการคิดและตอบสนองตอขอมูลท่ี
เปนวัตถุ ปรากฏการณ หรือส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีสังเกตมาแลวโดยสามารถให
รายละเอียดการบอกลักษณะและคุณสมบัติของขอมูลหรือปรากฏการณนั้นๆได 

3) การพัฒนามโนทัศน (developing concepts) คือ ความสามารถในการคิดกําหนด
ลักษณะ เฉพาะและจัดประเภทหรือกลุมของขอมูล และใหช่ือประเภทหรือกลุมท่ีจัดไวตาม
ลักษณะและคุณ สมบัติรวมของขอมูล 

4) การจําแนก (differentiating) คือ ความสามารถในการคิดเพื่อจัดกลุมหรือจัด
ประเภท หรือแยกแยะขอมูลตางๆท่ีเปนมโนทัศน 

5) การใหคําจํากัดความ (defining) คือ ความสามารถในการคิดใหความหมายและ
สรุปขอความใหครอบคลุมคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีจําเปนของมโนทัศนนั้นได 
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6) การเปรียบเทียบ (comparing and contrasting) คือ ความสามารถในการคิดนํา
ขอมูลตางๆมากําหนดส่ิงท่ีเหมือนและแตกตางหรือตรงขามกันไดอยางมีเหตุผล 

7) การสรุปความ (generalizing) คือ ความสามารถในการคิดเช่ือมโยงและแสดง
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนเขาดวยกันอยางมีเหตุผลและครอบคลุมสาระสําคัญท้ังหมด
ของขอมูล 

8) การทํานาย (predicting) คือ ความสามารถในการคิดนําหลักการหรือการสรุป
ความ ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการคาดคะเนสถานการณอ่ืน ท่ีจะเกิดข้ึน
ใหมหรือแตกตางไปจากเดิม 
 9) การตั้งขอสมมุติฐาน (hypothesizing) คือ ความสามารถในการคิดใหเหตุผลของ
การเกิดเหตุการณตางๆ และตั้งขอสมมุติฐานเกีย่วกับเหตุการณหรือส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนท้ังใน
ปจจุบัน อดีต หรืออนาคต 
  10) การอธิบาย (explaining) คือ ความสามารถในการคิดเช่ือมโยงความสําคัญของ
เหตุ ผลของขอมูล การแสดงเหตุผล ความสัมพันธของมโนทัศน และกฎเกณฑของขอมูล
นั้นไดอยางกระจางชัด 

11) การเสนอแนวทางเลือก (offering alternatives) คือ ความสามารถในการคิดเสนอ
แนวทางเลือกพรอมท้ังข้ันตอนในการตัดสินใจ กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยใชเหตุผลประกอบ 
การเสนอแนวทางเลือกนั้น 

   
Fisher (1992) ไดสรุปองคประกอบของทักษะการคิดดังนี้ 

1) การคิดสรางสรรค (creative thinking) คือ การจัดระบบความคิดโดยสรางสรรค
ส่ิงใหมข้ึน เปนความคิดใหมท่ีไดมาจากการคนหา การสรางขอสรุปท่ัวไปจากสมมุติฐาน 

2) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) คือ การรูจักคิดดวยตนเองอยางมี
เหตุผล ไมยอมรับหรือปฏิเสธงายๆ แตจะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ หรือประเมิน
คาส่ิงตางๆ 

3) การแกปญหา (problem solving) คือ การแกปญหาโดยอาศัยขอเท็จจริงเปน
หลักการแกไขปญหาจะถูกตองหรือเหมาะสม ยอมข้ึนอยูกับประสบการณการเรียนรูของ
แตละคน 

4) การเสริมสรางเคร่ืองมือในการคิด (instrumental enrichment) คือ การรูจักฝกใช
เคร่ืองมือตางๆในการแกปญหา เชน การเลนเกมท่ีใชไหวพริบ ฝกแกปญหาจากสถานการณ
จําลอง เปนตน 
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ทิศนา แขมมณี (2544 : 2-4) ไดอธิบายถึงองคประกอบท่ีทําใหเกิดทักษะการคิดสรุปไดดังนี้ 
1) การสังเกต 
    คนสองคนอาจอยูในสภาพแวดลอมเดียวกันหรือไดรับส่ิงเราเดียวกัน แตเหตุใด

คนหน่ึงจึงเกิดความคิด อีกคนหนึ่งไมเกิดความคิด เชน นกบินผานคน 2 คน ซ่ึงยืนอยูใกล
กันแตทําไมคนหนึ่งจึงไมเกิดความคิดอะไรเลย ทําไมอีกคนหน่ึงจึงเกิดความคิดวา ถานก
บินได คนก็นาจะบินได จะเห็นไดวา คนท่ีไมเกิดความคิดอะไรขึ้นเลยนั้น อาจเปนเพราะ
ไมทันสังเกตเห็นหรือรับรูวา มีนกบินผานไป ดังนั้นกระบวนการแรกท่ีทําใหเกิดความคิด 
นาจะเปนการท่ีบุคคลมีโอกาสไดรับรู และสังเกตเห็นวาส่ิงเราตางๆท่ีทําใหเกิดความคิดข้ึน 

2) การเกิดความสงสัย 
  จากตัวอยางในขอ 2 ซ่ึงกลาววา คนท่ีไมเกิดความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพราะ 

 ไมไดรับรูหรือสังเกตเห็นส่ิงเราในเร่ืองนั้น เชน คนท่ีไมคิดวานกบินไดเพราะอะไร เพราะ
ไมทันสังเกตเห็นนกบิน อยางไรก็ตามมีคนจํานวนมากท่ีสังเกตเห็นนกบินอยูทุกวัน แตก็
ไมเกิดความคิดอะไรขึ้น มีเพียงคนบางคนเทานั้นท่ีเกิดความคิด เขาเกิดความคิดข้ึนเพราะ
อะไร เพราะเขาเห็นแลวเกิดความสงสัย ถาเขาไมเกิดความสงสัยเขาก็คงไมคิดตอ ดังนั้น
การคิดนั้นนอกจากจะเกิดจากการรับรูหรือสังเกตส่ิงเราแลว ยังเกิดความสงสัยในส่ิงนั้น
ดวย 

3) การอยากรูคําตอบ 
  หลายคนเห็นนกบินผานมาและคิดสงสัยวาทําไมนกบินได ในขณะท่ีคนอีก

จํานวนมากไมคิดอะไรเลย เชนเดียวกันกับก็มีหลายคนท่ีคิดสงสัยวา ทําไมนกบินไดและ
อยากรูคําตอบในขณะท่ีคนอีกจํานวนมาก คิดแลวก็ท้ิงความคิดนั้นไป ไมไดคิดตอไปวาจะ
ทําอยางไรจึงจะสามารถหาคําตอบได ซ่ึงอาจเปนเพราะไมเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะมาคิด
ตอไป ความคิดจึงยุติอยูเพียงนั้น ดังนั้นการเกิดความ รูสึกอยากรูคําตอบเห็นวาเร่ืองนั้นเปน
เร่ืองสําคัญหรือนาสนใจจะแสวงหาคําตอบ จึงนับวาเปนกระบวน การหรือข้ันตอนหน่ึงใน
การกระตุนใหเกิดการคิดตอไป 

4) การแสวงหาคําตอบ 
                คนจํานวนมากหยุดการคิดอยูตรงข้ันอยากรูคําตอบเทานั้น และปลอยใหความ 
สงสัยติดของอยูในใจตอไปเร่ือยๆ แตบางคนอาจลงมือเสาะแสวงหาคําตอบตอไป ถามีแรง
กระตุนหรือแรงจูงใจ หรือไดรับความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเสาะแสวงหา
คําตอบซ่ึงการแสวงหาคําตอบนี้ตองผานกระบวนการอีกหลายข้ันตอนดังนี้ 
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4.1 การตั้งสมมุติฐานหรือการคาดคะเนคําตอบ 
   เม่ือตองการหาคําตอบในเร่ืองท่ีสงสัย เราคงตองมีเปาหมายพอสม ควรวา

เราควรจะไปหาตรงจุดไหน ท่ีไหน และอยางไร มิเชนนั้นการหาคําตอบก็จะไมมี
ทิศทางซ่ึงหวังความสําเร็จไดยาก  ดังนั้นในการหาคําตอบจึงควรจํากัดเปาหมายให  
แคบลงและชัดเจนข้ึน โดยการคะเนคําตอบดูกอนวานาจะเปนอยางไร เชน เม่ือจะหา
คําตอบวา นกบินไดเพราะอะไร ถาเราคิดจะหาคําตอบของคําถามนี้ โดยไมมีกรอบ
ความคิดอยูเลย เราก็คงตองหาไปอยางไรทิศทาง เพราะฉะนั้นจึงตองคิดคาดคะเน
คําตอบไวกอน เชน นกบินได อาจเปนเพราะอากาศพยุงตัวนกอยู เม่ือไดกรอบเชนนี้
แลว การหาขอมูลเพื่อตอบคําถามก็จะงายข้ึน แตในการคิดคาดคะเนคําตอบหรือการ
ต้ังสมมุติฐานนี้ก็ไมไดคิดข้ึนมาลอยๆ ตองอาศัยความรูและประสบการณเดิมหรือ
ความรูใหมมาชวยผนวกกับการใชเหตุผล และความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือ
จินตนาการเขาไปชวยดวย 

4.2  การรวบรวมขอมูล 
     เม่ือคิดคาดคะเนตอบในเร่ืองท่ีสงสัยแลว การที่จะใหไดขอมูลตรงกับ 

วัตถุประสงค ก็ควรคิดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลดวย ซ่ึงจะรวมเร่ืองการคิด
แจกแจงวาขอมูลท่ีตองการมีอะไรบาง จะไปหาขอมูลนั้นไดท่ีไหนและจะไปเก็บ
รวบรวมขอมูลนั้นไดอยางไรการคิดวางแผนไวลวงหนาเชนนี้ จะชวยใหไดขอมูล
ท่ีสามารถชวยใหการตอบขอสงสัยไดตรงตามวัตถุประสงค เม่ือคิดวางแผนในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การคิดในเร่ืองนี้ก็คงจะสะดุดหยุดลงถาไมมีการลงมือปฏิบัติ
จริง ดังนั้นการกระตุนใหผูคิดลงมือกระทําจริงตามท่ีคิด จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญในการ
ชวยใหผูคิดมีการคิดตอเนื่อง จนความสงสัยในเร่ืองนั้นไดหมดไป 

4.3 การพิจารณาขอมูลและการสรุปขอมูล 
    เม่ือไดขอมูลมาเพียงพอตามท่ีไดคิดไวแลว การที่จะตอบคําถามไดตองมี 

การนําขอมูลมาพิจารณาวา จะสนับสนุนหรือคัดคานคําตอบไดอยางไร การ
พิจารณาขอมูลก็ตองวิเคราะหขอมูล คือ แยกแยะประเด็นตางๆใหเห็นชัดเจน การ
แปลความหมายขอ มูล การจัดหมวดหมูของขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การหา
ความสัมพันธของขอมูลตางๆ เปนตนนอกจากนั้นก็ยังตองอาศัยการคิดสังเคราะห
ขอมูล คือ การเช่ือมโยงขอมูล การใชเหตุผล การคิดริเร่ิมสรางสรรค และ
จินตนาการ ซ่ึงประมวลกันไดแลวจะสามารถสรุปไดวา คําตอบในเร่ืองท่ีสงสัยนั้น
ควรจะเปนอยางไร 
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5) การทดสอบคําตอบ 
    คําตอบท่ีไดมานั้นเปนคําตอบท่ีผานกระบวนการคิด โดยมีขอมูลเปนหลักฐาน

พอสมควร ซ่ึงอาจสามารถขจัดความสงสัยและเปนท่ียอมรับ แตคําตอบบางคําตอบท่ีสรุป
ไดอาจจําเปนตองนําไปทดสอบ เพื่อใหเกิดความม่ันใจและแนใจวาเช่ือถือได ซ่ึงถา
จําเปนตองมีการทดสอบก็ตองมีการคิดตอไปวาจะทดสอบอะไรและดําเนินการอยางไร 

 6) การสรุปคําตอบ 
  เม่ือพิจารณาขอมูลแลวไดคําตอบหรือทดสอบคําตอบแลว ผูสงสัยก็จะไดคําตอบ 

กระบวนการคิดก็จะส้ินสุดลงในเร่ืองนั้น แตก็ควรจะมีเร่ืองอ่ืนท่ีสืบเนื่องจากเร่ืองนั้นใหคิด
ตอไปอยางไรก็ตามหากผูสงสัยสามารถหาคําตอบไดโดยผานกระบวนการคิดทํามาเปน
ลําดับข้ันตอนดังกลาว ผูสงสัยก็จะสามารถสรุปคําตอบและอธิบายคําตอบไดอยาง
คลองแคลวและมีเหตุผล 

 
2.1.4  เทคนิคการฝกทักษะการคิด 

 
 เทคนิคและกิจกรรมการฝกทักษะการคิดเปนวิธีการหรือกลยุทธตาง ๆท่ีนํามาสอดแทรก
เพิ่มเติมไวในกระบวนการคิดอันจะสงผลใหการพัฒนาความคิดประสบความสําเร็จไดดียิ่งข้ึน การ
นําเทคนิคและกิจกรรมตาง ๆมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดจึงมีความ สําคัญ 
เปนวิธีการที่จะทําใหการพัฒนาความคิดประสบความสําเร็จไดโดยงาย เทคนิคตาง ๆจะสามารถ
กระตุนความคิด ความกระตือรือรนและความสนใจในการฝกฝนการคิดใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี 
ท้ังนี้เทคนิคและกิจกรรมในการกระตุนใหคิดมีหลากหลายท่ีสําคัญ ไดแก 

2.1.4.1 การอาน  การอานมากก็จะทําใหมีขอมูลมากกวา การที่มีความรูมากกวาจะทําใหเกิด
การพัฒนาสมอง และมีขอมูลท่ีจะนําเสนอท่ีจะนํามาใชในการคิดแกปญหาและตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เด็กท่ีอานเกงมักจะไดเนื้อหามาก ไดความรูมาก ไดมีโอกาสวิเคราะหมาก และมี
ความรูไปใชในการตอบคําถามไดดี ครูควรจัดทําปายแนะนําการอานไวในหองเรียนหรือพิมพเปน
แผนเล็ก ๆ แจกเด็กทุกคนไวเปนคูมือในการอาน   

 
2.1.4.2 ฝกแกปญหา   ฝกใหนักเ รียนแกปญหาในสถานการณตาง  ๆ  ครูควรเขียน

ขอเสนอแนะในการแกปญหา หรือทําปายติดไวในหองเรียนก็ได โดยครูใหปญหาเด็กแลวช้ีแนะวา
ควรใชวิธีใด มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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1) พิจารณาคําส่ังหรือปญหานั้นอยางระมัดระวัง ถาจําเปนอานซํ้าอีก 
2) พิจารณาความหมายของคําสําคัญ(Key Words) ตองสังเกตหรือระบุประเด็น

สําคัญในปญหานั้น อธิบายสถานการณท่ีเปนปญหา 
3) กําหนดเปาหมายของปญหานั้นโดยใชคําพูดตนเอง 
4) ทํารายการขอมูลสําคัญของปญหา 
5) เขียนภาพ หรือ แผนผังของปญหา 
6) มองหาลักษณะของปญหาหรือแนวโนมของปญหา 
7) แยกปญหาออกเปนสวน ๆหรือปญหายอย ๆ 
8) นึกถึงปญหาท่ีคลายกันท่ีเคยทํามาแลว 
9) ใชวิธีลองผิดลองถูก 
10) เร่ิมตนจากผลลัพธหรือปลายเหตุกอน แลวคิดยอนหลังไปยังปญหาหรือตนเหตุ 
11) มีความยืดหยุน หากลองวิธีหนึ่งไมไดผลก็ลองใชวิธีอ่ืนๆ 
12) เปรียบเทียบผลท่ีไดกับเปาหมายท่ีกําหนดไวเดิม มีความใกลเคียงกันหรือไม 

สมเหตุสมผลหรือไม 
 

2.1.4.3 การลงมือทํา นักการศึกษาหลายทานเช่ือวาการท่ีผูเรียนไดลงมือทําจะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จทางการเรียนรู การไดลงมือทําเพื่อฝกใหคิดจะทําใหผูเรียนไดมีประสบการณทางการคิด
ท่ีหลากหลาย และเกิดทักษะในการคิดสูงข้ึน 

 
2.1.4.4 การอภิปราย วิธีการสอนโดยการอภิปรายไดใชกันอยางแพรหลาย การกําหนดเร่ือง

ในการอภิปรายจึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีครูจะตองกําหนดข้ึนใหเหมาะสมกับความสนใจของ
ผูเรียน หัวขออภิปรายอาจเปนเร่ืองจริงหรือเปนสถานการณสมมติก็ได ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ 
กระบวนการไดมาซ่ึงคําตอบและขอสรุปจะเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดมากกวาคําตอบหรือขอสรุปท่ีได 

 
2.1.4.5 การตั้งคําถามหรือต้ังปญหา กิจกรรมการสอนวิธีนี้ครูจะคนความคิดของนักเรียน

ดวยการตั้งคําถาม อาจเปนคําถามท่ีกําหนดใหนักเรียนตอบดวยปากเปลา หรือตอบดวยการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อทดลองหรือพิสูจน ความยากลําบากของการสอนดวยวิธีนี้คือ การต้ังคําถามหรือ
ต้ังปญหาท่ีทาทายตอความใฝรู ใฝคิดของผูเรียน คําถามและปญหาท่ีกําหนดจะกระตุนใหผูเรียนได
ฝกทักษะกระบวนการคิดไดดีหรือไมเพียงใด ซ่ึงพื้นฐานการสอนวิธีนี้ท่ีสําคัญคือ ครูจะตองมีพื้น
ฐานความรูความเขาใจและมีทักษะดานการคิดมากอน รวมท้ังมีเทคนิค มีศิลปะ และมีความสามารถ
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ในการตั้งคําถามหรือปญหาท่ีแยบยล ทาทายภูมิปญญาของผูเรียนไดดี จึงจะสามารถบรรลุผลใน
ดานการพัฒนาการคิด  

 
ศาสตราจารย น.พ.ประเวศ วะสี (2544) ไดเสนอกระบวนการทางปญญาซ่ึงเปนแนวทางท่ี 

นําไปสูการคิดระดับสูง และการสรางองคความรูดวยตนเอง ข้ันตอนหรือกิจกรรมหลักในการ 
พัฒนาปญญา 10 กิจกรรมมีดังนี ้
  1)  ฝกสังเกต สังเกตในส่ิงท่ีเราเห็น หรือส่ิงแวดลอม เชน ไปดูนก ดูผีเส้ือ หรือใน 
             การทํางาน การฝกสังเกตจะทําใหเกิดปญญามาก โลกทัศน และวิธีคิด สติ-สมาธิ จะเขาไปมี 

ผลตอการสังเกต และ  ส่ิงท่ีสังเกต  
   2)  ฝกบันทึก เม่ือสังเกตอะไรแลวควรฝกบันทึก โดยจะวาดรูปหรือ บันทึก 
ขอความ  ถายภาพ ถายวีดิโอ ละเอียดมากนอยตามวัยและ ตามสถานการณการบันทึกเปน
การพัฒนาปญญา   
  3)  ฝกการนําเสนอตอท่ีประชุม กลุม เม่ือ มีการทํางานกลุม เรา ไปเรียนรูอะไรมา
บันทึกอะไรมา จะนําเสนอใหเพื่อนหรือครูรูเร่ือง ไดอยางไร ก็ตองฝกการนําเสนอการนํา 
เสนอไดดจีึงเปนการพัฒนา ปญญาท้ังของผูนําเสนอและของกลุม  

4)  ฝกการฟง ถารูจักฟงคนอ่ืนก็จะทําใหฉลาดข้ึน โบราณเรียกวา เปนพหูสูตบางคน
ไมไดยินคนอ่ืนพูด เพราะหมกมุนอยูในความคิด ของตัวเองหรือมีความฝงใจในเรื่องใด
เร่ืองหน่ึงจนเร่ืองอ่ืนเขาไม ได ฉันทะ สติ สมาธิ จะชวยใหฟงไดดีข้ึน   

5)  ฝกปุจฉา-วิสัชนา เม่ือมีการนําเสนอและการฟงแลว ฝกปุจฉา-วิสัชนา หรือถาม-
ตอบ ซ่ึงเปนการฝกใชเหตุผล วิเคราะห สังเคราะห ทํา ใหเกิดความแจมแจงในเร่ืองนั้นๆ ถา 
เราฟงครูโดยไมถามตอบก็จะแจมแจง  
 6)  ฝกต้ังสมมติฐานและต้ังคําถาม เวลาเรียนรูอะไรไปแลว เรา ตองสามารถต้ัง
คําถามไดวา ส่ิงนี้คืออะไร ส่ิงนั้นเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน ทําอยางไรจะสําเร็จ
ประโยชนอันนั้น และมีการ ฝกการต้ังคําถาม ถากลุมชวยกันคิดคําถามท่ีมีคุณคาและมี
ความ สําคัญ ก็จะอยากไดคําตอบ 
  7)  ฝกการคนหาคําตอบ เม่ือมีคําถามแลวก็ควรไปคนหาคําตอบ จากหนังสือ จาก
ตํารา จากอินเตอรเน็ต หรือไปคุยกับคนเฒาคน แก แลวแตธรรมชาติของคําถาม การคนหา
คําตอบตอคําถามท่ี สําคัญจะสนุกและทําใหไดความรูมาก ตางจากการทองหนังสือ โดยไม
มีคําถาม บางคําถามเม่ือคนหาคําตอบทุกวิถีทางจนหมด แลวก็ไมพบ แตถามยังอยู และมี     
ความสําคัญตองหาคําตอบตอไปดวยการวิจัย 
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 8)  การวิจัย การวิจัยเพื่อหาคําตอบเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรูทุกระดับ
การวิจัยจะทําใหคนพบความรูใหม ซ่ึงจะทําใหเกิด ความภูมิใจ สนุก และมีประโยชนมาก  
  9)  เช่ือมโยงบูรณาการ ใหเห็นความเปนท้ังหมดและเห็นตัวเอง ธรรมชาติของสรรพ
ส่ิงลวนเชื่อมโยง เม่ือเรียนรูอะไรมาอยาใหความ รูนั้นแยกเปนสวน ๆ แตควรจะเช่ือมโยง
เปนบูรณาการใหเห็นความเปน ท้ังหมดในความเปนท้ังหมดจะมีความงาม และมีมิติอ่ืนผุด
บังเกิด ออกมาเหนือความเปนสวน ๆ และในความเปนท้ังหมดนั้นมองให เห็นตัวเอง เกิด
การรูตัวเองตามความเปนจริง วาสัมพันธกับความ เปนท้ังหมดอยางไร จริยธรรมอยูท่ีตรง
นี้ คือการเรียนรูตัวเองตาม  ความเปนจริง วาสัมพันธกับความเปนท้ังหมดอยางไร  
ดังนั้น ไมวาการเรียนรูอะไร ๆ ก็มีมิติทางจริยธรรมอยูในนั้นเสมอ มิติทางจริยธรรมอยูใน
ความเปนท้ังหมดนั่นเอง ตางจากการเอา จริยธรรมไปเปนวิชา ๆ หนึ่งแบบแยกสวน แลวก็
ไมคอยไดผล ในการบูรณาการความรูท่ีเรียนรูมาใหรูความเปนท้ังหมด และเห็นตัวเองนี ้จะ
นําไปสูอิสรภาพและความสุขอันลนเหลือ เพราะหลุดพนจากความบีบค้ันของความไม
รู การไตรตรองนี้โยงกลับไปสูวัตถุประสงคของการเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันแบบสันติอัน
จะชวยกํากับใหการแสวงหาความรูเปนไป เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว มิใชเปนไปเพ่ือความ 
กําเริบแหงอหงัการ มมังการ และเพื่อรบกวนการอยูรวมกันดวยสันติ  
  10)  ฝกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ ถึงกระบวนการเรียนรูและความรู ใหมท่ีได 
มาการเรียบเรียงทางวิชาการเปนการเรียบเรียงความคิดใหประณตีข้ึน ทําใหคนควาหาหลัก 
ฐานท่ีมาท่ีอางอิงของความรูใหถ่ีถวนแมนยําข้ึน การเรียบเรียงทางวิชากรจึงเปนการพัฒนา
ปญญาของตนเองอยางสําคัญ และเปนประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนในวงกวางออกไป 

 
2.1.5  การเรียนการสอนแบบชวยเสริมศักยภาพเพื่อพฒันาทักษะการคิด 

 
 องคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนแบบชวยเสริมศักยภาพ เพื่อสงเสริมกลยุทธทาง
ปญญาข้ันสูง ประกอบดวยองคประกอบ 6 ประการ ไดแก 

1) กิจกรรมกอนสอน ประกอบดวยกิจกรรมท่ีประจําเปน 3 ประการ คือ 
1.1 การระบุวาทักษะท่ีตองการพัฒนาอยูในขอบเขตการพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียน  ผูสอนตองตระหนกัในใจวา การชวยเสริมศักยภาพจะนําไปใชไดเฉพาะใน 
ZPD ของผูเรียนเทานั้น  

1.2 มีการพัฒนาการชวยเหลือเฉพาะ (specific scaffold) ท่ีเหมาะสมกบัส่ิงท่ี 
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พัฒนาหรือท่ีใชในการชวยเหลือการเรียนรู เชนการพัฒนาการสรุปความส่ิงสนับ  
สนุนทางปญญาเฉพาะท่ีผูสอนกําหนดไวคือ การใหผูเรียนระบุประเดน็ เขียนคํา       
2 – 3 คําเพื่ออธิบายประเดน็ การเช่ือมโยงประเด็น เปนตน 

1.3 การควบคุมกํากับความยุงยากของงาน โดยการเร่ิมตนจากสาระงายๆ และ
คอยๆ เพิ่มความซับซอนของงาน และ/หรือสอนแตละข้ันตอนแยกจากกนั 
2) ผูสอนมีกิจกรรมเพ่ือแสดงใหเห็นกลยุทธทางปญญา โดย 

2.1 เปนตัวแบบแสดงข้ันตอนตางๆ ในการทํางาน 
2.2 การเปนตัวแบบแสดงคําพูดแสดงกระบวนการคิด หรือการคิดดังๆ  

2.3 การบอกใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับขอผิดพลาดท่ีมักจะพบกับผูเรียน 
3) ครูแนะนําแนวทางการปฏิบัติแกผูเรียน ขณะท่ีผูเรียนพยายามทํางานในสานะ

การณใหม เชนการใชคําพูดท่ีเปนนัย การเตือนในส่ิงท่ีผูเรียนมองขามไป ใหคําแนะนําส่ิงท่ี
ควรพัฒนาปรับปรุง การแนะแนวทางการปฏิบัติโดยครูนําการปฏิบัติ การทํางานเปนกลุม
เล็กๆ เปนตน 

4) ผูเรียนไดรับแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อใชประเมินการทํางานของตน
เอง และแนวทางการปฏิบัติโดยการใชการตรวจสอบตนเอง เพื่อชวยใหผูเรียนมีอิสระ 
ขณะเดียวกันครูอาจเปนตัวแบบในการตรวจสอบรายการไดเชนกัน 

5) ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติอยางอิสระในสถานการณใหมท่ีจัดให โดยครูรวบรวม
ข้ันตอนตางๆ ไวดวยกัน การชวยเหลือสนับสนุนจะลดลง 

6) ผูเรียนประยุกตการเรียนรูสูสถานการณใหม ใหฝกในสถานการณท่ีหลากหลาย มี
ลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิม เพื่อใหผูเรียนไดผสมผสานความรูท่ีไดไปสูสถาน การณใหม 

 
Beyer (1997 : 172 – 174) เสนอเทคนิคหรือเคร่ืองท่ีชวยเหลือการคิดของผูเรียน ท่ีสําคัญมี 

3 ชนิด คือ 
1) การใชแบบตรวจสอบข้ันตน (Procedural checklist) เปนเคร่ืองมือชวยท่ีเห็น

ชัดเจนเปนข้ันตอน การใชแบบตรวจสอบรายการ ขณะท่ีผูเรียนกําลังดําเนินการปฏิบัติงาน
ตามแบบตรวจสอบข้ันตอนนั้น แบบตรวจสอบข้ันตอนจะชวยใหผูเรียนตระหนักถึง
ข้ันตอนท่ีผูเรียนกําลังทําอยู และข้ันตอนนี้ตองทําตอไปหากผูเรียนมีปญหาในการปฏิบัติ
แบบตรวจ สอบข้ันตอนจะทําใหผูเรียนไดทบทวนข้ันตอนตางๆ ท่ีไดทําไปแลว และปรับ
ข้ันตอนนั้นใหถูกตอง 
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2) การใชคําถามแบบโครงสรางขบวนการ (Process – structured questions) เปนการ
ใชคําถามท่ีตองการกระตุนใหผูเรียนไดปฏิบัติตามความคิด เพื่อใชในการปฏิบัติงานตางๆ 
คําถามอาจจะเปนข้ันตอนคลายแบบตรวจสอบรายการท่ีเปนข้ันตอน และเสนอคําถามใน
รูปแบบตางๆ เชน การนําเสนอดวยแผนโปรงใส ใบงาน 

3) การใชการจัดระบบแผนภาพความคิด (Graphic organizer) การใชการจัดระบบ
แผนภาพความคิด เปนประโยชนอยางมากสําหรับการสรางหรือชวยเหลือการคิด อยางไรก็
ตามระบบแผนภาพความคิดจะแสดงใหเห็นภาพของข้ันตอนการคิดมากกวาผลของการคิด 
สวนระบบแผนภาพภาพความคิดของผลการคิด เชน ผังภาพมโนทัศน ตองการคิดเพื่อสราง
แผนภาพภาพน้ัน ระบบแผนภาพความคิดท่ีบอกข้ันตอนของการคิด จะชวยใหผูเรียน
พัฒนาความคิดโดยผานข้ันตอนตาง ๆ อยางไรก็ตามในระบบแผนภาพความคิด จะเสนอ
ภาพท่ีชัดเจนนอยกวาแบบตรวจสอบข้ันตอน เพราะแบบตรวจสอบข้ันตอนจะใหข้ันตอน
การใชทักษะและไมใหผูเรียนขามข้ันตอน หรือละเลยความรูท่ีเกี่ยวของกับทักษะท่ี
จําเปนตองปฏิบัติ 

 
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบชวยเสริมศักยภาพ

สามารถนํามาใชในการพัฒนาการคิดของผูเรียนได โดยในระยะกอนการสอน ผูสอนจะตอง
จัดเตรียมคัดเลือกกลยุทธในการชวยเหลือใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนในระหวาง
การเรียนการสอน ผูสอนจะใชกลวิธีตางๆ ท่ีจะสนับสนุนการคิด เชน การคิดดังๆ การแสดงข้ันตอน
การคิด การใชคําถามกระตุน หรือการใชเคร่ืองมือท่ีประเมินการคิดมาเปนตัวชวยในการคิดของ
ผูเรียน เชน การใชแบบตรวจสอบข้ันตอนการคิด เปนตน 

 

2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการอาน 
 
          2.2.1  ความหมายของการอาน 
 
 นักการศึกษาและผูเช่ียวชาญทางการอาน ใหความหมายของการอานไวแตกตางกันดัง 
ตอไปนี้ 

บัญชา อ๋ึงสกุล (2541 : 68) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมาย
ของตัวอักษรหรือสัญลักษณท่ีมีจดบันทึกไว กระบวนการในการอานเปนกระบวนการที่ซับซอน 
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เม่ือเด็กเปลงเสียงตัวอักษร หรือสัญลักษณออกมาเปนคําพูด ถาหากไมเขาใจคําพูดนั้นจัดวาไมใช
การอานท่ีสมบูรณ เปนแตเพียงสวนหนึ่งของการอานเทานั้น 
 

เปล้ือง ณ นคร (2542 : 14-15) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการท่ีจะเขาใจ
ความหมายของคําท่ีบันทึกไวเปนอักษรหรือตัวหนังสือซ่ึงการจะรูความหมายของคําใดอยางชัดเจน
นั้นข้ึนอยูกับประสบการณของแตละคน 
 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542 : 1) กลาววา การอาน หมายถึง ความสามารถของมนุษยท่ี
เขาใจการส่ือความหมายของสัญลักษณตางๆ เขาใจในเนื้อเร่ืองและแนวคิดจากส่ิงท่ีอานไมวาจะ
เปนจดหมาย หนังสือ บทความตาง หรือจากภาพยนตร โทรทัศน วีดีทัศน ส่ิงท่ีปรากฏบน
จอคอมพิวเตอร  สัญลักษณ การโบกธงของทหาร ของนักเดินเรือ เคร่ืองหมายจราจรที่ปรากฏบน
ทองถนน รูปภาพ โฆษณาตาง ๆ ภาพวาด ภาพเขียน แผนท่ี แผนภูมิ และการแสดงทาทางตาง ๆ 
เปนตน 
 

ปยวรรณ ศิริรัตน (2543 : 13) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการในการแปล
ความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณดวยความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเดิมเปนพื้นฐานมา
ประมวลเปนความคิดและใชความสามารถในการถอดความของผูเขียนท่ีถายทอดไปยังผูอาน 
 

Callahan and Clark (1982 : 245) กลาววา การอาน หมายถึงกระบวนการคิดท่ีเร่ิมจากจุด
รวมของแงปญหา ท่ีดึงความหมายออกมาจากส่ิงพิมพตางๆ เปนหนวยของความหมาย คือ ความคิด 
มโนคติ การไตรตรองหรือจินตนาการ โดยท่ีความหมายนั้นจะมีความสัมพันธกับคําตางๆ และ
จํานวนของคําตางๆ จะถูกสรางข้ึนเปนเนื้อหา ทําใหคําเหลานั้นมีความหมายในท่ีสุด ทําใหการอาน
เปนการพัฒนากระบวนการเปล่ียนความคิด มโนทัศน หรือการปฏิบัติการซ่ึงเพิ่มประสบการณ
ใหแกผูอาน 
 

Cooper and others (1988 : 13) กลาววา การอาน หมายถึงกระบวนการปฎิสัมพันธระหวาง
ผูอานกับเนื้อหา เพื่อจัดรูปแบบของความหมายโดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณเดิมของผูอาน
เปนกระบวนการในการสรางความหมายจากเน้ือหา 
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Harris  (1990 : 14) กลาววา การอาน หมายถึง รูปแบบของการส่ือความหมาย เปนการแลก 
เปล่ียนความคิดและขาวสารความรูระหวางผูเขียนและผูอาน ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ลงบนกระดาษดวยภาษาซ่ึงเปนไปตามลักษณะการเขียนของแตละคน ผูอานจะพยายามอาน
เอาความหมายจากท่ีผูเขียน เขียนไว สวนความสามารถในการเขาใจหรือ การรูความหมายของส่ิงท่ี
อานนั้นข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของผูอาน 

 
จากหลายแนวคิดสรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการแปลความหมายหรือการหา

ความ หมายจากเน้ือหาท่ีเปนตัวอักษรหรือสัญลักษณดวยความเขาใจโดยอาศัยประสบการณเดิม
เปนพื้นฐานมาประมวลความคิดในการหาความหมายน้ัน เปนการเรียนรูกลวิธีรวมท้ังการฝกทักษะ
ของผูอานดวย  
 
         2.2.2  ความเขาใจในการอาน 

 
ความเขาใจในการอานเปนส่ิงจําเปน และเปนจุดประสงคหลักท่ีสําคัญของการอานมี

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับความเขาใจในการอาน ดังนี้ 
 

ปญชรี ทองวิสุทธ์ิ (2541 : 16) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึงกระบวนการทาง
ความ คิด ท่ีผูอานจะเช่ือมโยงความรูเดิมในดานตาง ๆ ของผูอานเขาดวยกันเพื่อใหไดความหมาย
ตรงกับจุด ประสงคของผูเขียนท่ีตองการส่ือสารใหผูอานไดรับรู 
 

ปยวรรณ ศิริรัตน (2543 : 15-16) กลาววา ความเขาใจการอาน หมายถึง การที่ผูอานได
ความ หมายจากส่ิงท่ีผูเขียนส่ือความคิดออกมาเปนตัวอักษร ในการอานผูอานจะตองอานดวยความ
เขาใจในขอความในระดับตาง ๆ โดยอาศัยพื้นฐานความรูและประสบการณการเรียนรูของผูอาน
ตลอดจนรวมกระทั่งผูเขียน ท่ีส่ือความหมายผานส่ือท่ีเปนตัวเขียนและผานกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อใหไดความ หมายของส่ิงท่ีอานในลักษณะของความสามารถในดาน การแปลความ
ตีความ จับใจความสําคัญ ขยายความ และสรุปความของเร่ืองท่ีอานได 
 

Carrel (1989 : 87) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง ความเขาใจในประโยค หรือ
อนุเฉทโดยเฉพาะความเขาใจในรูปแบบการเรียบเรียงเร่ืองหรือโครงสรางขอเขียน(Rhetorical 
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organization)หรือหมายถึง การรับรูขอมูล หรือขาวสารจากงานเขียนตาง ๆ ถาผูอานไมสามารถรับรู
หรือไมเขาใจขอมูลหรือขาวสารใด ๆได กระบวนการอานก็ไมสัมฤทธ์ิผล 
 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ความเขาใจในการอาน หมายถึง กระบวนการอานท่ีผูอานใช
ความรูความคิดประสบการณเดิมในการรับรูความสําคัญ ขอเท็จจริงของเรื่องท่ีอานไดตรงตามจุด 
ประสงคและเจตนารมณของผูเขียนเพื่อใหการอานบรรลุจุดประสงค และผูอานสามารถรับรูขอมูล
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความเขาใจในการอานอยางชัดเจน ซ่ึงนักการศึกษาได
กลาววา ความเขาใจมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 
 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542 : 74) กลาววา ความเขาใจในการอานมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 
1) สามารถจดจําเร่ืองราวสวนใหญท่ีอานมาแลวได เม่ือถึงคราวจําเปนท่ีตองการจะ

ใชประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก 
2) สามารถจับใจความสําคัญ ๆได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก

ประเด็นยอยท่ีไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางท่ีควรจะ
สนใจเปนพิเศษ หรือตัดท้ิงไป 

3) สามารถตีความเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือขอคิดเห็นท่ีอานมาแลวไดวามีนัยสําคัญหรือ
ลึกซ้ึงมากนอยเพียงใด 

4) สามารถสรุปลงความเห็นจากส่ิงท่ีไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและ
นาเช่ือถือ 

5) สามารถใชวิจารณญาณพิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการอางอิงตาง ๆของ
ผูเขียนไดอยางถูกตองและเปนระบบ ไมสับสน 

6) สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรู ท่ีไดจากการอานกับประสบการณ
อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาละและเทศะ 

 
Coady (1979 : 5-10) กลาววา ความเขาใจในการอานจะตองอาศัยองคประกอบ 3 ประการ

คือ 
1) ความสามารถในดานความคิดรวบยอด (Conceptual Abilities) 
2) ความรูเดิม (Background Knowledge) 
3) กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) 
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Lono  (1987 : 67) กลาววา ความเขาใจในการอาน เปนเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของการอาน 
และประกอบดวยความสามารถในการรับรูขอเท็จจริง รูใจความสําคัญของเร่ืองสามารถตีความหรือ
ประเมินความคิดจากเร่ืองท่ีอานได 
 

Blair and others (1992 : 5-6) กลาววา ความเขาใจในการอานจะตองอาศัยองคประกอบ
สําคัญคือ องคประกอบทางเนื้อหา องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับบริบทในขณะอานและองคประกอบ
ในสวนของตัวผูอานเอง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องคประกอบทางเนื้อหา ไดแก 
1.1 ตัวเนื้อหา 

        1.2  ลีลาการเขียนของผูเขียน 
        1.3 โครงสรางของบทอาน 

1.4 ความนาอานของบทอาน 
1.5 ชนิดของส่ือท่ีเนื้อหาปรากฏอยู 

2) องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับบริบทในขณะท่ีนักเรียนอาน ไดแก 
2.1 ความเช่ือและความคาดหวังของผูอาน 
2.2 ภาระงานท่ีเกี่ยวของกับการสอน 
2.3 สภาพการสอนของครู 
2.4 ปฎิสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียน 

3) องคประกอบในสวนของผูอานเอง ไดแก 
3.1 แรงจูงใจ 
3.2 ประสบการณเดิม 
3.3 หนวยความรูเดิม 
3.4 จุดประสงคในการอาน 
3.5 ความรูวงศัพท 
3.6 ความรูดานเนื้อหาวิชา 
3.7 ความสามารถในการถอดความ 
3.8 ความรูเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู ( Metacognitive) 
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กลาวโดยสรุป ความเขาใจในการอาน จะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ บทอานท่ีนาสนใน
จุดประสงคของการอาน ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูอานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานรวมท้ังความ 
สามารถในการแปล การตีความ ถอดความ และประเมินความคิด 
 

2.2.2.1 ระดับความเขาใจในการอาน  
การอานเพื่อความเขาใจแบงไดเปนหลายระดับ เพราะการอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน  

นักการศึกษาหลายทานไดจัดแบงระดับไวแตกตางกันดังนี้ 
 
Burmister (1974 : 113-115) ไดแบงระดับของความเขาใจในการอานโดยอาศัยแนวคิด 

จาก นอรริส แซนเดอร (Norris Sander) ซ่ึงดัดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy โดยแบงออกเปน  
7 ระดับคือ 

ระดับท่ี 1 ความจํา (Memory) คือ การจําหรือเขาใจ เกี่ยวกับขอเท็จจริง วันท่ี คําจํากัด
ความ ใจความสําคัญของเร่ือง และลําดับเหตุการณของเร่ือง 

ระดับท่ี 2 การแปลความ (Translation) คือ การนําขอความ หรือส่ิงท่ีเขาใจไปแปล
เปนรูปอ่ืน เชน การแปลภาษาหน่ึงเปนอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญ
ของเร่ือง ไปแปลเปนแผนภูมิหรือแผนท่ี หรืออาจแปลจากแผนท่ี แผนภูมิ ไปเปนขอความ 

ระดับท่ี 3 การตีความ(Interpretation) คือ การทําความเขาใจและมองเห็นความ 
สัมพันธของส่ิงท่ีผูเขียนไมไดบอกไว เชน หาเหตุเม่ือกําหนดผลออกมาใหคาดการณวา
อะไรจะเกิดข้ึนตอไป และการจับใจความของเร่ือง ท่ีผูเขียนไมไดบอกไว 

ระดับท่ี 4 การประยุกตใช (Application) คือ การเขาใจ หรือมองเห็นหลักการแลวนํา
หลักการไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ 

ระดับท่ี 5 การวิเคราะห (Analysis) คือ ความเขาใจและการรูในแงของการตรวจตรา
สวนยอยท่ีประกอบเปนสวนใหญ เชน การวิเคราะหการโฆษณาชวนเช่ือ การแยกแยะการ
วิเคราะหบทประพันธ การรูถึงการใหเหตุผลท่ีผิดๆของผูเขียน มีจุดมุงหมายใดในการเขียน
และใชเทคนิคการเขียนอยางไร 

ระดับท่ี 6 การสังเคราะห (Synthetic) คือ การนําความคิดเห็น ท่ีไดจากการอานมา
ผสมผสานแลวจัดเรียบเรียงข้ึนใหม 

ระดับท่ี 7 การประเมินผล (Evaluation) คือ การวางเกณฑ แลวตัดสินส่ิงท่ีอานโดย
อาศัยหลักเกณฑท่ีต้ังไวเปนบรรทัดฐาน เชน เร่ืองราวท่ีอานอะไรเปนความจริง (Facts) 
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และอะไรบางท่ีเปนจินตนาการ (Fantasy) อะไรบางท่ีเปนความคิดเห็น (Opinion) และ
อะไรบางท่ีเปนความเช่ือในเร่ืองท่ีอาน 

 
Harris and Sipay (1979 : 317) กลาววา ระดับความเขาใจในการอานแบงออกเปน 4 ระดับ

คือ 
ระดับท่ี 1 เขาใจตามตัวอักษร (Literater Comprehension) เปนความเขาใจในระดับ

ตน ท่ีผูอานเขาใจตามตัวอักษรวาผูเขียนเขียนอยางไรเปนเร่ืองของการระลึกถึงรายละเอียด
(Details) ใจความสําคัญ (Main Ideas) ลําดับเร่ือง (Sequences) การเปรียบเทียบ                   
( Comparison) เหตุและผล (Cause- Effect) และเขาใจคุณลักษณะของตัวละครหรือของ
เร่ือง (Character Traits) 

ระดับท่ี 2 เขาใจขอบขายท่ีเกี่ยวโยงกับเนื้อเร่ือง (Transference) สามารถโยง
เหตุการณนั้นเขากับเหตุการณอ่ืนๆได 

ระดับท่ี 3 เขาใจท่ีจะประเมินผลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานได เขาใจเนื้อเร่ืองและ
ประเมินผลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานไดวา ผูเขียนมีเปาหมายอยางไร อารมณของเร่ืองเปนอยางไร 
และเจตคติของผูเขียนเปนอยางไร เปนตน 

ระดับท่ี 4 เขาใจท่ีจะทําใหเกิดเจตคติ เกิดความซาบซ้ึง เปล่ียนแปลงความเช่ือและ
ความรูสึกนึกคิดได 

 
Miller (1990 : 4 -7) กลาววา ความเขาใจในการอาน แบงออกเปน 4ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 แปลความได (Textually Explicit Comprehension) เปนระดับท่ีผูอาน
สามารถเขาใจความในส่ิงท่ีผูเขียนนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา ผูอานท่ีมี
ความสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุความคิดหลัก ความคิดรองของเร่ือง หรือจัด
เรียงลําดับเหตุการณ หัวขอเร่ืองตางๆ ในบทอานได 

ระดับท่ี 2 ตีความได (Textually Implicit Comprehension) เปนระดับท่ีผูอานสามารถ
เขาใจในส่ิงท่ีผูเขียนไมไดนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยท่ีผูอานจะตองใช
เหตุผล ความรูความเขาใจของตนมาชวยตัดสินทําความเขาใจขอมูลในบทอาน ผูอานท่ีมี
ความสามารถในระดับนี้สามารถท่ีจะตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุปและทํานาย
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนตอไปรวมท้ังรับรูถึง อารมณ ความคิดได 

ระดับท่ี 3 วิเคราะห สรุปความได (Critical Reading) เปนระดับความสามารถในการ
วิเคราะหตีความ และประเมินเนื้อหาท่ีอาน โดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลท่ี
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ปรากฏในเนื้อหาที่อานไดวา อะไรคือขอเท็จจริงและอะไรเปนเพียงความคิดเห็นของ
ผูเขียนและสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาท่ีอานกับขอมูลท่ีพบจากแหลงอ่ืนๆได ตลอดจน
เขาใจภาษาเชิงอุปมาอุปไมยท่ีผูเขียนไดนําเสนอไว ผูอานจะตองใชความรู และ
ประสบการณเดิมท่ีมีอยูเขามาเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีพบในบทอาน เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหา
ในบทอานนั้นๆ 

ระดับท่ี 4 เกิดความคิดสรางสรรค (Scripturally Implicit Comprehension) เปนความ
เขาใจระดับสูงท่ีผูอานสามารถทําความเขาใจเนื้อหาท่ีอาน นอกเหนือจากส่ิงท่ีผูเขียนได
นําเสนอไว ผูอานจะตองใชความรูและประสบการณ เดิมที่มีอยู เขามาเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีพบ
ในบทอาน เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น ๆ 

 
จากแนวคิดเกี่ยวกับความเขาใจในการอานของนักการศึกษาหลายๆ ทานท่ีกลาวไวสามารถ

สรุประดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับคือ ระดับท่ี 1 เขาใจความหมายตามตัวอักษรซ่ึงผูอาน
สามารถเขาใจในส่ิงท่ีผูเขียนนําเสนอไวในบทอานไดโดยตรง ระดับท่ี 2 ตีความได ผูอานจะตองใช
เหตุผล และความรูความเขาใจของตนมาชวยตัดสิน ทําความเขาใจขอมูลในบทอาน และระดับท่ี 3 
การวิเคราะห สรุปความ ผูอานจะตองใชความสามารถในการแยกแยะ การวิเคราะหการใหเหตุผล 
การสรุปความและการสังเคราะห เปนการนําความคิดเห็นท่ีไดจากการอานมาผสมผสานกับ
ประสบการณเดิม แลวเรียบเรียงข้ึนใหม 
 
 2.2.3  องคประกอบในการอาน 
 

การอานเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยองคประกอบหลายประการในการชวยใหเกิดความ
เขาใจในความหมายของขอความ เพื่อใหการอานมีประสิทธิภาพ นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
องค ประกอบไวดังนี้ 
 

Goodman (1971 : 25) กลาวถึง ปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการอานประสบความสําเร็จมีอยู 4 
ประการคือ 

1) ความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) ในข้ันแรกผูอานจะเร่ิมเรียนรู
ความสัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษรและการรูความหมายของคําแตละคํา การอานจะ
เปล่ียนไปเม่ือผูอานมีประสบ การณในการอานมากข้ึนเละเม่ืออานเกงแลวก็จะสามารถอาน
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เอาความหมายไดซ่ึงผูอานมีความชํานาญในภาษาตางประเทศมากเทาใดก็ยิ่งจะมีทักษะใน
การอานมากข้ึนเทานั้น 

2) ประสบการณเดิม ซ่ึงรวมไปถึงความรูและความพรอมในเนื้อหาท่ีผูอานมีตอส่ิงท่ี
อานดวย 

3) ความสมบูรณของเนื้อเร่ืองหรือขอเขียนนั้น (Conceptual Completeness) ความ
เขาใจจะเกิดข้ึนไดยาก ถาเร่ืองที่อานนั้นไมมีความสมบูรณอยูในตัวเองยกเวนในกรณีท่ี
ผูอานมีความพรอมในเนื้อหาท่ีกําลังอาน ก็คือสวนหนึ่งของประสบการณจากการเรียนรู 

4) ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของขอเขียน (Text Schema) จากการ
วิเคราะหภาษาในระดับสูงกวาประโยค ทําใหทราบวาขอเขียนแตละช้ินแตละประเภทมี
ลักษณะโครงสรางแตกตางกัน ขอเขียนของแตละบุคคลยังสะทอนความเช่ือตลอดจน
วัฒนธรรมของผูเขียนดวย ถาขอเขียนเสนอเร่ือง ราวท่ีตางไปจากวัฒนธรรม หรือ
ประสบการณของผูอานการอานก็จะประสบความสําเร็จไดยาก เนื่อง จากประสบการณการ
เรียนรู ของผูเขียนและผูอานตางกัน 

 
Harris and Smith (1976 : 235) กลาวถึง องคประกอบสําคัญของการอานท่ีมีผลตอความ

เขาใจดังนี้ 
1) ประสบการณพื้นฐานของผูอาน 
2) ความสามารถทางดานภาษา 
3) ความสามารถในการคิด 
4) เจตคติท่ีมีตอส่ิงท่ีอาน 
5) จุดมุงหมายในการอาน 

 
Cooper (1979 : 8-9) กลาวถึง องคประกอบท่ีทําใหการอานมีประสิทธิภาพประกอบดวย

หลัก 4 ประการคือ 
1) แรงจูงใจในการอาน ผูท่ีมีแรงจูงใจและความสนใจในการอานหรือนักเรียนท่ีมี

แรงจูงใจและความสนใจในการอานทําใหการอานมีประสิทธิภาพและครูจะสอนไดงายข้ึน 
2) จุดมุงหมายในการอาน จุดมุงหมายในการอานนั้นแตกตางกันไป เชนการอานเพ่ือ

ความเพลิดเพลินในการอานการตูน การอานหนังสือพิมพ การอานเพื่อความรูเปนตน 
ดังนั้นครูตองสอนนักเรียนดวยวาในการอานแตละคร้ังตองมีจุดมุงหมาย 
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3) สภาวะทางอารมณ และสังคม การมีความคิดรวบยอด และทัศนคติท่ีดีหรือ
แมกระท่ังปญหาจากทางบาน โรงเรียน จะมีผลตอการอานท้ังส้ิน 

4) สภาวะทางรางกาย นักเรียนท่ีมีสุขภาพดี การมองเห็นดี การไดยินเสียงดีจะทําให
การอานมีประสิทธิภาพและอานไดดี 

 
Chapman (1987 อางถึงใน เสาวลักษณ รัตนวิชช, 2536 : 24) กลาวถึง องคประกอบของ

การอาน มี 3 ประการคือ 
1) ประสบการณเดิม (Schema) ซ่ึงจะทําใหผูอานมีความสามารถในการอานแตกตาง

กัน 
2) อภิปญญา (Metacognition) ความสามารถของผูอานในการใชกระบวนการคิดของ

ตน ในการตีความและการแกปญหา จะชวยใหเกิดความเขาใจในการอานดีข้ึน 
3) โครงสรางของเนื้อความ (Text Structure) วิธีการที่ผูเขียนส่ือความใหแกผูอานท่ี

ชวยใหมีการอานมีความหมายชัดเจนมากข้ึน 
 

Nunan  (1989 : 35) กลาวถึง องคประกอบการอาน มีดังนี้ 
1) ความสามารถในการเช่ือมคํา เชน โยงเสียงกับตัวอักษร 
2) ความรูทางไวยากรณ เพื่อใชในการตีความ 
3) ความรูเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ท่ีผูอานจะเลือกใชใหเหมาะสม 
4) ความสามารถในการนําความรูเดิมมาสัมพันธกับเร่ืองท่ีอาน 
5) ความสามารถท่ีจะรูจุดประสงคของบทอาน แมวาผูเขียนจะไมกลาวถึง 

 
Williams (1994 : 3-12) กลาวถึง องคประกอบท่ีจะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ ควร

ประกอบ  ดวยองคประกอบตอไปนี้ 
1) ความรูในระบบการเขียน (Knowledge of the Writing System) ผูอานจะตองรูการ

ประสมตัวอักษร การสะกดคํา และจดจําคําเหลานั้น 
2) ความรูในเรื่องภาษา (Knowledge of the Language) ซ่ึงหมายถึงความรูดาน

ความหมายของคํา โครงสราง และไวยากรณของภาษา 
3) ความสามารถในการตีความ (Ability of Interpret) หมายถึง การท่ีไมใชการทํา

ความเขาใจเฉพาะแตละประโยค ควรรูวิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความท่ีตอเนื่องกัน
เขาใจความสัมพันธ ระหวางประโยค 
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4) ความรูรอบตัว (Knowledge of the World) ไดแกการที่มีความรูรอบตัวมากทําให
สามารถเลือกความรูนั้นมาเช่ือมโยงกับความรูของผูเขียนไดงายยิ่งข้ึนและการทําความ
เขาใจกับเร่ืองท่ีอานไดงายข้ึนตามลําดับปจจุบัน ตลอดจนประสบการณตางๆ 

5) เหตุผลในการอานและวิธีการอาน ผูอานแตละคนมีเหตุผลและความตองการใน
การอานแตกตางกันซ่ึงจะมีผลตอการเลือกวิธีการอาน ดังนั้นเม่ือตองการอานผูอานจะตอง
ทราบวาตนกําลังอานอะไร อานไปเพื่ออะไร และจะเลือกวิธีอานอยางไรใหเหมาะสมจาก
แนวคิดของบุคคลท่ีกลาวมาแลวนั้น การอานมีองคประกอบสําคัญเกี่ยวกับสภาวะทาง
รางกาย อารมณ สังคม ความรูทางดานภาษา ประสบการณเดิม ความสามารถในการคิด
วิเคราะห โครงสรางของขอ เขียนและความสมบูรณของขอเขียนนั้นๆ ควรมีจุดมุงหมายใน
การอานรวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอส่ิงท่ีอาน ซ่ึงจะชวยใหการอานประสบความสําเร็จไดดียิ่งข้ึน 

 
2.2.4  หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 

 
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการสอนอานเพื่อการ

ส่ือสารไวดังนี ้
 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 106-119) สรุปแนวคิดการสอนตามแนวการสอนอานเพ่ือการ
ส่ือสารจากผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาตางประเทศหลายคน ถึงองคประกอบของความสามารถ
ในการส่ือสาร และการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารไดนั้น ควรตองสอนส่ิงตอไปนี้ 

1) ความรูความสามารถทางดานภาษาหรือไวยากรณ (Grammatical Competence)  
คือความสามารถทางภาษา ท้ัง 4 ทักษะคือ ฟง พูด อาน เขียน โดยมีองคประกอบทางภาษา 
คือ เสียง ศัพท โครงสรางเปนแกนในการส่ือความหมาย ในดานทักษะการฟง ตองเร่ิมจาก  
สามารถจําแนกเสียงไปจนถึงฟงขอความไดเขาใจในดาน ทักษะการพูด ออกเสียงได
ถูกตองและสนทนาโตตอบได ในดานทักษะการอาน จะตองรูจักกลไกของการอานและ
สามารถอานเพ่ือความเขาใจได และในดานการเขียน จะตองรูกลไกการเขียนคือ การสะกด
คํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยค และใชเคร่ืองสัมพันธความ 
(Discourse Marker) ตลอดจนการเขียนขอเขียนลักษณะตางๆได 

2) ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) คือความ  
สามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติของสังคม โดยเลือกใช
ภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณตาง ๆได 
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3) ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence)  
คือ มีความรูเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีความสัมพันธระหวางประโยค โดยใชความรูทาง
ไวยากรณ และความสามารถในการเช่ือมโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยางถูกตอง
มีความเขาใจและทํานายความเก่ียวกับรูปลักษณะของภาษาท่ีจะเกิดข้ึนในปริบท (Context) 
ได 

4) ความสามารถในการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (Pragmatic Competence  
or Strategic Competence) คือ ความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตลอดจนการ
ใชกริยาทาทาง สีหนา และนํ้าเสียงประกอบการส่ือความหมาย การใชกลวิธีนี้เปนการ
แสดงออกท้ังในทางคําพูด (Verbal) และไมใชคําพูด (Non- verbal) เชน การขยายความดวย
คําศัพทอ่ืนแทนคําศัพทท่ีไมรูหรือนึกไมออกในขณะน้ัน การใชทาทางประกอบ เปนตน  
 

จุดมุงหมายของวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารนี้ มุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อ
การส่ือสารได การจัดการเรียนการสอนจึงเนนหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

1) ตองใหผูเรียนรูวากําลังทําอะไร เพื่ออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึง 
ความมุงหมายของการเรียนและการฝกใชภาษา เพื่อใหการเรียนภาษาเปนส่ิงท่ีมีความหมาย
ตอผูเรียน สามารถส่ือสารไดตามท่ีตนตองการ เชน ในทักษะการอาน เม่ือเรียนหรือฝกแลว
ผูเรียนสามารถอานเร่ืองหรือ คําแนะนําวิธีใชอุปกรณบางอยางได เปนตน 

2) การสอนภาษาควรเปนลักษณะบูรณาการในชีวิตประจําวัน ไมควรแยกเปนสวน 
การใชภาษาเพื่อการส่ือสารตองใชหลายทักษะรวม ๆกัน ดังนั้นผูเรียนควรจะไดฝกและใช
ภาษาในลักษณะรวมเชนเดียวกับในชีวิตจริง 

3) ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา กิจกรรมดังกลาวควรมีลักษณะเหมือน
ชีวิตในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด เพื่อใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหาขอมูลท่ี  
หายไป (Information Gap) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมท่ีสุดอยางยิ่ง นอกจากน้ี ในการทํา
กิจกรรมการใชภาษา ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกใชขอความท่ีเหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณดวยคือเรียนรูความหมายของสํานวนภาษาในรูปแบบตางๆ ดวย 

4) ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษาใหมาก หรือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสใช 
ภาษาในสถานการณตาง ๆใหมากท่ีสุด ท่ีจะเปนไปได ดวยกิจกรรมการหาขอมูลท่ีขาด
หายไปแลวกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนงานคู หรืองานกลุม เชน เกม (Games) การแกปญหา 
(Problem Solving) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ยอมมีบทบาทสําคัญท่ีสุด     
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5) ผูเรียนตองไมกลัววาจะใชภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารให 
ความ สําคัญกับการใชภาษา (Use) มากกวาวิธีใชภาษา (Usage) ดวยเหตุนี้ผูสอนจึงไมควร
แกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกคร้ัง ควรแกไขเฉพาะท่ีจําเปน 

 
วิสาข จัติวัตร (2541 : 49 - 59) สรุปหลักการสอนอาน และแนวการจัดกิจกรรมการสอน

อานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร ไดดังนี้ 
1) เปนแนวการสอนท่ีเนนทักษะในระดับสูงไปสูทักษะในระดับพื้นฐาน(Top -

down) กระบวนการน้ีผูอานจะตองใชความรูเดิมท่ีมีอยูในการเดาเนื้อหาจากบทอานโดย
พยายามสรุปความหมายหรือใจความสําคัญ หนาท่ีทางภาษา จุดประสงคของบทอาน กอน
ทําความเขาใจกับรายละเอียด 

2) ทักษะการอานเปนกระบวนการท่ีผูอานตองใชความคิดท่ีวองไว (active process) 
ตองมีความสามารถในระดับความเขาใจ (Comprehending) ซ่ึงผูอานจะตองใช
ความสามารถทางดานโครงสรางภาษาและไวยากรณ แปลความหมายโดยตรงของประโยค
และมีความสามารถในการตีความ (Interpreting) คือผูอานไมเพียงแตสามารถแปล
ความหมายจาก คําและประโยคเทานั้น แตตองสามารถตีความหมายของประโยคตาง ๆโดย
การอนุมานความสัมพันธของประโยค สรุปวาตองมีความสามารถท้ังสองระดับซ่ึงตองใช
ความคิดวองไวในการตีความหมายเดาความ ตรวจสอบความหมาย คาดการณลวงหนาได 
และต้ังคําถามกับตนเองตลอดเวลา (Widdowson, 1978) 

3) บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน ในขณะท่ีเขียนเร่ือง 
ผูเขียนสามารถสวมบทบาทเปนผูอาน และนึกถึงคําถามตาง ๆ ท่ีผูอานสงสัยอยากถาม
ผูเขียนดังนั้นผูเขียนจึงสามารถเขียนขอความที่เปรียบเสมือนการโตตอบคําถามของผูอาน 
ซ่ึงทําใหผูอานมีความคลายคลึงกับการพูด 

4) การออกแบบการสอนเกี่ยวกับการอาน ควรเนนความตองการของผูเรียนเปน 
สําคัญ ผูอานมีจุดมุงหมายในการอานแตกตางกัน เชน อานเพ่ือหาขอมูล อานเพ่ือพัฒนาสติ 
ปญญาและอานเพื่อความสนุกสนาน ซ่ึงผูอานควรเลือกใชทักษะการอานใหเหมาะสมกับ
จุดประสงคในการอาน เชน ใชทักษะการอานแบบเฉพาะเจาะจง (Scanning) เพื่อหาขอมูล
รายช่ือ รายการตาง ๆ ใชทักษะอานแบบคราว ๆไปอยางรวดเร็ว (Skimming) เพื่อหาขอมูล
อยางคราว ๆ เชนการอานหนังสือพิมพโดยอานท่ีหัวขอขาวและตอนทายของขาว หรือการ
อานแบบวิจารณ (Critical Reading) เม่ืออานตําราหรือเอกสารวิชาการ เพื่อพัฒนาสติปญญา 
จะเห็นไดวาการอานอยางมีจุดมุงหมายน้ี จะทําใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5) วิธีการสอนควรเนนการส่ือสารอยางมีความหมาย ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน 
อานเพื่อส่ือสารอยางมีความหมาย ไมใชอานเพ่ือตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียววิธี
สอนอานเพื่อการส่ือสารจึงเนนเทคนิค ดังนี้ 

5.1 การเติมขอมูลท่ีขาดหาย (Information Gap) 
5.2 การอานเพื่อแกปญหา (Problem Solving) 
5.3 การอานเพื่อถายโอนขอมูล (Information Transfer) 

6) บทอานท่ีนํามาใชสอนตองเปนเอกสารจริง (Authentic Material) เอกสารจริง คือ  
เอกสารท่ีไมไดเขียนข้ึนมาเพื่อจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอานท่ีเขียน
ข้ึนเพื่อเปนเคร่ืองมือในการสอนศัพทและไวยากรณ และจะมีลักษณะท่ีไมเปนธรรมชาติ 
เนื่องจากผูเขียนจะเขียนโครงสรางหรือหลักไวยากรณ ท่ีตองการสอนใหปรากฏในเนื้อ
เร่ืองมากเกินไป ซ่ึงทําใหขอความไมสมจริง นักทฤษฎีท่ีเช่ือในแนวการสอนเพ่ือการ
ส่ือสารจึงมีแนวคิดวา บทอานควรมีลักษณะท่ีเปนเอกสารจริงท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน
โฆษณา ขาว ฉลากยา หรือ ปายประกาศเปนตน เพื่อสนองความตองการของผูเรียน ท่ีตอง
อานขอความตาง ๆ เหลานี้ในชีวิตประจําวันการนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษา
งายข้ึน สรุป หรือ ยอ ทําใหขอความผิดไปจากเดิมท้ังนี้เพราะเอกสารที่ผูอานจะไดพบใน
ชีวิตประจําวันนั้น ไมมีใครปรับระดับความยากงายให ตองเตรียม พรอมท่ีจะอานเอกสารท่ี
ระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง 

7) แบบฝกหัดท่ีใชฝกการอานไมควรมุงท่ีจะทดสอบความเขาใจในการอาน แตควร 
ชวยทําใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานดีข้ึน แบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพ่ือการ
ส่ือสารจะชวยใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานดีข้ึน เชน แบบฝกหัดในรูปของตาราง แผนภูมิ 
แผนท่ี กราฟและรูปภาพจะชวยใหผูอานสามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานทําให
เขาใจบทอานดีข้ึน 

8) การสอนทักษะการอานไมควรแยกสอนจากทักษะอ่ืน ควรสอนรวมกันไปกับ
ทักษะการฟง การพูด และการเขียน เนื่องจากทักษะท้ังส่ีนี้ตองใชสัมพันธกันในชีวิตจริง
จากแนวคิดท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา การสอนอานเพื่อการส่ือสารควรเนนใหผูเรียนมี
ความรูทางภาษาไวยากรณ ความสามารถในการใชภาษาท่ีเหมาะสมในสังคม 
ความสามารถใชความสัมพันธของขอความ การเช่ือมโยงความหมาย และสามารถเลือกใช
กลวิธีในการส่ือสารไดและ ผูเรียนยังจะตองใชประสบการณความรูเดิมในการคาดเดาเร่ือง
ท่ีอาน มีความสามารถในระดับความรูความเขาใจ มีความสามารถในระดับการแปลความ 
ระดับตีความ และเลือกใชทักษะการอานได นอกจาก นี้ผูสอนควรออกแบบการอานตาม
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ความตองการของผูเรียน ท่ีมีจุดมุงหมายแตกตางกัน เชน การอานเพื่อหาขอมูล อานเพ่ือ
พัฒนาสติปญญาเปนตน และบทอานควรเปนเอกสารจริง ท่ีเนนการส่ือสารท่ีมีความหมาย 
การเรียนการสอนควรใชทักษะรวมท่ีสัมพันธกันเหมือนในชีวิตจริง 

 
2.2.4.1 การจัดกิจกรรมและข้ันตอนการสอนอานเพื่อการส่ือสาร 

1)  การจัดกิจกรรมการสอนอานเพื่อการส่ือสารมีผูเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการ 
 สอนอานเพื่อการส่ือสาร ไวดังนี้ 
 

สุมิตรา อังวัฒนากุล (2540 : 178-179) ไดเสนอแนวการจัดกิจกรรมในการสอนอานดังนี้ 
 

ข้ันท่ี 1 กิจกรรมกอนการอาน เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูในเร่ืองท่ีจะ
อาน ควรมีกิจ กรรมการตั้งคําถาม และใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจาก
ประโยคขางเคียง หรือจากรูปภาพ และการแสดงทาทาง 

ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน เปนการใหผูเรียนทําความเขาใจโครงสรางและ
เนื้อหาท่ีอาน หาขอมูลรายละเอียด ลําดับเหตุการณ ส่ิงท่ีสัมพันธกันและใชความสามารถ
ในการแปลความ ตีความหมาย สรุปความ ไดตรงจุดมุงหมายท่ีมีไว ดวยการลําดับเร่ืองท่ีตัด
เปนสวน ๆ เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง เติมขอความลงไปในแผนผัง หรือ 
เลาเร่ืองโดยสรุป 

ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนกิจกรรมท่ีทํา
อาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการพูด หรือทักษะการเขียนก็ไดโดย
แสดงบทบาทสมมติ เขียนเร่ือง วาดรูป พูดแสดงความคิดเห็น เปนตน 
 
วิสาข จัติวัตร (2541 : 48-57) ไดเสนอแนวการจัดกิจกรรมการสอนอานเพ่ือการส่ือสารไว

ดังนี้  
1) กอนการอานขอความใด ๆ ผูอานควรทํานายขอความท่ีจะอานลวงหนาจากหัวขอ

เร่ือง หัวขอยอย โดยใชความรูของตนท่ีมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ และยังสามารถเดาเร่ืองจาก
รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ซ่ึงสามารถแนะเน้ือหาของเร่ืองท่ีอานได 

2) ผูอานควรมีจุดมุงหมายในการอาน เชน อานเพ่ือหาขอมูลบางอยางซ่ึงผูเขียนอาจ
ต้ังคําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําตอบกอนอานขอความเพ่ือใหผูอานมีจุดมุงหมายในการ
อาน 
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3) การตีความหมายของศัพทยากจากขอความในบริบท โดยผูอานอาจจะอนุมาน 
(Infer) ความหมายของคําศัพทไดจากคําท่ีมีความหมายคลายกัน คําท่ีมีความหมายตรงกัน
ขามโครงสรางของคํา และจากประสบการณของผูอาน 

4) ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตาง ๆ และโครงสรางของยอหนาท่ี
อาน โดยใชความรูเกี่ยวกับ คําศัพท ไวยากรณ และคําท่ีใชเช่ือมประโยค เชน สามารถเขียน
โครงสรางของยอหนาซ่ึงประกอบดวย ความคิดหลัก รายละเอียดยอยได สามารถบอก
หนาท่ีของภาษาวาขอความนั้นๆ มีจุดมุงหมายท่ีจะใหคําจํากัดความ บรรยาย ใหตัวอยาง 
หรือใหเหตุผล 

5) การสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารท่ีแปลกใหมและ
ชวยใหอานเขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งข้ึน คือถายโอนขอมูลท่ีอานในรูปแบบตาง ดังนี้ 

5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความท่ีอานมาเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพแผนท่ี
และแผนภูมิ เปนตน 

5.2 การถายโอนขอมูลจากแผนผัง ตาราง แผนท่ี แผนภูมิ และรูปภาพมาเปน
ขอความภาษา อังกฤษ 

5.3 การยอขอความท่ีอานในรูปของตารางหรือยอหนาส้ัน ๆ 
5.4 การอานเพื่อแกปญหาใชหลัก การอานปริศนาอักษร (Jigsaw Reading)  

คือ ผูอานพยายามอานเพื่อหาขอมูลมาปะติดปะตอกัน เพื่อแกปญหาบางอยาง 
 

จากแนวการจัดกิจกรรมดังกลาวอาจสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารนั้นมี 3 ข้ันตอนคือ ข้ันกิจกรรมกอนการอาน ซ่ึงอาจใชการทํานายและคาดเดาเร่ือง
ลวงหนา ต้ังคําถาม และมีจุดมุงหมายในการอาน ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน ผูอานควรทราบ
ความสัมพันธของประโยคตาง ๆ มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท หรือ การตีความหมายของคําศัพทใน
บริบทนั้นๆ และข้ันกิจกรรมหลังการอานอาจใชกิจกรรมการถายโอนขอมูลรูปแบบตาง ๆ เชน    
แผนผัง ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ หรือการอานเพื่อแกปญหา เชน การอานปริศนาอักษร เปนตน 

 
2)  ข้ันตอนการสอนอานเพื่อการส่ือสาร 

วิสาข จัติวัตร (2543 : 48-57) และ Williams (1986 : 37-41) ไดจัดลําดับข้ันตอนการ
สอนอานเพื่อการส่ือสารไวเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันกอนการสอนอาน จุดประสงคของข้ันตอนนี้ คือ    
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1) เพื่อแนะนําและกระตุนความสนใจในหัวเร่ือง 
2) เพื่อชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอาน 
3) เพื่อเตรียมตัวในดานภาษาใหแกผูเรียนกอนจะอานเนื้อเร่ือง 

ข้ันท่ี 2 ข้ันการอาน ข้ันตอนนี้เนนเนื้อเร่ืองท่ีจะอาน โดยมีจุดมุงหมาย ดังนี้ 
1) เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจจุดประสงคของการเรียน 
2) เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของงานเขียนหรือเนื้อความท่ีจะอาน 
3) เพื่อชวยขยายเนื้อความของเร่ืองใหชัดเจน 

ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการอาน ข้ันตอนนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความสามารถดังนี้ 
1) สามารถถายโอนความรู ความคิดในเร่ืองท่ีอานไปแลว 
2) สามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอานเขากับความรู ความสนใจ หรือความคิดเห็น 

ของผูเรียนได 
 

2.2.5  เจตคตติอการอาน 
 

2.2.5.1  ความหมายของเจตคติ 
มีผูใหความหมายของเจตคติ ซ่ึงเดิมเรียกวา ทัศนคติ ไวคลายคลึงกัน ดังนี ้

 
กุญชรี คาขาย (2540 : 159) ใหความหมายของ เจตคติ วา หมายถึง ทาที ความรูสึกหรือ 

ความคิดท่ีบุคคลมีตอวัตถุ เหตุการณหรือบุคคลอ่ืน ๆท่ีอยูรอบตัวเรา และเปนส่ิงท่ีไดมาจากการ
เรียนรู มีทิศทาง 
 

เพราพรรณ เปล่ียนภู (2542 : 93) ใหความหมายของเจตคติวา หมายถึง ระดับสภาพหรือ
สภาวะของจิตใจและของสมองในลักษณะท่ีจะกําหนดแนวทางของการตอบสนองตอบุคคลหน่ึงตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

 
เฉลา ประเสริฐสังข (2542 : 256) ใหความหมายของเจตคติวา หมายถึง สภาพจิตใจของ

บุคคลท่ีมีตอส่ิงเราตางๆ ในลักษณะท่ียอมรับ(Accept)ส่ิงนั้นหรือปฏิเสธ (Reject) ส่ิงนั้น แลวสงผล
ใหบุคคลมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองตอส่ิงเรานั้นตามสภาพจิตใจหรือความรูสึกนั้นๆ 
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Good (1973 : 49 อางถึงในอัชฌา ช่ืนสุข, 2544 : 32) ใหความหมายของเจตคติวา หมายถึง 
ความเอนเอียงหรือความชอบของบุคคลท่ีแสดงผลเฉพาะไปสูวัตถุ ส่ิงของ สถานการณหรือคุณคา 
ตามปกติจะประกอบดวยความรูสึกและอารมณ 
 

Kenler (1974 : 671) ใหความหมายของเจตคติ วา หมายถึง ความพรอมของแตละบุคคลท่ี
จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเราในสังคมครอบครัว หรือแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ในทางท่ีจะสนับสนุนหรือตอตานประสบการณบางอยาง บุคคล สถาบัน หรือแนวคิดบางอยาง การ
แสดงออกในลักษณะพึงพอใจเรียกวา เจตคติทางบวก และแสดงออกลักษณะไมพึงพอใจเรียกวา 
เจตคติทางลบ เม่ือเกิดข้ึนแลวจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
 

Thurstone (1982 :531) ใหความหมายของเจตคติวา หมายถึง ผลรวมเกี่ยวกับความรูสึก 
อคติ ความคิด ความกลัวตอบางส่ิงบางอยาง การแสดงออกทางการพูด เปนความคิดอยางหน่ึงและ
ความคิดนี้เปนสัญลักษณของเจตคติสรุปความหมายไดวา เจตคติ หมายถึง สภาพจิตใจ ความรูสึก 
ความคิดของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจเปนวัตถุ เหตุการณ บุคคลหรือส่ิงท่ีอยูรอบตัว ใน
ลักษณะยอมรับหรือปฏิเสธท่ีสงผลใหบุคคลมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองตอส่ิงเรานั้นตามสภาพจิตใจ
หรือความรูสึกนั้นๆ 
 

2.2.5.2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดและการเปล่ียนแปลงเจตคติ 
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530 : 192) เฉลา ประเสริฐสังข (2542 : 257) และ เพราพรรณ เปล่ียนภู  

(2542 : 110-111) มีแนวคิดตรงกันวา มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดและเปล่ียน แปลงเจตคติท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

1) บาน หรือ การอบรมเล้ียงดูจากบิดามารดา มีอิทธิพลตอเจตคติมาก ท้ังยังมีความ
ศรัทธานับถืออยูในจิตใจอีกดวย เจตคติของเด็กยอมจะเอนเอียงไปหาบิดามารดาโดยไม
รูตัวกลาวไดวาบิดามารดามีอิทธิพลตอการเกิดหรือการสรางเจตคติของเด็กอยางมาก บิดา
มารดาจึงควรเปนแบบอยางท่ีดีของลูก สงเสริมใหพัฒนาเจตคติท่ีดี และปรับปรุงแกไข  
เจตคติท่ีไมถูกตอง 

2) วัฒนธรรม มี 2 ดาน ดานวัตถุและจิตใจ ท้ัง 2 ดาน นี้มีอิทธิพลตอเจตคติมาก
บุคคลที่มีชาติ วรรณะ เพศ วัย การศึกษา อาชีพ ศาสนา ส่ิงแวดลอม สถานภาพ ฯลฯ 
แตกตางกันยอมมีเจตคติตางกัน 
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3) การศึกษา สถาบันการศึกษาเปนสถานท่ี จัดใหมีการฝกอบรมเด็กอยางมีระเบียบ
แบบแผน จึงกลาวไดวาสถานศึกษามีอิทธิพลตอเจตคติมาก เจตคติของเด็กจะหันเหไปตาม
ทิศทางท่ีครูช้ีแนะเปนสวนใหญ และการศึกษาเปนพื้นฐานใหเด็กเกิดความคิดสติปญญา
และประสบการณใหม เปล่ียนเจตคติไปสูแนวทางที่ถูกท่ีควร 

4) สังคม ส่ิงแวดลอม และส่ือมวลชน ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอเจตคติมากทําใหคน
เคยชินกับสภาพสังคมที่ตนเองอยู และส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ รายการวิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ จะมีอิทธิพลตอการสรางและเปล่ียนแปลงเจตคติของเยาวชน
อยางยิ่งดังนั้นรัฐบาลจึงควรตรวจ และควบคุมการนําเสนอขาวสารของส่ือมวลชนอยาง
สรางสรรค ใหมีประโยชนมากกวาการมอมเมาใหหลงเช่ือเพื่อประโยชนของตนเพียงอยาง
เดียว 

 
2.2.5.3  การสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
เฉลา ประเสริฐสังข (2542 : 257) ไดเสนอแนวทางการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนดังนี้ 

1) จัดส่ิงแวดลอมหรือประสบการณท่ีทําใหเด็กพอใจและสนุกสนาน 
2) ครูตองเปนตัวแบบที่ดีท้ังดานความคิด ความประพฤติระเบียบวินัยตลอดจนการ 

วางตัวในสังคม 
3) การสอนตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง ใหเด็กมีโอกาสแสดงออกหรือไดลงมือปฏิบัติ 

ในกิจกรรมการเรียนดวย 
4) ครูตองพยายามใหการเสริมแรงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพราะท้ังนี้การ

เสริมแรงทําใหเด็กเกิดความพอใจ และเกิดความรูสึกท่ีดีตอครูและวิชาท่ีเรียน 
5) ใหความรักความเอาใจใสตอนักเรียนอยางท่ัวถึง 
6) พยามอธิบายช้ีแจงใหเห็นคุณคาของการเรียน วิชาเรียน และช้ีใหเห็นถึงประโยชน 

ท่ีจะไดรับจากการเรียน 
 

2.2.5.4  การวัดหรือการทดสอบเจตคติตอการอาน 
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530 : 208-211) กลาวา การที่เราจะทราบเจตคติของคนไดโดยการสังเกต  

การพยากรณ คําพูด การกระทํา การสัมภาษณ และการทดสอบตามวิธีตอไปนี้ 
1) ใชแบบทดสอบวัดเจตคติโดยตรง ซ่ึงมักเรียกวา มาตราสวนวัดเจตคติ (Attitude 

Scale) ท่ีนิยมแพรหลาย คือ แบบทดสอบวัดเจตคติของลิเคิรท (The Likert Technique) และ
แบบทดสอบวัดเจตคติของเธอรสโตน (The Thurstone Method) 
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1.1  แบบทดสอบวัดเจตคติแบบลิเคิรท เปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด วิธีการก็คือ
ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ เห็นดวยมากท่ีสุด = 5 คะแนน , 
เห็นดวย = 4คะแนน, ปานกลาง, เฉยหรือไมแนใจ = 3 คะแนน, ไมเห็นดวย =2 
คะแนน และไมเห็นดวยอยางยิ่ง =1 คะแนนถามีขอความใหตอบ 20 ขอ ผูท่ีมีเจตคติ
ท่ีดีตอส่ิงเราท่ีจะศึกษา จะไดคะแนน = 5 x 20 = 100  ผูท่ีรูสึกเฉย ๆ หรือมีเจตคติ
ปานกลาง จะไดคะแนน = 3 x 20 = 60  ผูท่ีมีเจตคติท่ีไมดีตอส่ิงท่ีจะศึกษา จะได
คะแนน = 1 x 20 = 20ฉะนั้นในการประเมินผล ตองถือเกณฑท่ีคะแนน 60 ซ่ึงเปน
กลาง ๆ ถาเกิน 60 คะแนน แสดงวามีเจตคติท่ีดีตอส่ิงท่ีศึกษา ถาตํ่ากวา 60 คะแนน 
ลงมา แสดงวามีเจตคติไมดีในเร่ืองนั้น 

1.2   แบบทดสอบวัดเจตคตขิองของเธอรสโตน เปนมาตราสวน 11 อันดับ 
ต้ังแตความรูสึกพึงพอใจ(ชอบ) มากท่ีสุด…… ไปจนถึง ไมพึงพอใจ(ไมเห็นดวย) 
มากท่ีสุด แตละอันดับจะมีคาเปนตัวเลข คือเห็นดวยมากที่สุด = 11 คะแนน รองๆ 
ลงไปก็เปน 9.9, 8.8, 7.7, 6.6 ความเหน็กลาง ๆได 5.5 ตอลงไปเปน 4.4, 3.3, 2.2, 1.1 
และไม เห็นดวยมากท่ีสุด 0.0จากผลรวมของคะแนนจะบอกใหทราบวา ผูถูกศึกษามี
เจตคติในเชิงบวก หรือ ลบตอส่ิงท่ีเราศึกษานั้น 
2) ใหผูถูกศึกษาตอบสนองอยางเสรี (Free- response Method) การใหผูถูกศึกษาตอบ 

คําถามตามแบบฟอรมในแบบทดสอบมาตราสวนวัดเจตคตินั้นถามไดไมครอบคลุมความ 
รูสึกภายใน จึงคิดกันวานาจะมีการวัดเจตคติแบบใหผูถูกศึกษาไดพูด ไดระบายออกมาตาม 
ใจชอบผูศึกษาวินิจฉัยจากคําพูด สีหนา ทาทาง น้ําเสียง อากัปกริยาซ่ึงจะไดผลละเอียดกวา
แตวาการวัดนีมี้ลักษณะไมเปนทางการคือ ขอมูลท่ีไดออกมาไมเปนตัวเลข 

3) การสังเกต ถือหลักวา พฤติกรรมตางๆ ของบุคคลในสังคมสะทอนใหเห็นเจตคติ
ของบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้น เราสามารถสังเกตจากพฤติกรรมท่ีเขากระทําอยูประจําสมํ่าเสมอ 

4) การใชวิธีการทางออม (Projective Method ) โดยมากใหดภูาพท่ีเลือนลางไม
ชัดเจนแลวบรรยายความรูสึกจากจิตใตสํานึก 

 
เพราพรรณ เปล่ียนภู (2542 : 110-111) กลาววา การวัดเจตคติทําไดหลายวิธี เพราะเจตคติ

เปนการรวมพฤติกรรมในดานการรู อารมณ ความรูสึกและความพรอม ท่ีจะทํากิจกรรม ซ่ึงวิธีวัด   
อาจทําไดหลายอยาง และส่ิงสําคัญท่ีตระหนักในการวัดหรือตรวจสอบเจตคติ คือ การวัดพฤติกรรม
ของมนุษยเปนส่ิงท่ีทําไดอยาก เพราะสามารถบิดเบือนปกปดขอเท็จจริงได ดังนั้นในการเลือก
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เคร่ือง มือในการวัด ควรพิจารณาอายุ และประสบการณของผูถูกศึกษาเพื่อเลือกวิธีการวัดท่ีเท่ียง 
ตรงและเช่ือถือได ซ่ึงอาจจะตองใชหลายวิธีรวมกันวิธีวัดเจตคติท่ีใชในปจจุบันมีดังนี้ 

1) การสังเกต เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมดวยการติดตาม เฝามอง และจดบันทึกการ
สังเกตอยางเปนระบบ เชน วิธีการสังเกตพฤติกรรมทางวาจาของแฟลนเดอร (Flanders) 

2) การใชแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามมีหลายประเภท เชน แบบสอบถามแบบ
กําหนดตัวเลือก หรือการใชแบบสํารวจ(Inventory) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แต
ท่ีนิยมในปจจุบันเปนแบบสอบถามท่ีใชวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1 วิธีใชคาประจําประโยค เรียกวิธีการนี้วา เคร่ืองมือวัดเจตคติแบบเธอร
สโตน 

2.2 วิธีการประเมินมาตราสวนลิเคิรท ซ่ึงเปนแบบท่ีนิยมใชกันมาก 
2.3 วิธีการใชความหมายแฝงของคําคุณศัพท (Semantic Differential Scale 

วิธีการนี้สรางตามทฤษฏีของออสกูด (Osgood) และคณะ 
3) การสัมภาษณ คือ การวัดเจตคติดวยการสอบถามดวยคําพูด และจดบันทึกหรือ

อัดเสียง เพื่อนําคําพูดมาวิเคราะหในภายหลัง ขอมูลท่ีไดรับนอกจากความคิดเห็นแลวยัง
ไดรับขอมูลท่ีแสดงออกของพฤติกรรมดวย แตวิธีการสัมภาษณมีขอเสีย คือ ถาผูสัมภาษณ
และผูใหสัมภาษณไมมีสัมพันธไมตรีอันดีตอกัน ขอมูลท่ีไดรับอาจจะไมใชขอเท็จจริง 

4) การใชแบบทดสอบทางออม (Projective Test) เปนการวัดเจตคติดวยวิธีสะทอน
ความคิดตอภาพ ขอสําคัญของวิธีการนี้ คือ ผูวิเคราะหหรือผูตีความหมายขอความ จะตองมี
ความชํานาญในการวิเคราะหความหมายคําพูด จึงจะสามารถทําใหขอมูลท่ีไดรับนาเช่ือถือ 

5) การใชการตอประโยคใหสมบูรณ (Sentence Completion Test) OppenheimA.N.
และ ดวงเดือน พันธุมนาวินไดจัดทําแบบทดสอบประเภทนี้ เปนสวนหนึ่งของวิธีวัด
ทางออม ขอทดสอบ เปนขอคําถามท่ีเขียนเฉพาะตอนนําประโยค และเวนขอความทาย
ประโยคใหผูถูกศึกษา เขียนขอความตอใหจบประโยค ขอคําถามเปนเร่ืองท่ีตองการวัด
หลายประโยคผูศึกษาจะนําเฉพาะขอความทายประโยคมารวบรวมตีความหมายเจตคติท่ีมี
อยูในปจจุบันมีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดเจตคติในแนวใหมท่ีกําลังเปนท่ีนิยม เชน การวัดทาง
สรีระดานการใชเคร่ืองมือเพื่อสังเกตการเปล่ียนแปลงทางรางกาย การวัดรองรอย (Trace 
Measure) เปนตน  
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การวัดหรือการตรวจสอบเจตคติ มีหลายวิธีการ ไดแกการใชแบบ  
 ทดสอบวัดเจตคติโดยตรง การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบทดสอบทางออม และการใชการ
ตอประโยคใหสมบูรณ ซ่ึงการวัดเจตคตินั้นผูศึกษาควรเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมซ่ึงอาจจะใช
วิธีการหลายอยางรวมกันเพื่อใหไดผลเปนท่ีนาเช่ือถือแตในการวิจัยเกี่ยวกับเจตคติคร้ังนี้ผูวิจัย
เลือกใชวิธี มาตราสวนประมาณคา ของลิเคิรท โดยแบบวัดเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษนี้ผูวิจัย
สรางข้ึนเองการวัดเจตคติโดยใชวิธีมาตราสวนประมาณคา มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ต้ังวัตถุประสงค วาตองการศึกษาเจตคติของใครท่ีมีตอส่ิงใด 
2) ใหความหมายของเจตคติตอส่ิงท่ีจะศึกษานั้นใหแจมชัด เพื่อใหทราบวาส่ิงใดท่ี 

เปนPsychological Object ประกอบดวยคุณลักษณะใดบาง เชน จะวัดเจตคติของนักเรียน
ตอการอานหนังสือก็ตองวิเคราะหใหทราบวา ควรถามเก่ียวกับการอานหนังสือในเร่ือง
ใดบาง 

3) ทําการสราง ขอความวัดเจตคติใหครอบคลุมคุณลักษณะตางๆ ท่ีวิเคราะหได 
จํานวนขอความท่ีสรางควรมีปริมาณ 20-30 ขอความ และใหมีจํานวนขอความกลาวถึงส่ิงท่ี
ตองการศึกษาในทางที่ดี (Positive) และในทางท่ีไมดี (Negative) จํานวนมากพอตอการ
นําไปวิเคราะหคุณภาพแลวเหลือตามท่ีตองการ 

4) ตรวจสอบขอความท่ีสรางข้ึน ซ่ึงอาจทําไดโดยสรางขอความเองแลวนําไปใหผูมี 
ความรูในเร่ืองนั้นตรวจสอบ 

5) ทําการทดลองข้ันตนกอนนําไปใชจริง โดยการนําขอความท่ีไดตรวจสอบแลวไป 
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงแกไขกอนจะบรรจุในมาตราวัดเจตคติ 

 
2.2.6  การประเมินทักษะการอาน 

 
ทิศนา แขมณี และคณะ (2544) กลาววา การประเมินทักษะการอานนั้นตองพิจารณาจาก (1) 

การอานสารโดยสามารถบอกเนื้อหาสาระและรายละเอียดจากภาพได สามารถอานประสมคําได : 
อักษร พยางค คํา ประโยค ขอความ สามารถอานโดยอาศัยส่ิงช้ีแนะ เชน ภาพประกอบ หรือ บริบท
อ่ืน ๆได (2) มีความเขาใจในส่ิงท่ีอาน เร่ืองราวส่ิงท่ีผูส่ือตองการส่ือและจดจําส่ิงท่ีอานได ไมวาจะ
เปนคําศัพท ขอความ เร่ืองราว สามารถบงบอกถึงอารมณท่ีปรากฏในขอความท่ีอานรวมท้ังประเมิน
ความถูกตอง นาเช่ือถือของส่ิงท่ีอานได (3) มีความสามารถในการนําวิธีการนําเสนอของสารมาใช
เปนประโยชนในการอานเชน การยอหนา เคร่ืองหมายตางๆ 
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542) กลาววาการประเมินทักษะการอานนั้นตองพิจารณาจาก   
1) ความคลองในการอาน โดยจะพิจารณาจาก 

1.1 การอานออกเสียง คือ การอานออกสียงตามปกติ อานไดท้ังรอยแกวและ  
รอยกรอง เชน การอานขาว การอานประกาศ การอานสารคดี อานบทความ หรือ
อานขอความประกอบภาพน่ิง โดยส่ิงท่ีประเมินคือ การสอดใสอารมณหรือเนนเสียง
สัมพันธกับเร่ือง ออกเสียงชัดเจน มีลีลาและจังหวะในการอานท่ีเหมาะสม แบงวรรค
ตอนถูกตอง เปลงเสียงถูกตอง 

1.2 การอานทํานองเสนาะ อานถูกทํานองและหลักฉันทลักษณของคํา
ประพันธแตละชนิด แบงวรรคตอนในคําประพันธไดถูกตอง มีลีลาในการอานท่ี
เหมาะสม รูจักทอดเสียงใหออนหวาน ส้ันยาวหรือเนนเสียงใหดุดันหรือแข็งกราว 
เปล่ียนจังหวะชา หรือเร็วโดยสอดใสอารมณใหสัมพันธกับเนื้อหาสาระและใจความ
ของบทรอยกรอง ออกสียงแตละคําใหถูกตองชัดเจน 
2) ความเขาใจในการอาน เปนการอานท่ีจะจับใจความเพื่อคนหาสาระของเร่ืองซ่ึง

แบงออกเปน 2 สวน (1) สวนท่ีเปนใจความสําคัญ (2) สวนท่ีขยายใจความสําคัญหรือ
สวนประกอบเพื่อใหเร่ืองราวชัดเจนข้ึน โดยตองสามารถจัดลําดับเหตุการณของเร่ืองและ
สามารถถายทอดเร่ืองดวยภาษาของตน สามารถบอกขอเท็จจริงของเร่ืองได สามารถปฏิบัติ
ตามคําส่ังหรือขอเสนอแนะหลังการอานได สามารถรวบรวมขอมูลใหมกับขอมูลท่ีมีอยู
แลว สามารถเลือกความหมายที่ถูกตองในการนําไปใช สามารถยกตัวอยางประกอบเร่ือง 
สามารถจําแนกใจความสําคัญและสวนขยายของเร่ืองได สามารถแยกขอเท็จจริง ความ
คิดเห็น จินตนาการ สามารถสรุปเร่ืองได 

 
2.2.7 ทฤษฎีเก่ียวกับภาษาและการคิด 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการอานและการคิดดังตอไปนี้ 
 

2.2.7.1 ทฤษฎีโครงสรางความรู 
Wilson (1983 : 382) ไดเสนอแผนภูมิแสดงมโนทัศน (concept) การอานเพื่อความเขาใจ 

ตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูดังรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 มโนทัศนการอานเพื่อความเขาใจตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรู  
 

จากรูปท่ี 2.1 จะเห็นวาพื้นความรูเดิมและทักษะการสรุปอางอิง เปนแกนสําคัญใน
กระบวนการอานเพื่อความเขาใจ เม่ือผูอานไดรับขอมูลจากหนังสือท่ีอาน ก็จะนําขอมูลนั้นไปสราง
ความสัมพันธกับพื้นความรูเดิมท่ีตนมีอยู ผูอานจะถอดรหัส โดยมีความหมายของคําศัพท
โครงสรางหรือไวยากรณ ความสอดคลองของขอความและโครงสรางของบทอาน มาชวยใหเกิด
ความหมายในส่ิงท่ีอาน ดวยกระบวน การนี้ความเขาใจในการอานจึงเกิดข้ึน ถาขาดสวนใดสวน
หนึ่งไป จะทําใหความเขาใจเปนไปดวยความยากลําบาก 

1) การสอนอานตามแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางความรู 
หลักการของทฤษฎีโครงสรางความรูท่ีนํามาใชประโยชนตอการอานคือ 

1.1 เราสามารถสรุปไดวาประสบการณท่ีกวางขวางเปนส่ิงสําคัญตอความ
เขาใจ ถานักเรียนไมมีประสบการณนั้น ก็ตองมีการอภิปรายหรือสนทนากอนการ
อาน 

1.2  การอานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางกวางขวาง จะชวยสงเสริมความเขาใจ  
เพราะจะไดมีความรูเร่ืองนั้นสะสมไวมากๆ ซ่ึงจะสามารถนําไปชวยใหเกิดความ
เขาใจความรูใหมเพิ่มข้ึน เหตุผลหน่ึงของผูอานอานไมเกง และพบความลมเหลวใน
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การทําความเขาใจก็คือ ขาดความพยายามท่ีจะใชความรูเดิมท่ีมีอยูแลวชวยทําความ
เขาใจส่ิงท่ีอาน ดังนั้นครูจึงตองช้ีนําและแสดงวิธีใหเห็นวาจะทําไดอยางไร 

 
นักการศึกษาดานการสอนอานตามแนวคิดทฤษฎีโครงสรางความรู ไดเสนอข้ันตอนการ

สอนอานและกิจกรรมในการสอนอานมีดังนี้ 
1) ข้ันตอนในการสอนอาน 
William (1986 : 2 - 3) ไดเสนอข้ันตอนในการอานดังนี้ 

1.1 ข้ันกอนการอาน (pre – reading) เปนข้ันตอนท่ีครูดําเนินการสอนโดยเร่ิม
จากการบอกจุดประสงคของการอาน และพยายามนําไปเช่ือมโยงกับประสบการณ
ของผูเรียนเพื่อเราความสนใจใหผูเรียนอยากอาน แลวทบทวนคําศัพทและรูป
ประโยคท่ีเรียนไปแลวและมีปรากฏ ในขอความท่ีอานหรือสอนคําศัพทและรูป
ประโยคใหมท่ีผูเรียนไมรูจักแตจะพบในบทอาน 

1.2 ข้ันการอาน (while – reading) เปนข้ันท่ีนักเรียนแตละคนอานในใจและ
พยายามทําความเขาใจในบทอาน ในระยะแรกๆครูอาจแนะนําและฝกใหผูเรียนอาน
เปนกลุมคําโดยกวาดสายตาเปนชวงๆแทนท่ีจะอานทีละคํา และครูอาจชวยเหลือ
โดยแบงคําเปนกลุมๆใหอานหลังจากนั้นผูเรียนจึงแบงกลุมคําเอง โดยเร่ิมจาก
กลุมคําท่ีมีความยาวไมมาก แลวจึงขยายใหมากข้ึน 

1.3 ข้ันหลังการอาน (post – reading) เปนข้ันท่ีใหผูเรียนทํากิจกรรมเม่ืออาน
จบแลว เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอาน โดยใหทําแบบฝกหัดในแบบตางๆเชน 
ใหเติมคําลงในชองวาง ใหเขียนถูก – ผิด สรุปใจความสําคัญ เขียนแผนภูมิ เขียน
เร่ืองยอจากเร่ืองท่ีอานหรือเลาเร่ืองท่ีอาน เปนตน 

 
Anthony and others (1993) ไดเสนอการสอนอานมีข้ันตอนดังนี้ 

1.1 ข้ันกอนการอาน (pre – reading) เปนข้ันท่ีครูกระตุนความรูเดิมของผูเรียน
ใหผูเรียนคิดและระลึกวาเคยมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอานอยางไร และใหผูเรียน
คาดคะเนส่ิงท่ีจะปรากฏในบทอาน เพื่อใหอานอยางมีจุดมุงหมาย ในข้ันตอนนี้ ครู
ทบทวนหรือสอนคําศัพทและรูปประโยคท่ีผูเรียนจะพบในบทอานดวย 

1.2 ข้ันการอาน (while – reading) เปนข้ันท่ีใหผูเรียนทํากิจกรรมการอาน และ
พยายามทําความเขาใจกับบทอาน ครูควรแนะนําและฝกใหผูเรียนคิดเช่ือมโยง
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ความรูใหมเขากับความรูเดิมท่ีมีอยู ในข้ันนี้ผูเรียนอาจจะตองอานซํ้า พิจารณา
ทบทวนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของตนเอง 

1.3 ข้ันหลังการอาน (post – reading) เปนข้ันท่ีใหผูเรียนทํากิจกรรมท่ี
ตรวจสอบความเขาใจในการอานของตนเอง ซ่ึงมีหลายวิธี เชน ใหตอบคําถาม สรุป  
ยอประเด็นสําคัญท่ีไดจากการอาน เลือกขอมูลสําคัญจากบทอานมาเรียบเรียง
ตามลําดับเร่ืองราว เปนตน 

 
2)  กิจกรรมในการสอนอาน 
Devine (1986 : 3 - 7) ไดเสนอกิจกรรมสําคัญในการสอนอานท่ีประกอบดวย

กิจกรรมหลัก 4 ประการคือ 
2.1 การตรวจสอบพื้นความรูของผูเรียน (finding out what students already 

know) ครูควรเลือกกิจกรรมตางๆท่ีสามารถตรวจสอบความรูไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว ไดแก 

2.1.1 การสอบถามนักเรียนโดยตรง เปนวิธีการตรวจสอบโดยตรงวา
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอานเพียงใด โดยครูพูดคุยและถามนักเรียน 
เชนนักเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน การสนทนาส้ันๆกับผูเรียน
สามารถบอกครูไดมีผูเรียนมีมโนทัศนอะไร หรือรูไดวาผูเรียนมีพื้นความรู
อะไรบาง สําหรับช้ันเรียนท่ีมีผูเรียนเปนจํานวนมากการพูดคุยกับผูเรียนแตละ
คนอาจทําไมได ซ่ึงมีวิธีการอ่ืนไดแก 

1) การสัมภาษณโดยวางแผนไวลวงหนา (planned interviews) ครู 
สามารถท่ีจะวางแผนสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูเรียนบางคน หรือบางกลุมได
โดยพยายามหมุนเวียนไปเร่ือยๆใหท่ัวถึง หรือเม่ือครูสังเกตเห็นวาผูเรียนบาง
คนหรือบางกลุมมักมีปญหาในการทําความเขาใจบทอาน ครูก็อาจวางแผน
พูดคุยกับผูเรียนกลุมนั้นโดยเฉพาะ 

2) การอภิปรายกับผูเรียนท้ังช้ันอยางไมเปนทางการ (informal class  
discussions) เปนวิธีการหนึ่งท่ีงายและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ความรูเดิมของผูเรียน และในขณะเดียวกันก็เปนการสรางความสนใจและ
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการอานดวย 
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2.1.2 การตรวจสอบทางออม เปนการตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน 
ซ่ึงมีลักษณะคอนขางเปนทางการกวาการตรวจสอบโดยตรง อาจมีวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

1) ใหผูเรียนตอบแบบประเมิน (open – ended inventions) ครูอาจใช
แบบประเมินหรือแบบสอบถามใหผูเรียนตอบคําถามส้ันๆ ทําเคร่ืองหมายถูก 
– ผิด เติมคําบางคําหรือเติมขอความลงในชองวาง วิธีนี้ควรทําอยางงายๆและ
รวดเร็วเพื่อใหรูวาผูเรียนท้ังช้ันหรือบางคน มีความรูเดิมเพียงพอหรือไม   

2) การตรวจสอบความรูเดิมดานเนื้อหา(informal content checks) ครู 
ใหผูเรียนทํา pre – test ส้ันๆ เชน เปนแบบปรนัยเลือกตอบ หรือเติมคําลงใน
ชองวาง ขอมูลท่ีไดจะทําใหครูรูวาผูเรียนแตละคนมีความรูดานเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะอานหรือไม มากนอยเพียงใด 
2.2 การกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมท่ีมีอยู (activating students’ 

background knowledge) มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนดึงเอาความรูนี้ออกมาใช เพื่อ
เช่ือมโยงกับขอมูลใหมในบทอานในระหวางการอาน การกระตุนใหผูเรียนตระหนัก
ถึงความรูเดิมท่ีมีอยูทําไดหลายวิธีเชน ใชคําถามหรือรูปภาพ เพื่อชวยใหผูเรียนคิดวา
ตนมีความรูอะไรในเร่ืองนั้นๆอยูบางมีวิธีการดังตอไปนี้ 

2.2.1 การอภิปรายและพูดคุยกับผูเรียนอยางไมเปนทางการ (class 
discussion and informal talk) 

2.2.2 การสอบถามผูเรียนโดยตรงถึงส่ิงท่ีผูเรียนมีความรูอยูแลว (what 
do I already know sessions) เปนวิธีการที่เปนทางการมากข้ึนคือ ครูใหผูเรียน
ดูหัวขอเร่ืองท่ีจะอานแลวถามวาจากหัวขอเร่ืองนี้ ทําใหผูเรียนนึกถึงอะไรบาง 
มีขอมูลอะไรบางเก่ียว กับเร่ืองนี้ท่ีผูเรียนเคยรูมากอน แลวครูเขียนรายการ
ขอมูลท่ีผูเรียนบอกไวบนกระดานอยางยอๆจากขอมูลท้ังหมดท่ีผูเรียนชวยกัน
บอก ใหผูเรียนชวยกันสรุปเปนประเด็นสําคัญๆ ซ่ึงถือวาเปนความรูเดิมท่ี
ผูเรียนมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอาน 

2.2.3 การสรางแผนผังความหมาย (semantic mapping) เปนวิธีการที่ทํา
ใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิม โดยใหผูเรียนระดมพลังสมอง เชน ครูเขียน
หัวขอเร่ืองหรือคําสําคัญ (key words) จากบทอานไวบนกระดาน จากบทอาน
ไวบนกระดาน แลวใหผูเรียนบอกวาเม่ือเห็นคํานี้แลวนึกถึงอะไรเปนส่ิงแรก 
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เม่ือผูเรียนไดคําตอบ ครูเขียนบนกระดานดําโดยจัดหมวดหมูไปดวย เชน 
ลักษณะ ประโยชน หรือ ชนิด 

2.2.4 การสรางมโนทัศนลวงหนา (advance organizer) มีจุดมุงหมาย
เพื่อเตรียมผูเรียนในการรับรูและทําความเขาใจขอมูลจากบทอาน โดยให
ผูเรียนมีภาพคราวๆเกี่ยวกับเร่ืองนั้นอยูในใจกอ น ซ่ึงจะทําใหรับรูส่ิงใหมได
ดีข้ึน มโนทัศนลวงหนาจะ ตองเปนขอมูลในลักษณะของมโนทัศน หลักการ 
หรือกฎเกณฑท่ีครอบคลุมกวาง  ขวางกวาเนื้อหาท่ีอาน การนํามาใชเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูของตนสามารถทําไดสะดวก สําหรับ
หนังสือเรียนวิชาอานบางเลม ซ่ึงมีสวนนําท่ีเสมือนมโนทัศนลวงหนาอยูแลว 

2.2.5 การถามคําถามกอนอาน (pre – question) เปนวิธีการกระตุนให
ผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมท่ีมีอยู โดยครูใหผูเรียนเปนผูต้ังคําถามจากช่ือ
เร่ือง แลวใหผูเรียนชวยกันตอบคําถามเหลานั้น กอนท่ีจะอานเนื้อเร่ืองในบท
อาน 

2.2.6 การใชภาพ (pictorial activators) ภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในบท
อานเปนส่ิงท่ีชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิมของตนเกี่ยวกับเร่ืองนั้นได 
บางคร้ังในบทอานอาจมีภาพประกอบอยูแลว ซ่ึงครูสามารถนํามาใชไดเลย
หรือครูอาจจัดหาภาพมาเอง เชนใหผูเรียนดูภาพภูเขาไฟระเบิด และใหผูเรียน
อภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองนี้ กอนอานเร่ือvolcanoes เปนตน 

 
3) การขยายขอบเขตความรู (increasing students’ background knowledge) การขยาย

ขอบเขตความรูของผูเรียนสามารถทําได 3 ลักษณะคือ 
3.1 การเติมความรู (accretion) การเติมความรูใหแกผูเรียน ครูสามารถทําได

ตลอดเวลาในระหวางการใชกิจกรรมกอนการอานอยางใดอยางหน่ึง เชน ครูอาจเลา
เร่ืองเล็กๆนอยๆเพิ่ม เติม หรือกลาวอางอิงถึงบางส่ิงบางอยางท่ีเกี่ยวของกัน ความรู
เหลานี้จะเขาไปอยูในความจําของผูเรียนทีละเล็กทีละนอย และจะสะสมเปนความรู
ท่ีมีปริมาณมากข้ึนและพอเพียงท่ีจะนําไปใชชวยในการทําความเขาใจส่ิงท่ีอานได 

3.2 การปรับความรู (tuning) การปรับความรูในท่ีนี้ หมายถึง การคอยๆขยาย
ความรูเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งใหมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน หรือครอบคลุมแงมุมตางๆ
มากข้ึนซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูนี้มาใชในการทําความเขาใจบทอานได
ดีข้ึนดวย เชน ในระยะแรกๆ ผูเรียนอาจรูเกี่ยวกับคําวา bank วาเปนสถานท่ีและ
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เกี่ยวของกับเงิน แตเม่ือผูเรียนปรับความรูนี้ไปเร่ือยๆ โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนหรือ
มีขอบเขตกวางขวางมากข้ึน วาเปนสถานท่ีสําหรับฝากเงิน และเปนท่ีกูยืมเงินได 
เปนตน 

3.3 การสรางความรูใหม (reconstruction) เปนการสรางความรูความเขาใจใน
เร่ืองท่ีผูเรียนไมเคยรูมากอน โดยท่ัวไป คนเรามักสรางความรูใหมข้ึนมา โดยคิด
เปรียบเทียบกันส่ิงท่ีรูอยูแลวซ่ึงมีความคลายคลึงกันในบางดาน เชน ผูเรียนสามารถ
สรางความรูใหมเกี่ยวกับcollege freshman dormitory โดยคิดเปรียบเทียบกับ hotel 
หรือ summer camp dormitoryท่ีรูจักกันแลว ในการสรางความรูใหม ครูตองฝกให
ผูเรียนรูจักคิดเปรียบเทียบกับบางส่ิงบางอยางท่ีผูเรียนมีพื้นความรูเดิมอยู ซ่ึงอาจ
คลายคลึงหรือเกี่ยวของกับส่ิงใหมนั้นในดานใดดานหนึ่ง 

 
4) การเช่ือมโยงขอมูลกับความรูเดิม (relating the new to the known) แนวทาง

สําหรับครูในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลกับความรูเดิม มี
ดังนี้ 

4.1 การคาดการณเกี่ยวกับขอมูลใหม ครูควรพิจารณาบทอานและพยายาม
คาดการณกอนวา มีอะไรบางท่ีเปนส่ิงใหมท่ีผูเรียนไมรูและอาจเปนปญหาตอการทํา
ความเขาใจส่ิงท่ีอาน เชนคําศัพทยาก มโนทัศนท่ีผูเรียนไมคุนเคย เปนตน 

4.2 การคาดการณเกี่ยวกับความรูเดิมของผูเรียนท่ีใกลเคียงกับขอมูลใหม ครู
พิจารณาและระบุขอมูลใหมท่ีอาจเปนปญหาในการอานของผูเรียน และคาดการณวา 
ผูเรียนอาจมีความรูเดิมอะไรบางท่ีใกลเคียงและอาจเปรียบเทียบกันไดกับขอมูลใหม 
เชน ผูเรียนอาจไมรูหรือไมเขาใจความหมายของ supply and demand แตผูเรียน
มักจะคุนเคยและมีประสบการณเกี่ยวกับการซ้ือต๋ัวคอนเสิรต ดังนั้นครูก็จะวางแผน
ใชประสบการณของผูเรียนในเร่ืองนี้มาชวยใหเขาใจส่ิงใหมได 

4.3 การใหผูเรียนฝกเช่ือมโยงขอมูลใหมกับความรูเดิม เชน การเช่ือมโยงโดย
จัดเปนลําดับข้ัน การเช่ือมโยงอยางเปนระบบ ครูอาจใชวิธีถามคําถามใหผูเรียนคิด
กอนโดยเฉพาะอยางยิ่งคิดเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางกับส่ิงท่ีผูเรียน
รูจักอยูแลว Paterno (2001 : 7) ไดเสนอกิจกรรมในการสอนอานตามแนวคิดของ
ทฤษฎีโครง สรางความรูดังนี้คือ 

4.3.1 การทํานาย (predicting) โดยการดูจากภาพอธิบายประกอบ และ
การอานช่ือเร่ืองของหนังสือใหม ใหผูเรียนทํานายส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยดู
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ภาพรวม ช่ือเร่ือง หรือดูท้ังสองอยาง ถาช่ือเร่ืองและภาพประกอบไมชวยใหผู
เรียนรูวาเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับอะไร ก็สามารถสรุปเร่ืองจากหนังสือ 
ตัวอยางเชน เม่ือเราดูหนังสือท่ีมีรูปภาพของแมวอยูบนหนาปก เราสามารถ
พูดวา หนังสือนี้เปนเร่ืองราวของแมว ซ่ึงจะยายไปอยูบานหลังใหม และมีการ
ผจญภัยขณะท่ีกําลังพยายามหาเพ่ือนใหม 

4.3.2 การกระตุนความรูเดิม (activating background knowledge) โดย
การถามนักเรียนวารูอะไรบางเก่ียวกับหัวขอเร่ืองหรือมีประสบการณท่ี
คลายกัน หรือไดยินหรืออานเร่ืองราวท่ีคลายกันหรือเปนผูเขียนคนเดียวกัน 
ถาหัวขอเร่ืองไมคุนเคยควรพิจารณาดูหนังสือใหม หรือใชเวลาท่ีจะสราง
ความรูเดิมโดยผานประสบการณท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ตัวอยางเชนถาเลือก
หนังสือเกี่ยวกับฟารม และถานักเรียนไมเคยไปเท่ียวฟารม ครูอาจเร่ิมการ
สอนโดยใหนักเรียนดูรูปภาพฟารมและสัตวเล้ียงท่ีอยูในฟารม และมีการ
อภิปรายส้ันๆเกี่ยวกับส่ิงตางๆที่เกิดข้ึนในฟารม มีสัตวเล้ียงอะไรบางท่ีอยูใน
ฟารม และมีส่ิงใดท่ีสามารถปลูกในฟารมได 

4.3.3 การนําโดยการใชภาพ (conducting picture talk) ผูอานท่ีเพิ่งเร่ิม
อานสามารถใชรูปภาพจากหนังสือหรือบทอาน ซ่ึงสามารถครอบคลุม
ตัวอักษรในเนื้อเร่ือง ครูควรกระตุนและแนะแนวทางใหนักเรียนในการ
อภิปรายโดยการใชรูปภาพ ถามีคําศัพทท่ีไมคุนเคยกับนักเรียน เชน คําวา 
“cupboard” หรือ “bonnet” ครูช้ีท่ีคําศัพทและอธิบายคําศัพทโดยเช่ือมโยงกับ
รูปภาพและเนื้อเร่ือง 

4.3.4 การสังเกตโครงสรางบทอาน (noticing structure of the text) ครู
ควรชวยนักเรียนสังเกตโครงสรางของบทอาน และเช่ือมโยงโครงสรางของ
บทอานท่ีมีความคลายคลึงกันกับท่ีเคยไดยินและไดอาน 

4.3.5 การตั้งจุดประสงคในการอาน (forming purpose for reading) ครู
ควรสรางและสนับสนุนใหนักเรียนไดทํานายหรือต้ังคําถามจากเร่ืองท่ีอาน 2 
– 3 ประการกอนการอานเชนเด็กชายคนหนึ่งตองการสุนัข แตแมของเขาไม
อนุญาตใหเขาเล้ียง ครูใชคําถามเชนนักเรียนคิดวาเด็กผูชายคนน้ันจะทําส่ิงใด
เปนอันดับแรก ทําไมนักเรียนคิดเชนนั้น นักเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร มีส่ิงใดบางท่ีนักเรียนตองการคนหาเกี่ยวกับไดโนเสารเม่ือเร่ิมอาน
หนังสือเร่ืองนี้ 
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2.2.7.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฒันาการทางภาษาและการคิด 
ทฤษฎีกลุมนี้สนใจศึกษาพฤติกรรมภายใน นักทฤษฎีท่ีสําคัญ ไดแก Piaget และ Vygotsky 

ซ่ึงอธิบายปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูภาษา ดังนี้  
 
Piaget (1962) แนวคิดพื้นฐานกลาววาเด็กไมไดเกิดมาพรอมความรูและ ความคิดเด็กเรียนรู

โลกรอบตัวและพัฒนาความคิดไปตามลําดับข้ัน ความเจริญเติบโตทางความคิด พัฒนาไปพรอมกับ
พัฒนาการทางกาย ดังนั้นภาษาที่เด็กใชเปนการแสดงถึงระดับพัฒนาการทาง สติปญญาของเด็ก การ
เรียนรูภาษาสวนใหญใชข้ันพัฒนาการทางสติปญญาอธิบายดังนี้  

1) ข้ันประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว  
2) ข้ันความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ  
3) ข้ันปฏิบัติการตามแบบรูปธรรม    
4) ข้ันปฏิบัติการตามแบบนามธรรม  
 

ในแตละข้ันพัฒนาการเด็กจะพัฒนาโครงสรางของความคิด การเรียนรู และการรับรูซ่ึง
เรียกวา Schema หรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลใชในการคิดนึกและแสดงออก โดยใชหลักการ
ของพัฒนา การดานการรับรู กลาวคือเด็กจะเรียนรูภาษา โดยรับรูขอมูลใหม (Assimulation) และ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการรับรูขอมูลใหม (Accommodation) โดยผาน หลักการจัดระบบ ปรับตัว 
และรักษาความสมดุล  

 
Vygotsky (1978) นักจิตวิทยาชาว อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูท่ีถายทอด

วัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ มีผลตอการเรียนรูของเด็ก กลาวคือ เด็กจะเรียนภาษาจากบุคคลรอบ
ขาง หรือบริบทท่ีแวดลอมและสงผลตอพัฒนาการทางสติปญญา  เขาเช่ือวาเด็กมีความตองการ
ภายในท่ีจะมีปฏิสัมพันธทางสังคม บทบาทผูใหญเปน ส่ิงสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก โดยชวย
ช้ีแนะและขยายประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กเม่ือระดับการรูภาษาของเด็กตางจากระดับท่ี
สามารถท่ีจะทําได  

 
จากแนวคิดของ Vygotsky ท่ีกลาวถึงการใชภาษาของเด็กในการพัฒนาความสามารถ 

ทางการคิด คําพูดท่ีเด็กพูดสงผลตอพัฒนาการทางการคิดท่ีเปนกระบวนการภายในของเด็ก ซ่ึง 
สามารถแบงพัฒนาการทางภาษาออกเปน 3 ข้ัน ดังนี้  
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1) ภาษาสังคม (Social Speech) ต้ังแตแรกเกิดถึง 3 ป เปนภาษาท่ีใชในการพัฒนา 
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เด็กใชภาษาเพื่อแสดงความคิด ส่ือสาร อารมณ และควบคุมพฤติกรรม 
ผูอ่ืน  

2) ภาษาพูดกับตนเอง (Egocentric Speech) ต้ังแต 3-7 ป เด็กวัยนี้จะมีภาษาพูดกับตัว  
เอง เขาใจภาษาตนเองโดยไมเกี่ยวของกับใคร และมักพูดคนเดียวเพื่อประสานความคิดกับ
พฤติกรรม  

3) ภาษาภายในตนเอง (Inner Speech) อายุ 7 ขวบ เปนการพัฒนาภาษาภายใน 
สําหรับแกปญหาท่ีซับซอน เด็กจะใชภาษาชวยคิดวางแผนหรือพัฒนาข้ันตอนในการ
แกปญหา ในกรณีท่ีเด็กแกปญหาไมไดไมสามารถทําดวยตนเอง ไวกอตสกี้จะเรียกข้ันนี้วา
เปนชวงเวลาสําคัญท่ีควรใหความชวยเหลือเด็กในการเรียนรูภาษา (Scaffolding)  
 
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาท้ัง Piaget และVygotsky ไดเนนถึงความสําคัญขอ

ปฏิสัมพันธทางสังคมวาเปนตัวกําหนดพัฒนาการทางความคิดและสติปญญา แตมองคนละบทบาท 
กลาวคือ Piaget เห็นวา ปฏิสัมพันธเปนตัวสรางใหเกิดสภาวะอสมดุล ซ่ึงขัดแยงกันทางความคิด 
ภาวะนี้เปนแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา ในทางตรงขาม Vygotsky วาพัฒนาทาง 
ความคิดและสติปญญาของเด็กไดรับการชวยเหลือจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีความสามารถ 
และความคิดกาวหนามากกวาเด็ก  
 
 แนวทางท่ี Vygotsky เสนอไว และตอมา Bruner ริเร่ิมนํามาเผยแพร ขยายความ และมี
ช่ือเสียงเปนอยางมาก คือ การเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ซ่ึงอธิบายไวดังนี้ 
 
 การเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) หมายถึง บทบาทเชิงปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน ท่ีใหการชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ ตามสภาพปญหาท่ีเผชิญอยูในขณะน้ัน เพื่อใหผูเรียน
สามารถแกปญหานั้นดวยตนเองได (Wood, Bruner and Ross, 1976 : 98) โดยเปนการจัดเตรียมส่ิงท่ี
เอ้ืออํานวย การใหการชวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน ขณะท่ีผูเรียนกําลังแกปญหาหรือกําลังอยูใน
ระหวางการเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ผูเรียนกําลังอยูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ) ทําใหผูเรียนตอง
สรางความรูความเขาใจเพื่อใชในการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน และปรับการสรางความรูความ
เขาใจภายในตน (Internalization) ใหกลายเปนความรูความเขาใจใหมภายในตนเอง ซ่ึงจะสงเสริม
พัฒนาการของผูเรียน ใหกาวไปสูข้ันหรือระดับพัฒนาการท่ีสูงข้ึนไป (Raymond, 2000 : 176) ซ่ึง
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ทําใหผูเรียนสามารถกํากับตนเองในการเรียนรู และมีความเช่ือม่ันในตนเองในการเรียนรูท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน 
 
 Wood, Bruner and Ross (1976) ไดเสนอวิธีการชวยเสริมตอการเรียนรูไว 6 ประการ คือ 

  1)  การสรางความสนใจ (Recruitment) กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู
ดวยความสมัครใจ โดยผูเรียนจะตองอยูภายใตขอกําหนดของงานหรือการเรียนรูนั้น 
  2) ลดระดับการเรียนรูท่ีไรหลักการ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ (Reduction in degree 
of freedom) เพราะจะทําใหยากตอการจัดการหรือการใหความชวยเหลือ ดังนั้น ผูสอน
จะตองสะทอนผลการเรียนรู (Feedback) เปนระยะๆ สมํ่าเสมอ ตอเนื่องกัน เพื่อใหผูเรียน
นําผลไปใชเพื่อเพิ่มระดับการเรียนรูในแตละข้ันไดอยางถูกตอง 
  3) รักษาทิศทางการเรียนรู (Direction maintenance) ผูสอนตองดูแลกวดขันผูเรียน
เปนพิเศษเพื่อใหเรียนรูท่ีจะมุงไปสูจุดมุงหมายต้ังไว 
  4) กําหนดลักษณะสําคัญท่ีควรพิจารณาของส่ิงท่ีจะเรียนรูใหเดนชัด (Marking 
critical features) เชน ผูสอนเม่ืออธิบายเนื้อหาสาระบางอยางท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการ   
เรียนรู ก็ควรเนนเสียงเปนพิเศษ หรือหากผูเรียนเกิดความขัดแยงในการทําความเขาใจส่ิงท่ี
เรียนรู ผูสอนควรแปลความหมายของเร่ืองท่ีกําลังเรียนรูนั้นๆ เสียใหม ดวยภาษาท่ีให
ผูเรียนเขาใจไดงายๆ และถูกตองตรงกัน 
  5) ควบคุมความคับของใจของผูเรียน (Frustration control) รับรูตออารมณของ
ผูเรียนท่ีแสดงออกมา เชน ผูสอนตองยอมรับความรูสึกของผูเรียนกรณีท่ีเขาเกิดความไม
เขาใจส่ิงท่ีกําลังเรียนรู ไมควรเพิกเฉยหรือปลอยใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีคางคาใจ เพราะจะ
ทําใหผูเรียนมีความคับของใจเพ่ิมมากข้ึน 
  6) ควรมีการสาธิต (Demonstration) หรือมีแบบอยางใหกับผูเรียนในการแกปญหา
การเรียนรู  

 
 การใหความชวยเหลือแกผูเรียนในการเรียนรูเพื่อนําไปสูพัฒนาการความคิดความเขาใจ 
นอกจากความเขาใจกลวิธีในการเสริมตอการเรียนรูแลว ยังตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการที่สงผล
ตอวิธีการเสริมตอการเรียนรู ตัวอยางเชน เด็กชายมานะอายุหาขวบ เรียนอยูช้ันอนุบาล 3 ไม
สามารถนั่งนิ่งแลวฟงอยางสงบ ขณะน่ังฟงการเลาเร่ืองได ครูจึงตองพยายามจัดเตรียมการชวยเหลือ
ตางๆ เพื่อชวยใหมานะรวมความสนใจไปยังเร่ืองท่ีครูเลาใหได ครูจึงเรียกมานะมานั่งใกลและใชมือ
โอบไหล ซ่ึงเปนสัญญาณท่ีไมใชคําพูด (Nonverbal) แตท้ังๆ ท่ีใชความพยายามเชนนี้ มานะก็ยังดิ้น
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ไปมาและมองไปรอบๆ หอง ในวันตอมา มานะกําลังเลนกับกลุมเพื่อนๆ ปติซ่ึงเปนรุนพี่อายุเจ็ด
ขวบเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 นั่งลงบนเกาอ้ีและอานหนังสือเชนเดียวกันกับครู สักครูมานะ
กับเด็กคนอ่ืนๆ ก็แสดงบทบาทสมมติวาตนเองเปนนักเรียน และฟงปติเลาเร่ือง มานะนั่งลงและฟง
อยางต้ังใจอยูราวๆ ส่ีถึงหานาที จากนั้นก็ไปเลนอยางอ่ืน พฤติกรรมของมานะท่ีนั่งฟงปติเลาเร่ือง 
เปนพฤติกรรมท่ีครูมีความปรารถนาอยากจะใหพฤติกรรมน้ีเกิดข้ึน คือ ความต้ังใจ ซ่ึงพฤติกรรม
ความต้ังใจนี้จะอยูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ อันเปนพฤติกรรมท่ีมานะกําลังฝกหัด และเปนส่ิงท่ี
มานะจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนเปนพิเศษ จากตัวอยาง มานะสามารถมีความต้ังใจได
จากการเลนและจากการชวยเหลือของกลุมเพื่อน เพื่อนทําใหมานะสามารถเกิดการเรียนรูในพื้นท่ี
รอยตอพัฒนาการของเขาได แตเม่ืออยูกับครูเขากลับไมสามารถทําเชนนั้นได แสดงใหเห็นวาบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมเม่ือมานะอยูกับเพื่อน และมานะอยูกับครูไมเหมือนกัน ซ่ึงสงผลตอการเรียนรู
ในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการของมานะ  
 

ขอเสนอแนะในการเสริมตอการเรียนรูเพื่อใหการเสริมตอการเรียนรูประสบความสําเร็จ 
สรุปไดดังนี ้  
 1)  ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

        พื้นท่ีรอยตอพัฒนาการแสดงใหเห็นถึงขีดจํากัดของพัฒนาการของเด็ก ณ 
ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เราไมสามารถสอนเด็กๆ ไดตลอดเวลา หรือเราไมสามารถสอนทักษะ
หรือพฤติกรรมใหแกเด็กๆ เกินกวา พื้นท่ีรอยตอพัฒนาการของพวกเขาได เชน เราไม
อาจจะสอนใหเด็กทารก ยืนดวยมือบนคานทรงตัว (Balance Beam) ได เพราะวาทักษะนั้น
อยูหางไกลจากระดับพัฒนาการท่ีแทจริงของเขามาก ถาทักษะนั้นอยูภายนอกพื้นท่ีรอยตอ
พัฒนาการ ไวก็อตสกี้ไดบันทึกไววา โดยท่ัวไปเด็กๆ จะเพิกเฉย ไมเอาใจใส หรือใชทักษะ 
กลวิธี รวมทั้งใชขอมูลท่ีไมถูกตอง ดังนั้น ในแตละคร้ังท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ควรจะ
มีการตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน และสามารถ
คาดการณไดวาเม่ือผูเรียนไดผานกระบวนการเรียนรู จะมีความเจริญงอกงามทางสติปญญา
ใหมๆ อยางไรท่ีจะเกิดข้ึนกับเขาบาง เพื่อใหผูเรียนสามารถกาวข้ึนไปสูขีดสูงสุดตาม
พัฒนาการท่ีเขาสามารถจะเปนไปได 

  2)  การใหความชวยเหลือควรมีความเหมาะสม 
      การชวยเหลือผูเรียนท่ีมากเกินไปอาจสงผลทําใหผูเรียนลดระดับความพยายามท่ี 
จะบรรลุเปาหมายในการเรียนรูและลดระดับการเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed  
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Learning) ลง การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการท่ีผูเรียนมีความคิดริเร่ิมในการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยการวางเปาหมาย กําหนดแผนการเรียนและแหลงทรัพยากรการเรียนรู สราง
กลวิธีในการเรียนรู และประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนดวยตนเอง แตถาชวยเหลือผูเรียน
นอยเกินไปอาจทําใหผูเรียนไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู นําไปสูความวิตกกังวล ความคับของใจ และในท่ีสุดก็จะสูญเสียแรงจูงใจในการ
เรียนรู  
  ส่ิงสําคัญของการจัดการเสริมตอการเรียนรู คือ การชวยเหลือผูเรียนตองมี
เปาหมายใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองได เม่ือความสามารถของผูเรียนมีเพิ่มมากข้ึน 
ไมใชตองคอยชวยเหลือหรือตองชวยพยุงผูเรียนตลอด เพราะในท่ีสุดผูเรียนตองสามารถ
ทํางานใหเสร็จสมบูรณหรือมีความรอบรูในส่ิงตางๆ ไดดวยตัวของตัวเอง นั่นคือ เม่ือ
ความรูความสามารถของผูเรียนมีเพิ่มมากข้ึน ผูสอนจะตองคอยๆ ลดการใหความชวยเหลือ
ลงทีละนอย ดังนั้น เม่ือใชกลวิธีเสริมตอการเรียนรู ผูสอนควรตระหนักวาเปาหมายที่
แทจริงก็เพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูและสามารถกํากับตนเอง (Self-Regulating) ใน
การเรียนรูและการแกปญหาดวยตนเองไดในท่ีสุด 

 3) กิจกรรมและงานท่ีจัดเตรียมไวตองทาทายผูเรียน 
      กิจกรรมหรืองานท่ีจัดเตรียมไวใหผูเรียน ตองทาทาย จูงใจหรือทําใหผูเรียนมี
ความสนใจ เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานทํางานหรือกิจกรรมนั้น แตงานหรือกิจกรรม   
ตองไมยากหรือซับซอนมากเกินไปกวาศักยภาพของผูเรียนท่ีจะสามารถจัดการหรือทําให
ประสบความสําเร็จได ดังนั้น ในงานท่ีคอนขางยากจะตองมีแบบอยาง (Model) หรือมีการ
กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของแตละกิจกรรมการเรียนรูไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียน
ทํางานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายไดอยางถูกตอง 

 4) ลําดับข้ันตอนและทิศทางมีความถูกตองและชัดเจน 
       ตองจัดลําดับข้ันตอนในการใหความชวยเหลือเด็กท่ีถูกตอง โดยมุงเนนไปที่การ
บรรลุผลตามเปาหมายท่ีต้ังไวเปนหลัก การเรียนการสอนตองมีทิศทางท่ีชัดเจนและลด
ความสับสนของผูเรียน โดยผูสอนตองคาดการณลวงหนาไดวาจะมีปญหาอะไรที่ผูเรียนจะ
เผชิญบาง และจะพัฒนาการสอนไปทีละข้ันๆ ไดอยางไร จึงจะสามารถอธิบายใหผูเรียน
เขาใจได เม่ือเขาตองพบกับสถานการณท่ีคาดการณไวนั้น 

 5) วัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีชัดเจน 
      การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูตองชัดเจน เพื่อใหผูเรียนเขาใจวาทําไมตอง
ทํางานหรือกิจกรรมการเรียนรูนั้น และทําไมส่ิงท่ีเรียนรูจึงมีความสําคัญ ผูสอนตอง
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สามารถชี้ใหเห็นนับต้ังแตเร่ิมตนกิจกรรมการเรียนรูวา ความแตกตางระหวางส่ิงท่ีผูเรียน
กําลังทําหรือเรียนรู กับวิธีการแกปญหาหรือการกระทําท่ีเปนมาตรฐานหรือท่ีพึงประสงค
นั้นเปนเชนไร รวมท้ังมีการอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงมาตรฐานความเปนเลิศในการเรียนรู
ท่ีต้ังไวดวย 

  6) เนื้อหาสาระเหมาะสมกับผูเรียน 
      ผูสอนตองตรวจสอบเนื้อหาที่จะใหเด็กเรียนรู เพื่อกําหนดขอบเขตและปรับปรุง
บทเรียนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน ขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ลดความไมแนนอน 
ความงุนงงสงสัย และความไมพึงพอใจในเนื้อหาสาระของผูเรียน เพื่อทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  7) มีแหลงเรียนรูท่ีสะดวกและหลากหลาย 
      ผูสอนตองช้ีแจงใหผูเรียนไดรูเกี่ยวกับแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณคา ท่ีจะชวยลด
ความสับสน ความคับของใจ ลดความเส่ียง และชวยลดเวลาใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนได
ตัดสินใจที่จะใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและมีความสะดวกในการเรียนรู 
จะทําใหผูเรียนไดใชเวลาไมมากนักในการคนหาทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู แตได
ใชเวลาสวนใหญในการเรียนรูและคนพบความรู ผลลัพธจากการมีแหลงเรียนรูท่ีมีคุณคา
และหลากหลาย จึงทําใหผูเรียนมีการเรียนรูท่ีรวดเร็วมากข้ึน   

  8) ดูแลเอาใจใสผูเรียน 
      ผูสอนตองดูแลเอาใจใสผูเรียนใหต้ังใจทํางานท่ีมอบหมาย ในการเรียนรูแมผูเรียน
สามารถตัดสินใจดวยตนเองไดวาจะเรียนรูไปในทิศทางไหนหรือมีส่ิงใดท่ีจะตองเรียนรู
บาง แตผูเรียนไมสามารถท่ีจะออกนอกลูนอกทางได เพราะจะตองทํางานท่ีไดกําหนดไว
แลว  

  9) สงเสริมใหมีการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ  
      ในบริบทของการเสริมตอการเรียนรูในหองเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ผูสอนจัดใหผูเรียน จะยากเกินกวาระดับพัฒนาการทางสติปญญาท่ีแทจริงของผูเรียน
สามารถแกปญหาใหสําเร็จลงไดตามลําพัง และตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจึงจะแกปญหาได 
ดังนั้น ครูอาจจะจัดใหมีการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) โดยจัด
บรรยากาศและส่ิงแวดลอมทางการเรียนรูใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือกันในการทํางาน
หรือการแกปญหาเปนกลุมยอย (Small Group) โดยครูยังคงมีสวนในการดูแลเอาใจใส ให
ความชวยเหลือผูเรียน  
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 10) ควรประเมินผูเรียนแบบพลวัตร 
         การประเมินแบบพลวัตร (Dynamic Assessment) เกิดข้ึนมาจากขอจํากัดของการ
ประเมินแบบเดิมท่ีไมมีความยืดหยุน ไวก็อตสกี้มีความคิดเห็นวา การประเมินแบบเดิมไม
สามารถทําใหทราบพัฒนาการท่ีแทจริงของผูเรียน และไมสามารถนําขอมูลไปใชในการ
สงเสริมพัฒนาการของผูเรียนไดอยางเต็มท่ี เพราะวิธีการแบบเดิมมุงเนนการวัด
ความสามารถของผูเรียนท่ีผานมาแลวหรือเกิดข้ึนแลว ไมไดประเมินพัฒนาการท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในปจจุบัน หรือพัฒนาการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงตอเนื่องจากท่ีเปนอยู การ
ประเมินแบบพลวัตรจะประเมินพัฒนาการท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง หลังจากท่ีไดเรียนรูจาก
การมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูสอนกับผูเรียน ทําใหทราบความแตกตางดาน
ความสามารถ หรือพัฒนาการที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน และนําไปใชในการกําหนดหรือปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมท้ังงานจากการเรียนในบริบทตางๆ เพื่อทําใหกระบวนการเรียนการสอนสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดอยางสูงสุด (ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ, 2549 : 42-43)  
 

  การประเมินแบบพลวัตรจะประเมินผลรอบดาน มีเกณฑการประเมินและมีการสะทอนผล
การเรียนรูท่ีชัดเจน โดยจะตองประเมินวาผูไดเรียนรูอะไรและสามารถทําอะไรไดบาง รวมท้ัง 
ประเมินดวยวาผูเรียนสามารถทําอะไรไดในระดับการชวยเหลือท่ีแตกตางกันดวย ซ่ึงผูสอนจะตอง
บันทึกดวยวาผูเรียนไดนําการชวยเหลือของผูสอนไปใชอยางไร และเด็กใชการชวยเหลืออะไรเปน   
สวนมาก การประเมินผลแบบพลวัตรมีความสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพใหดีข้ึนเร่ือยๆ รวมท้ัง
เปนการขยายไปสูการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง ดังนั้น การนําความรูความเขาใจพ้ืนท่ีรอยตอ
พัฒนาการไปใชในการประเมินผล ไมเพียงแตจะทําใหการประมาณการณความรูความสามารถของ
ผูเรียนมีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึน แตยังเปนวิธีการประเมินท่ีมีความยืดหยุนสําหรับผูเรียนดวย  
 

Vygotsky (1978) กลาววา ภาษาเปนส่ิงท่ีสัมพันธกับการคิด ภาษา เปนเคร่ืองมือสําคัญของ
การคิด ในชวงตนของชีวิตเด็กจะใชภาษาในการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซ่ึงเรียกวาภาษาสังคม 
(Social Speech) ตอมาเด็กจะใชภาษาท่ีพูดกับตนเอง (Private Speech) เพื่อ แนะนําการปฏิบัติของ
ตัวเด็กเองในการแกไขปญหาท่ีเด็กตองเผชิญ จากผลการทดลองของไวก็อตสกี้ พบวา เด็กจะใชการ
พูดกับตนเองในการบรรยายสถานการณ วิเคราะห วางแผน และ สะทอนวิธีการแกปญหาในท่ีสุด 
การพูดกับตนเองของเด็กเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติใน บรรยากาศท่ีอิสระ เด็กจะใชการพูดกับ
ตนเองในการกํากับการคิดและพฤติกรรมของตัวเด็กเอง หากปญหาท่ีเด็กเผชิญยิ่งมีความยากมากข้ึน
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เทาใด เด็กยิ่งตองใชการพูดกับตนเองมากข้ึนเทานั้น ซ่ึงตอมาการพูดกับตนเองของเด็กนี้ จะเปน
ฐานท่ีนําไปสูภาษาท่ีพูดในใจเฉพาะตนเอง (Inner Speech) ซ่ึงเปนพัฒนาการทางเชาวนปญญาใน
ข้ันสูง  
 

2.2.7.3 ทฤษฎีสกีมา (Schemas) 
1) ความหมายของสกีมา (Schemas) 
 Plato (1951, cited in Marshall, 1995 : 4 - 5) ใหความหมายสกีมา เปนสองนัยวา 

1) เปนลักษณะตามธรรมชาติของวัตถุ เปนรูปรางท่ีเกิดข้ึนพรอมกับสี เสียง หรือ 
รูปภาพ ซ่ึงเปนลักษณะรวมในวัตถุนั้น เปนความคิดรวบยอด (concept) ตัวอยางเชน
ตัวอักษรท่ีเรามองเห็นรูปทรงทางเรขาคณิต 

2)  เปนความหมายเชิงนามธรรม (abstract) รูปแบบของกฎเกณฑ รูปราง (shape) 
 

Kant (1787, 1968, cited in Marshall, 1995 : 7–8)ใหความหมายสกีมาประกอบดวย 3 สวน
คือ 

1) เปนการรับรูขอมูลส่ิงของตาง ๆ ในโลก หลังจากนั้นจึง 
2) นําการรับรูเหลานั้นมาจัดกลุม โดยใชการสังเกต ซ่ึงตองผานประสาทสัมผัสดาน

การมองเห็น และสุดทาย 
3) นํามาเช่ือมโยง เพื่อแสดงตัวแทนของส่ิงท่ีมองเห็นใหปรากฏออกมาอาจกลาวได

วา มนุษยนั้นจะตองใชความรูท่ีสะสมไวในความทรงจํา รวมกับประสบการณ หรือ
เหตุการณตาง ๆ มาจัดกระทําขอมูล เพื่อใหนําขอมูลนั้นออกมาใชในโอกาสตอไป 

 
Bartlett (1932 , cited in Mayer, 1992 : 229 - 231 ; Marshall, 1995 : 11-12) 

นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ กลาวถึง สกีมาวาเปนการจัดกระทํากับขอมูล หรือประสบ 
การณในอดีต ซ่ึงการตัดสินใจท่ีจะใชสกีมานั้นข้ึนอยูกับอิทธิพลของประสบการณ หรือ
เหตุ การณท่ีผานมาในอดีตวาเปนอยางไร แลวจึงนําสกีมานั้นมาใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ Bartlett สรุปความหมายของสกีมาวาประกอบดวย 

1) การเรียนรูและความจํา (learning and momery) เปนลักษณะการเขาใจ
ความหมาย เม่ือไดรับขอมูลท่ีเรียนรูไวจะเก็บขอมูลนั้นไวในความจํา และถาตองการใช
ขอมูลจะดึงขอมูลท่ีเก็บไวออกมาใชในรูปความคิดรวบยอด (concept) ท้ังนี้ขอมูล
รายละเอียดในการจําและดึงออกมาใชยังข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคล 



60 
 

2) ความทรงจําและความจํา (remembering and memory) ความทรงจําเปน
กระบวนการของโครงสราง (structure ) ในระหวางระลึกขอมูลและดึงขอมูลออกมา สกีมา 
หรือ โครงสรางนี้จะถูกใชประกอบกันออกมา ในขณะท่ีความจําท่ีเก็บไวนี้ไมไดเก็บ
รายละเอียดไวท้ังหมด จึงทําใหบางคร้ังเม่ือระลึกแลวดึงขอมูลออกมาใชจึงเกิดการจํา
ผิดพลาด Piaget (1952, Mayer,1992: 286; Marshall, 1995:14 –15 ) กลาวถึง สกีมา วาเปน
กระบวนการที่เปนผลจากโครงสรางภายใน (internal mental structure) หรือเปน ตัวแทน
(representations) ท่ีสลับซับซอน ซ่ึง สกีมา เกิดจากการประสานงานกันอยางสมบูรณของ
การกระทําภายในรางกาย และโครงสรางทางปญญา ซ่ึงการทํางานท้ังหมดนี้จะตองผาน
ประสบการณการเรียนรู รวมท้ังเกิดจากผลของการซึบซาบประสบการณ (assimilation) 
การทําซํ้า (repetition) ความจําท่ีผานเขามาสูสติปญญา (recognition) และการสรุป
ครอบคลุม (generalization) 
 
นอกจากนี้สกีมายังสามารถพัฒนาใหเจริญเติบโตกาวหนาตอเนื่องไปไดอาจกลาวไดวา ท้ัง 

Bartlett และ Piaget กลาวถึง สกีมา วาเกิดจากการท่ีบุคคลตองมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เพื่อนํา
ประสบการณมาจัดเก็บไวในความทรงจํา และความจํา 

 
Mayer (1992 : 228) ใหความหมายวา สกีมา ประกอบดวย 

1) ขอมูลท่ัว ๆ ไป (general) เปนการใชสกีมา ในสถานการณตาง ๆ เพื่อเปนกรอบ
งาน(framework) ใหเกิดความเขาใจขอมูลท่ัว ๆ ไป 

2) ความรู (knowledge) เปนความรูท่ีแตละบุคคลจะเก็บไวในความจํา 
3) โครงสราง (structure) เปนโครงสรางท่ีจะจัดการกับเร่ืองบางเร่ือง หรือ หัวเร่ือง 

(theme) 
4) เปนความเขาใจ (comprehension) ใหขอมูลนั้นมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

 
Mayer สรุปวาสกีมา เปนโครงสรางความรูท่ัว ๆ ไป ท่ีถูกใชใหเกิดความเขาใจ สกีมาจะ

ชวยเลือก และจัดการขอมูล ท่ีเขามาในระบบและผสมผสานเพ่ือแปลความหมายในกรอบงานนั้น ๆ 
 

Marshall (1995 : 38 - 39) กลาวถึง สกีมาในหนังสือ Schemas in Problem Solving วา
หมายถึง กลไกภายในสมองของมนุษย ท่ีทําหนาท่ีดูดซับและรวมเอาขอมูลและประสบการณท่ี
คลายคลึงกันเขาไปจัดเก็บไวในลักษณะท่ีจะทําใหเก็บจําไวไดและระลึกไดอยางรวดเร็ว 
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Sternberg and Ben – Zeev (2001 : 58 - 59) ใหความหมายวาสกีมา เปนโครงสรางความรู 

ระดับ สูงท่ีจะชวยจัดขอมูลจากส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา ท้ังขอมูลท่ีเปนวัตถุ และเปน
เหตุการณ โดยใชระบบกฎหรือใชการใสรหัสขอมูล เพื่อใหบุคคลนั้นเก็บขอมูลไวในสมอง และ
เม่ือบุคคลนั้นตองการจะใชก็สามารถดึงขอมูลออกมาใชใหเปนประโยชนไดกลาวโดยสรุปวา สกี
มา เปนโครงสรางความรูระดับ สูงซ่ึงเกิดจากกลไกภายในสมองท่ีรับขอมูลขาวสารจากส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวเรามาจัดเก็บไวเปนขอมูล ดวยการใสเปนรหัสขอมูล และจัดเก็บในรูปของความจํา และเม่ือ
ตองการใชสมองสามารถดึงขอมูลเหลานี้ออกมาใชประโยชนได 
 

Sternberg and Ben – Zeev (2001 : 144) กลาวถึงรูปแบบในการรับขอมูลขาวสารเขาสู
สมองนั้นมี 2 รูปแบบคือ  

รูปแบบท่ีหนึ่ง เรียกวา perception – based representation เปนการรับรูขอมูลจาก
ประสบการณดั้งเดิมของบุคคลและบอยคร้ังท่ีการรับรูของบุคคลจะรับรูอยางผิวเผิน เชนการฟง
ผูอ่ืนพูด เราจะฟงเฉพาะบางคําในประโยคนั้น ๆ 

รูปแบบท่ีสอง เรียกวา meaning based representation การรับรูแบบนี้จะเก็บไวในความจํา
ไดยาวนานกวาในรูปแบบท่ีหนึ่ง และการรับรูแบบนี้ยังแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1) Prepositional structures เปนลักษณะการรับขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงในเร่ือง
เหตุการณ (event ) เปนขอมูลท่ีรับมาอยางไรก็คงสภาพขอมูลอยางนั้น เปนหนวยความรูท่ี
เล็กท่ีสุดและเราจะสามารถตัดสินใจเลือกความรูนั้นวาส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิดได เชน อาหาร
ประเภทไหนท่ีเราอยากรับประทานเปนอาหารเชา 

2) Schemas เปนโครงสรางความรูระดับสูงท่ีจะชวยจดัขอมูลจากส่ิงแวดลอมท่ีอยู
รอบ ตัวเรา ท้ังขอมูลท่ีเปนวตัถุ และเปนเหตุการณ โดยใชระบบกฎหรือใชการใสรหสั     
ขอมูลเพื่อใหบุคคลนั้นเก็บขอมูลไวในสมองและเม่ือบุคคลนั้นตองการจะใชก็สามารถดึง
ขอมูลออกมาใชใหเปนประโยชนได 
 
คําวา สกีมา เปนคํามาจากภาษากรีก เขียนวา σχημα (เปนภาษากรีกโบราณ) คําวาสกีมา

ถูกคนพบในปรัชญากรีกโบราณและยังคงใชในหมูนักจิตวิทยาจนทุกวันนี้ หลักฐานท่ีพบเปนบท
สนทนาระหวาง Plato กับ Aristotle และยังมีในบทสนทนาของ Socrates กับ Meno 

 



62 
 

นอกจากนี้ยังพบในตําราเปนจํานวนมาก (Marshall, 1995 : 4) Bartlett เปนผูนําเสนอ
ความรูเร่ืองสกีมาเปนคนแรก โดยเขียนเร่ือง สกีมากับความจําของมนุษย ในป 1932 เขาใหความ
สนใจในเร่ืองบุคคลจะจําอะไรไดบางหากมีการกําหนดเหตุการณไวและความรูในอดีตจะมีอิทธิพล
อยางไรกับขอมูลท่ีอยูในความทรงจํา ดังนั้นเขาจึงทดสอบโดยเลานิทานพ้ืนเมืองและนิยายโบราณ
ส้ัน ๆ และถามเพ่ือดึงขอมูลจากความจํา เขาทดลองโดยใหผูรวมทําวิจัย พูดเลาเร่ืองใหผูรวมวิจัยอีก
คนหน่ึงฟงโดยจํากัดเวลาการเลา ทําดังนี้เปนระยะเวลานาน เขาจึงวิเคราะหวา บุคคลจะเก็บขอมูล
ไวในความจําแตกตางกัน ขอมูลบาง สวนจะถูกลืม และขอมูลบางสวนจะไดรับความสนใจ 
นอกจากนี้เขาพบส่ิงท่ีนาสนใจคือ ขอมูลรายละ เอียดในเร่ืองท่ีเลานั้นไมใชเปนเนื้อหาเดิม แตเปน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับประสบการณของผูเลาเอง เขาจึงสรุปวา มนุษยเก็บขอมูลดวยการใสเปนรหัสขอมูล
และจัดเก็บไวในความจํา และเม่ือตองการใชจะดึงความจําเหลานั้นออกมาจากประสบการณในอดีต
ของตน 

 
สวน Piaget กลาวถึงสกีมาวาเปนการประสานงานกันอยางสมบูรณของการกระทําภายใน 

รางกาย และโครงสรางทางปญญา โดยศึกษาในทารกและเด็ก ซ่ึงการทํางานท้ังหมดนี้จะตองผาน
ประสบการณในอดีต และการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอาจกลาวไดวา Bartlett ศึกษาสกีมาใน
ผูใหญ ในเร่ืองจําอยางไรและจําอะไร สวน Piaget ศึกษาการพัฒนาเหตุผลสกีมาในทารกและเด็ก 
และมองวาสกีมาสามารถพัฒนาไดอยางไร (Marshall, 1995 : 14 ; Sternberg and Ben – Zeev, 2001 
: 66) 
 

ในขณะท่ี Rumelhart and Ortony (1977, cited in Sternberg and Ben –Zeev ,2001: 66) มี
ความคิดเห็นวาสกีมาเปนโครงสรางของเหตุการณ หรือความจริง ซ่ึงบางคร้ังอาจยืดหยุนหรือผัน
แปรได และยังสามารถรวมสกีมาหลาย ๆ สกีมาเขาดวยกันได เชน สกีมาในเร่ืองอาหาร อาจจะรวม
สกีมาของอาหารฝร่ังเศสเขามาก็ไดสกีมาบางคร้ังก็มีความซับซอนเชน สกีมาของความสุข แตละ
คนใหความหมายของคําวาความสุขแตกตางกัน ดังนั้นสกีมาของความสุขจึงซับซอนแตกตางกัน 

 
สวน Marvin Minsky เขียนเร่ือง A Framework for Representing knowledge ในป 1975 เขา

สรางทฤษฎีใหมเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลท่ีใชตัวแทนความรูในความจําของมนุษย เขาเรียกส่ิงนี้วา 
frame ซ่ึงประกอบดวย slots ซ่ึงเปนขอมูลท่ัว ๆ ไปของสกีมา ตัวอยางเชน สกีมาในงาน party จะ
หมายถึงสถานท่ีจัดงาน โอกาส ประเภท ขนาดของงาน party สถานท่ีอาจเปน บานของแม โรงแรม 
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โอกาส เชน วันครบรอบวันเกิด ส่ิงเหลานี้จะถูกบันทึกไว เม่ือถึงเวลาท่ีตองใชสกีมาก็จะถูกดึง
ออกมาใชได 
 

สวน Baron and Byrne (2000 : 82 - 83) เสนอวาสกีมาเปนสวนสําคัญในการอยูในสังคม
โดยแบงสกีมาเปน 4 ลักษณะคือ 

1) Social schema เปนกรอบในสังคมท่ีเกิดจากการมีประสบการณในอดีตท่ีผานมา 
เพื่อชวยใหเราเขาใจการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน เม่ือตองเผชิญหนากับเหตุการณตาง ๆ 
เปนพฤติกรรมท่ีแตละบุคคลจะกระทําเม่ือตองพบกันในงานสังสรรค เชน เม่ือพบกับคน
แปลกหนาจะพูดคุยอะไร หรือรูวาคุยอะไรแลวเขาเบ่ือ ดวยการดูจากพฤติกรรมท่ีเขา
แสดงออกมาสกีมาจะแสดงผลของความคิดของบุคคลในสังคม พฤติกรรมของคนในสังคม 
เพื่อจะไดปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมในแตละสังคม 

2) Roles Schema สกีมาประเภทนี้ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการแสดงกฎเกณฑท่ี
เฉพาะเจาะ จงในแตละบุคคลและการคาดหวังบุคคลนั้น เชน สกีมาของรองศาสตราจารย 
(professor ) เราจะคาดหวังวารองศาสตราจารยจะตองยืนอยูหนาหอง สอนและตอบคําถาม
เม่ือนักเรียนถาม เตรียมการสอบ ฯลฯ เราจะไมคาดหวังวาเขาจะเปนคนขายของหรือเปน
นักมายากล 

3) Person Schema เปนการแสดงลักษณะและพฤติกรรมกับบุคคลแตกตางกัน เชน 
กับเพื่อนสนิท เราจะพูดคุยและแสดงความรูสึกเปนกันเองและสนิทสนมไดดีกวา แตกับคน
แปลกหนาเราจะพูดคุยและแสดงความรูสึกท่ีแตกตางกันไป 

4) Event Schema or Script เปนการคาดหวังวาจะเกิดอะไรขึ้นในส่ิงแวดลอมนั้น ๆ 
เชนในงานสังสรรค ในภัตตาคาร ในหองเรียน หรือสถานการณนั้น ๆ ท่ีเราสามารถ
จินตนาการได เชนในภัตตาคาร เราจะคาดหวังวาจะมีคนมาตอนรับและพาเราไปนั่ง มีคน
นําน้ํามาใหดื่มและนํารายการอาหารมาใหเราดู รอคอยใหเราส่ังอาหาร และกระบวนการ
สุดทายคือสงใบชําระเงินเพื่อใหเราชําระเงิน 

 
สกีมาท้ังหมดนี้จะชวยใหเราเขาใจสังคม และโลกรอบ ๆ ตัวเราวาตองมีการผสมผสานกัน

และชวยใหเราแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยสกีมาจะถูกจัดเก็บขอมูลท้ังหลายเขาไปไวใน  
ความจําและจะดึงออกมาใชไดเม่ือตองการจะใชใหเกิดประโยชน 
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สวน Marshall (1995 : 38 - 45) กลาวถึงทฤษฎีสกีมา วาเปนเร่ืองท่ีมีมานาน และสกีมายัง
ประ กอบดวย องคความรูหลากหลายชนิด นอกจากนี้โครงสรางของสกีมา ยังเกี่ยวพันกันเปนเสน
ขนาน (parallel) และ เปนกระบวนการตามลําดับ (sequential processing) ซ่ึงสามารถฝกใหเกิด ข้ึน
ดวยการฝกทักษะ (skill) การดําเนินการ หรือเม่ือเผชิญกับปญหาในสวนท่ีเกี่ยวของกันได 
นอกจากนี้ Marshall ยังกลาวถึงรูปแบบ (Form) ท่ีเดนของสกีมา มีดังนี้ 

1) การเก็บจํา (storage) Marshall กลาววาไมมีใครทราบวามนุษยมีกระบวนการ
ทํางานทางการเก็บจําอยางไร ซ่ึงเชนเดียวกับการเก็บจําของสกีมา แตอยางไรก็ตาม 
ประเด็นของการเก็บจํานี้เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในรูปแบบความคิดของสกีมา 

2) เปนเครือขาย (network) โดยเช่ือมโยงเปนเครือขาย หรือเช่ือมโยงตอกัน เชน จาก 
node หนึ่งไปสูอีก node หนึ่ง และขยายเปนหลาย ๆ node นอกจากนี้เครือขายเหลานี้ยังชวย
ในดานการคนหาท่ีเกี่ยวกับความจําในเร่ืองตาง ๆ มนุษยสามารถคนหาขอมูลในเร่ืองเวลา
ตาง ๆ สามารถดึงความจําท้ังระยะส้ันและระยะยาวออกมาได 

3) มีลักษณะยืดหยุน เชนสกีมาหน่ึงอาจเปนขอมูลหลัก ในขณะท่ีตอมาอาจเปน
หัวขอของอีกขอมูลหนึ่ง ซ่ึงข้ึนอยูกับประสาทการรับรูวารับขอมูลนั้นเขามาอยางไรและนํา
ขอมูลนั้นไปใชในสถานการณไหน และยังข้ึนอยูกับสภาพของบุคคลนั้น ๆ อีกดวย 

4) มีหลายขนาด บางคร้ังมีขนาดเล็ก บางคร้ังขนาดใหญ หรือบางคร้ังมีความสั้น 
หรือบางคร้ังมีความยาว ในหนึ่งรอง (slot) ของสกีมา สามารถเพ่ิม หรือใสขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
สกีมาไดเทาท่ีบุคคลนั้นจําเปนจะใช 

5) มีการจัดเก็บ หรือฝงตัวลึก (embedded) ซ่ึงตัวหนึ่งอาจจัดเก็บหรือฝงตัวอยูในตัว 
อ่ืน ๆและคอยชวยเหลือสนับสนุนตัวอ่ืน ๆ ไดเปรียบเสมือนเปนเสนสายไฟฟา ท่ีสามารถ
สงกระแสไฟฟาไปยังสวนตาง ๆ ได 

 
อาจกลาวไดวากลไกหลักในการเรียนรูตามโครงสรางของสกีมา มีดังนี้ 

1) กระทําการจัดเก็บ (storage) ในรูปความจํา เชน มีวิธีการจัดเก็บวาจะทําอยางไร จะ 
เก็บในลักษณะใด หรือจะจัดเก็บเปนเหตุการณ 

2) สังเคราะหขอมูล (synthesis) โดยมีการเลือกขอมูลใดควรใช ขอมูลใดไมควรใช   
3) สรุปครอบคลุม (generalization) 
4) มีการดึงเอาขอมูลและประสบการณดังกลาวกลับคืนมาใช (retrieval) ลักษณะท่ี

สําคัญ หรือเดนของสกีมา มีดังนี้ 
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4.1 เม่ือมีการดึงเอาขอมูล หรือ ประสบการณอยางหนึ่งมาใช ขอมูล หรือ
ประสบการณ อ่ืน ๆท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกันอยูในกลุมโครงสรางเดียวกันจะไดรับการ
กระตุนและมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติการดวย 

4.2 ในแตละกลุมโครงสรางของสกีมาท่ีพัฒนาแลวจะมีขอมูลและขอความรู
หลายรูปแบบ เชนเปนอักษรภาษา (verbal) ขอมูลขาวสารท่ีมองเห็นได (visual 
information) และขอมูลขาวสารท่ีสัมผัสได (sensory information) เช่ือมโยงกันอยู
ในลักษณะท่ีเปน ขอมูลขาวสารและเปนความคิดรวบยอด 
5) การวางแผน หมายถึง การวางแผน การคาดหวัง และต้ังจุดมุงหมายหลักและ

จุดมุงหมายรองยอย ๆ ลงไป ซ่ึงการใชสกีมา ในการวางแผนนี้ไมจําเปนตองใชเปนเสนตรง
เสมอไปแตอาจมีลักษณะท่ีซับซอนได เชนไมจําเปนตองเร่ิมจาก 1 – 2 – 3 – 4 แตอาจเปน 
3 – 1 – 2 – 4 หรือ เปน 2 – 4 –1 – 3 เปนตน และการวางแผนน้ีตองอาศัยประสบการณท่ี
ทันสมัยในแตละวันดวย 

6) ลักษณะวิธีการปฏิบัติ หลังจากกําหนดแผนแลว จึงตองกําหนดวิธีปฏิบัติ ซ่ึงจะมี
เทคนิควิธีท่ีแสดงออกตาง ๆ กันไป 
 
กลาวโดยสรุปสกีมา เปนลักษณะการเรียนรูขอมูลตาง ๆ ท้ังนามธรรมและรูปธรรมแลว

นํามาจัดเก็บไวในความจําของบุคคล ซ่ึงท้ังนี้ยังข้ึนอยูกับกระบวนการจัดเก็บของแตละบุคคล เม่ือ
จะใชขอมูลใดบุคคลจะสามารถดึงขอมูลนั้นๆ ออกมาใชไดตามแตละสถานการณ นอกจากนี้สกีมา 
ยังสามารถนําไปใชแกปญหาไดกับทุกเร่ืองท่ีตองใชการจําและการคิดอยางเปนลําดับข้ันตอน 
(Marshall, 1995 : viii - ix) 
 

2) สกีมาในการแกปญหาและการเรียนการสอน 
Greeno (1980 ; Riley, Greeno, and Heller ,1983 , cited in Mayer, 1992 : 467 - 468) กลาว 

วาในเด็กเล็กมีการพัฒนาสกีมาในการแกปญหา 3 ประเภท คือ การเปล่ียน (change) การรวม 
(combination) และการเปรียบเทียบ (comparison) ซ่ึงเปนปญหาในดานคณิตศาสตร ดังตัวอยาง
ตอไปนี้  

1) การเปล่ียน (change) เปนการเพิ่มข้ึน หรือลดลง ในการกระทํากิจกรรมบางอยาง  
เชน“Joe มีลูกหินบางเล็กนอย ดังนั้น Tom จึงใหลูกหินเขาอีก 5 ลูก ปจจุบัน Joe มีลูกหิน 8 
ลูกเดิม Joe มีลูกหินจํานวนเทาใด ? 
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2) การรวม (combination) เปนลักษณะมีชุด (Set) 2 ชุด นํามาบวกกัน เชน  “ Joe มี 
ลูกหิน 3 ลูก Tom มีลูกหิน 5 ลูก เม่ือนําลูกหินของท้ังสองคนมารวมกันจะมีลูกหินเปน
จํานวนเทาใด ?” 

3) การเปรียบเทียบ (comparison) เปนการเปรียบเทียบของ 2 ส่ิง และตัดสินใจ เชน  
“ Joe มีลูกหิน 3 ลูก Tom มีลูกหินมากกวา Joe 5 ลูก Tom มีลูกหินจํานวนเทาใด ?” 

 
สกีมาท้ัง 3 ประเภทนี้เปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับเด็กในการจําแนกแยกแยะของท้ังหมด

ออกจากส่ิงตาง ๆ นอกจากนี้พบวาในเร่ืองการบวกและการลบ สําหรับเด็กเล็กและเด็กช้ันประถมป
ท่ี 1 สามารถแกปญหาในเร่ืองการเปล่ียนไดดีกวาปญหาการเปรียบเทียบ ในขณะท่ีเด็กช้ันประถมป
ท่ี 2 และช้ันประถมปท่ี 3 สามารถแกปญหาท้ังสองประเภทได (Mayer, 1992 : 467)  
 

3) องคประกอบของสมองท่ีเกี่ยวของกับสกีมาและการคิดแกปญหา 
จากการประมวลขอมูลในเร่ืองของสมอง สกีมาและการคิดแกปญหา พบวา สมองมีผลตอ 

สกีมาและการคิดแกปญหา เนื่องจาก สกีมามีลักษณะดังนี้ (Mayer, 1992 ; Marshall, 1995) 
1) เปนการเรียนรูและการเก็บจํา เม่ือไดรับขอมูลท่ีเรียนรูจะเก็บขอมูลนั้นไวใน 

ความจําและถาตองการใชขอมูล จะมีการดึงขอมูลท่ีเก็บไวออกมาใชในโอกาสตาง ๆ 
2) เปนเครือขายท่ีมีความเช่ือมโยงตอกัน 
3) เปนโครงสราง มีการจัดเรียงบางเร่ือง หรือเรียงเปนหัวเร่ือง ซ่ึงอาจเปนในรูป   

อักษรภาษา เปนขอมูลขาวสารที่มองเห็นได หรือสัมผัสได เช่ือมโยงกัน 
4) เปนความเขาใจ และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
สวนการคิดแกปญหา เปนท้ังการแสดงความรู ความจํา ความคิดทางสติปญญา จากประสบ 

การณในชีวิตประจําวัน เปนสถานการณท่ีผูแกปญหาตองการถายโยงสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึน 
จากจุดเร่ิมตนไปสูจุดมุงหมาย ซ่ึงอาจตองใชกิจกรรม วิธีการที่หลากหลายตอเนื่องกัน หรือใชศิลปะ
ในการแกปญหา จนทําใหปญหานั้นคลายลง Mayer (1992, cited in Berliner and Calfee, 1996; 
Sternberg and Ben – Zeev,  2001) แสดงวาสกีมาและการคิดแกปญหาตองใชระบบตาง ๆ ภายใน
สมองจัดกระทํา ไมวาจะเปนในรูป การเรียนรู การรับรูจากประสาทสัมผัสตาง ๆ ความจํา การใช
สติปญญาท่ีจะตัดสินใจ คิดสรางสรรค คิดแกปญหา ซ่ึงตองใชสมองสวน Frontal lobe และใชบาง   
สวนของ Cerebellum และใชสมองสวน Parietal lobe ในเร่ืองการสัมผัส หรือเร่ืองความรูสึกที่
กระทบเขามาสูตน การคํานวณ และโครงสรางทางภาษาและใชสมองสวน Brain stem ซ่ึงเปนสวน
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สําคัญในเร่ืองเกี่ยวกับความจําเปนอยางมาก เพราะเปนบริเวณที่ตองเก็บความทรงจํา ความจําใน
รูปแบบตาง ๆท้ังความจําระยะส้ัน ความจําระยะยาว ความจําเร่ืองเกี่ยวกับการดําเนินการ ความจําใน
เหตุการณตาง ๆ เปนตน รวมถึงใชบริเวณ ผิวสมองสวน Cortex และท่ีสําคัญคือสวนยอย ๆ ท่ี
เรียกวา Brain cell ซ่ึงประกอบดวย axon และ dendrite ทําหนาท่ีรับและสงขอมูล โดยผานจุดเช่ือมท่ี
เรียกวา synapse (เปนรอยประสานประสาท) (Eysenck, Green and Hayes, 1994 ; Bruer, 1999; 
Greenfield, 1999; Jensen, 2000; Sousa, 2001; Cohen, 2002) ดังนั้นจึงตองมีการกระตุนสมองจาก
ส่ิงเราตาง ๆ ผานการมองเห็น การฝกหยิบจับวัตถุ การชิม การดม (ใชประสาทสัมผัส) การ
เคล่ือนไหว การอาน เขียน การพูดสนทนาโตตอบ ตลอดจนการเลมเกมตาง ๆ ท้ังจากกระดาษ 
แบบจําลอง หรือเกม puzzle word game เพื่อพัฒนาสมองความจํา และการคิดแกปญหา เนื่องจาก
สมองเหมือนกลามเนื้อ หากไมไดใชก็จะฝอไปในท่ีสุด (Kutuluk, 1996; Jensen, 1998 ; Drummond, 
1999 ; Jensen,  2000) จึงกลาวไดวาสมองมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในเร่ืองการรับรู เรียนรูส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวรวมท้ังชวยคิดแกปญหาท่ีเปนทักษะท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต 

 
กลาวโดยสรุป สกีมา เปนโครงสรางระดับสูงท่ีชวยเช่ือมโยงความรูใหม หรือประสบการณ 

ใหม กับความรูเดิม หรือประสบการณเดิม โดยอาศัยกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดการภายใน 
สมองจัดเก็บขอมูลดังกลาวไว เม่ือบุคคลตองการจะใชขอมูลก็สามารถดึงขอมูลเหลานี้ออกมาใชให
เปนประโยชนได และในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษากระบวนการคิดแกปญหาโดยใชทฤษฎีสกีมา
ของมารแชล เพื่อฝกทักษะการคิดแกปญหาใหแกเด็กปฐมวัย การที่เด็กจะมีความสามารถในการคิด
แกปญหาไดนั้น เด็กตองมีกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนระบบ ระเบียบ และเปนขั้นตอน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงฝกทักษะกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 4 ข้ันตอน คือ ทําความเขาใจ
ปญหา การกําหนดแนวทางและวางแผน การดําเนินการตามแผน และสุดทายคือการประเมินผล 
 

2.2.7.4  การสอนภาษาแบบองครวม 
1) ความเปนมาของการสอนภาษาแบบองครวมตามแนวความคิดของนักทฤษฎี 
Piaget (1962) ในหลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดมีอิทธิพลตอกระบวนการสอนภาษา 

ธรรมชาติ โดยกลาววา เด็กจะเรียนรูจากกิจกรรมโดยการเคล่ือนไหวของตนเอง จากการสัมผัสกับ
ส่ิงแวดลอมและสรางองคความรูข้ึนภายในตน แระบวนการเรียนรูมิใชเกิดจากการรับเขา แตเพียง
อยางเดียว เด็กจะเปนผูกระทําการเรียนรู ในการคิดดวยตนเอง การเรียนรูของเด็กเกิดข้ึนจากการมี   
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมผานการเลน จะชวยใหเด็กไดเรียนรูภาษาจากกิจกรรมท่ีทํารวมกันและ
เปนรายบุคคล 
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Vygotsky (1978) ไดกลาวถึงการเรียนรูภาษาของเด็กวา เกิดข้ึนไดจากการปฏิสัมพันธกับ 

บุคคลใกลเคียง เชน พอ แม เพื่อน ครู และอิทธิพลของบริบทส่ิงรอบตัวเด็ก การชวยเหลือและลงมือ 
ทําเปนข้ันตอนผานการเลนกิจกรรม ชวยใหเกิดการเรียนรูภาษาผานการใชสัญลักษณ 
 

Goodman (1996) ไดรับการยกยองในฐานะผูบุกเบิกแนวการสอนภาษาแบบองครวม จนมี
ผู ใหความสนใจนําความคิดไปใชในประเทศตาง ๆ และมีผูใหการสนับสนุนเผยแผออกไปอยาง
กวางขวางในชวงป พ.ศ. 2513 เปนตนมา เขากลาววา ภาษาเปนเร่ืองสําคัญสําหรับชีวิตเด็ก เด็กตอง   
เรียนรูภาษาและ ตองใชภาษาเพ่ือการเรียนรู ครูตองตระหนกัในความสําคัญนี้ 
 

2) ความหมายการสอนภาษาแบบองครวม 
การสอนภาษาแบบองครวม (Whole Language Approach) หมายถึง การสอนภาษาท่ีเปน  

ไปตามธรรมชาติ เนนส่ือท่ีมีความหมาย ผูเรียนสามารถใชประสบการณเดิมชวยทําใหเขาใจส่ือท่ี
อานไดรวดเร็วข้ึน การสอนจะไมแยกสอนสวนยอยของภาษาทีละสวนแตเนนใหเขาใจในภาพรวม
กอน แลวจึงเรียนรูดานโครงสรางภาษาภายหลัง ผูเรียนสามารถสรางสรรคภาษาของตนเองอยาง
อิสระ ผูสอนตองยอมรับความแตกตางดานการออกเสียงท่ีเปนสําเนียงภาษาถ่ิน(dialects) ใน
เบ้ืองตน แลวจึงพัฒนาใหถูกตองในโอกาสตอไป การสอนภาษาแบบองครวมจะเนนการนํารวม
วรรณกรรมตาง ๆ ท่ีดีมาเปนส่ือการสอน เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณภาษาท่ีหลากหลาย 
สามารถนําไปเปนแบบอยางการใชภาษาของตนเองและใชไดในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนภาษาแบบองครวมจึงเนนผูเรียนเปนสําคัญและยึดหลักการประชาธิปไตย    
ในช้ันเรียน 
 

การสอนภาษาแบบองครวม ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการอานส่ือทุกชนิด เหมาะสม
อยางยิ่งสําหรับผูเรียนระดับเร่ิมเรียนการอาน ทําใหสามารถอานส่ือตาง ๆ ไดหลากหลาย เหมาะสม
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาอยางยิ่งเพราะลักษณะหลักสูตรเนน
การบูรณาการ ซ่ึงสามารถบูรณาการไดท้ังรายวิชา/สาระการเรียนรู หรือบูรณาการระหวางสาระการ
เรียนรู ต้ังแต 2 สาระการเรียนรูข้ึนไป เพื่อใหผูเรียนสามารถใชประสบการณเดิมชวยในการเรียนรู 
และเพิ่มพูนประสบ การณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งข้ึน สามารถอานและทําความเขาใจเนื้อหาวิชา
ตางๆไดดียิ่งข้ึน สามารถอานและทําความเขาใจเนื้อหาวิชาตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน การสอนแบบนี้ไม
จํากัดเฉพาะเด็กหรือระดับประถม ศึกษา แตผูสอนสามารถนําแนวคิด วิธีการ และกิจกรรมบางอยาง
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เขามาเสริม ปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนระดับสูงไดท้ังระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ส่ิงสําคัญคือ 
ผูสอนตองเขาใจหลักของการสอนแบบองครวมอยางชัดเจน และพัฒนาใหเขากับระดับและ
ความสามารถของผูเรียนจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ ปจจุบันหลายประเทศไดนําแนวการสอน   
แบบองครวม ไปพัฒนาใชในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ ซ่ึงผลการเรียนการสอนเปนท่ี
พอใจ อัตราการรูหนังสือของประชาชนอยูในระดับสูงข้ึน ในประเทศไทยมีผูใหความสนใจ
แพรหลายข้ึนตามลําดับ มีนักวิชาการนําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ โดย
อาจจะเรียกช่ือตางกันออกไป เชนการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติ การสอนภาษาแบบเนนพื้นฐาน
ประสบการณ การสอนภาษาแบบมหภาค เปนตน มีงานวิจัยท่ีนําแนวการสอนภาษาแบบองครวม
ไปใชหลายเร่ืองดวยกัน  
 

3) หลักการสอนภาษาแบบองครวม 
Goodman (1996) ไดเสนอแนะหลักการของการสอนภาษาแบบองครวมไดดังนี ้

1) หลักการสอนอานและเขียนภาษาแบบองครวม 
1.1. ผูอานจะตองเก็บขอมูลและทําความเขาใจความหมายของขอความท่ีอาน 

ในระหวางการอานโดยใชความรูและประสบการณเดิมของตนเขาชวยเพ่ือใหเขาใจ
ไดงายข้ึน มีงานวิจัยดานการอานมากมายท่ีสนับสนุนแนวคิดท่ีวา ผูอานท่ีมี
ประสบการณ หรือความรูเดิมในสาขานั้น ๆ จะสามารถอานไดดีและเขาใจเร็วกวาผู
ไมมีประสบการณ 

1.2. ในระหวางการอาน ผูอานจะตองใชกลวิธีในการอาน ท่ีจะชวยใหเขาใจ 
ขอความที่อานไดหรือท่ีเรียกวา กระบวนการอาน ซ่ึงจะเกิดข้ึนกับผูอานไดหรือท่ี
เรียก วา กระบวนการอาน ซ่ึงจะเกิดข้ึนกับผูอานทุกคนในขณะท่ีอานเปนข้ันตอน 
อันประ กอบดวยการตั้งสมมติฐานหรือการคาดการณลวงหนา การเลือกสรร
ความหมายของคําหรือขอความ และสนับสนุนความหมายท่ีถูกตอง แตหากเกิด
ความผิดพลาดก็สามารถแกไขใหถูกตองไดดวยตนเอง ทุกข้ันตอนดังกลาวจะเกิดข้ึน
ในขณะท่ีอานตลอดเวลา ท้ังผูท่ีมีความสามารถในการอานระดับสูงหรือผูท่ีเร่ิมเรียน
การอาน 

1.3. ดานการเขียน แนวการสอนภาษาแบบองครวม จะเนนใหเห็นความ 
สัมพันธระหวางการอานและการเขียน ซ่ึงจะเกิดข้ึนตอเนื่องกันตลอดเวลาผูอานมาก
จะมีขอมูลในการเขียนมาก ดังนั้นในการเขียนควรฝกใหผูเขียนมีขอมูลหรือ
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รายละเอียดท่ีเหมาะสมเพียงพอ สามารถผลิตงานเขียนท่ีมีผูอานเกิดความเขาใจ 
สามารถรับสารของผูเขียนได 

1.4. การเขียนตองคํานึงถึงระบบของภาษาซ่ึงประกอบดวยตัวสัญลักษณและ
เสียง (grapho phonic system) หลักเกณฑไวยากรณ (syntactic system) และการส่ือ
ความหมาย (semantic system) ท้ังสามระบบตองมีความสัมพันธกันอยางถูกตองใน
การเขียน จึงจะทําใหผูอานสามารถตีความหมายและเขาใจขอความนั้น 

1.5. จุดมุงหมายหลักของการอานคือ ความหมายและความเขาใจในบทความ
ท่ีอาน (comprehension of meaning) สวนจุดมุงหมายในการเขียน คือ ส่ือความหมาย
ใหผูอานเขาใจตามจุดประสงคของผูเขียน (expression of meaning) 

 
2)  หลักการจดัการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม 

2.1. สงเสริมการอานภายในโรงเรียน จัดหาหนังสือหรืออุปกรณสงเสริมการ 
อานตาง ๆ ท่ีมีความหมายสงเสริมประสบการณในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูน
ความรู ความเพลิดเพลิน โดยจัดให หลากหลายสาขาและมีแบบแผนการเขียนท่ีแตก 
ตางกัน เปนแบบอยางการใชภาษา 

2.2. สงเสริมใหรักการอาน  โดยจัดเตรียมหนังสือพิมพตาง ๆ ใหตอบสนอง  
ความตองการของผูเรียนและสังคม จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะแกการอาน มี
หนังสือมากมายหลายประเภทใหเลือกซ่ึงเปนการจูงใจใหผูเรียนอยากอานเองเพื่อ
ความสนุกสนานและพอใจ มิใชการบังคับใหอาน การอานดวยความพอใจและการ
อานโดยการบังคับใหผลตอการพัฒนาการอานตางกัน 

2.3. ในการเรียนการสอนท้ังผูสอนและผูเรียนจะตองมีจุดประสงคยอยใน 
สวนของตนเองท่ีตางกัน ผูสอนจะตองเนนการพัฒนาการใชภาษาของผูเรียนในการ
อานการเขียน สวนผูเรียนจะเนนการนําภาษาไปใชในการอานและการเขียนเพื่อส่ือ
ความ หมายตามท่ีตองการ ผูสอนควรพยายามใหผูเรียนมีความกลาในการใชภาษา
รูปแบบใหม ๆ ท่ีหลาก หลายโดยไมกลัวความผิดและพรอมท่ีจะแกไขไดเสมอซ่ึงจะ
ทําใหผูเรียนพัฒนา การเรียนรูไดรวดเร็วกวาผูท่ีไมกลาใชภาษา เม่ือใช ไดถูกตอง
ผูเรียนจะมีความม่ันใจและมีพลังการใชภาษาไดอยางดี 
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2.4.  ผูสอนตองเนนใหผูเรียนรูจักใชกระบวนการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกดิความชํานาย ประกอบกับความรูเดิมพื้นฐาน จะทําใหสามารถพัฒนาการอาน
ไดอยางรวดเร็ว 
 
3) ลักษณะสําคัญของการสอนแบบองครวม 

3.1 เนนการเรียนรูท่ียึดเด็กเปนศูนยกลางซ่ึงไดรับการแนะนําชวยเหลือโดยครู 
เด็กมีอิสระในการเลือกท่ีจะทํากิจกรรมตามความสนใจและความสามารถไมใชการ
ถูกควบคุม หรือบังคับใหเรียน 

3.2  เดก็มีความสุขในการเรียน   
3.3  เด็กมีโอกาสทํางานและแกปญหาดวยตนเอง ไดคนพบความสามารถของ 

ตนเอง 
3.4 เด็กไดฝกความรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับเพื่อน 
3.5  เด็กมีความเชื่อม่ันในตนเองและเห็นคุณคาของตนเองพรอมท่ีจะเรียนรู 
3.6  เด็กมีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็นและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 

ไดงาย 
 
4) การประยุกตการสอนภาษาแบบองครวม 
การจัดหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแบบองครวม 

4.1  ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอนการจัดพื้นความรูของผูเรียนเพื่อ 
นํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยการสัมภาษณผูเรียนใหผูเรียนเลา
ประสบการณสวนตัวเขียนประวัติสวนตัวหรือสมุดภาพเกี่ยวกับครอบครัว ตลอดจน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูเรียนสนใจ 

4.2  ผูสอนควรจัดกิจกรรมการอานหนังสือเลาเร่ืองท่ีนาสนใจใหผูเรียนฟง
เสมอ เลือกเร่ืองท่ีนาสนใจแฝงคติสอนใจหรือมีแบบแผนการใชภาษาท่ีดี ในระหวาง
เลาหรืออานควรหยุดบางคร้ัง เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดติดตาม หรือเพิ่มเติม
ประสบการณของตนในสวนท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง ผูเรียนจะต่ืนตัวตลอดเวลา การได
ฟงตัวอยางภาษาท่ีดีเปนประจํา ผูเรียนจะเกิดความเขาใจและนําไปใชในการเขียน 
หรือชวยในการทําความเขาใจในการอานตอไป 

4.3 ผูเรียนควรมีโอกาสอานหนังสือทุกวัน โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ดีมีคุณคา 
บทความที่ดี ตลอดจนส่ิงพิมพทุกชนิด เชน หนังสือพิมพ วารสาร โปสเตอร และ



72 
 

หนังสือประเภทคาดเดาได หรือรูปภาพสวยงาม จะชวยไดดียิ่งสําหรับผูเร่ิมเรียน 
นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมการอานของผูเรียน ไดแก 

4.3.1 การอานหนังสือรวมกัน(shared books experience) ซ่ึงเปน
กิจกรรมท่ีทําไดท้ังครอบ ครัวและในช้ันเรียน โดยบิดามารดาอานหนังสือให  
ลูกฟงบอย ๆ เปนโอกาสท่ีบุคคลในครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกัน สวนใน
ช้ันเรียนการอานหนังสือรวมกันจะทําให ผูสอนและผู เ รียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกันมากข้ึน 

4.3.2  การรวมกลุมอานวรรณกรรม(literature group) เปนกิจกรรมท่ี
เหมาะกับผูเรียนทุกระดับผูสอนควรเลือกหาหนังสือท่ีนาสนใจอยางนอย 5-6 
เร่ือง ในแตละคร้ังท่ีสอน แตละเร่ืองควรมีจํานวนเทากับสมาชิกในกลุม ควร  
เปนเร่ืองท่ีผูเรียนใหความสนใจ ระดับความยากตองใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียน จากนั้นแบงกลุมเลือกหนังสือเร่ืองท่ีสนใจ อานเร่ือง
รวมกัน แลกเปล่ียนความคิด เห็นซ่ึงกันและกัน ผูสอนคอยใหความชวยเหลือ
และอธิบายเพิ่มเติมจากนั้นแตละกลุมออกมารายงาย ทําใหผูเรียนคนอ่ืน ๆ ได
ทราบเร่ืองตางออกไป และอาจจะเกิดความสนใจตองการอานดวยตนเอง
เพิ่มเติม 

4.3.3 การชวยเหลือในการอาน(assisted reading) เปนกิจกรรมท่ีเหมาะ
สําหรับผูอานท่ีมีปญหาหรือผูท่ีเร่ิมอาน (เด็กเล็ก) ผูสอนจะอานพรอมกับผู 
เรียนหรือผูอานท่ีมีปญหา ทําให ผูเรียนมีกําลังใจและมีความพยายามมากข้ึน
นอกจาก นั้นควรเลือกหนังสือท่ีเหมาะ สมไมยากจนเกินไป จะทําใหผูอาน
สามารถอานไดตามเพื่อนคนอ่ืน 

4.3.4 การอานในใจอยางตอเนื่อง(sustained silent reading) เปน
กิจกรรมท่ีใชชวงเวลาประมาณวันละ 5-10 นาที ใหผูเรียนและผูสอนหาส่ิงซ่ึง
ตนสนใจนํามาอานผูสอนอาจเตรียมบทความส้ัน ๆ สํารองไวบางคร้ังอาจ
เรียกผูเรียนคนใดตนหน่ึงหรืออาสาสมัครข้ึนมาเพื่อเลาเร่ืองท่ีอาน แลวให
โอกาสทุกคนซักถาม 
4.4 ใหผูเรียนไดมีโอกาสเขียนมากที่สุด โดยอาจเร่ิมจากการเขียนเกี่ยวกับ

ตนเองหรือส่ิงท่ีผูเรียนมีประสบการณมาบางแลว ซ่ึงเรียกวาการเขียนตามสภาพจริง 
แลวเขียนส่ิงท่ียากข้ึนในรูปแบบการเขียนอ่ืน ๆ เชนการเขียนบันทึกประจําวันเกี่ยว 
กับเร่ืองตาง ๆ ของตนเอง ภายในโรงเรียนหรือเหตุการณท่ีพบในแตละวัน อาจมีการ
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จัดท่ีสําหรับเขียนบันทึกประจําวันสําหรับผูสอนและผูเรียนไวท่ีมุมหนึ่งของหอง 
เรียนซ่ึงจะเปนแหลงท่ีส่ือสารระหวางผูสอนและผูเรียนไดอีกรูปแบบหนึ่ง 

4.5 การเฝาดูพฤติกรรมของเด็กเปนกิจกรรมท่ี Goodman จัดข้ึนเพื่อเปนการ
เฝาดูพัฒนาการของเด็ก ทําไดท้ังเด็กเล็กและเด็กโต พิจารณาวาแตละคนมีจุดบก 
พรองอยางไรครูผูสอนจะไดหาทางแกไขปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึนและตรง
จุด ผูเฝาดูพฤติกรรมของเด็ก จะตองทํางานอยางสม่ําเสมอ และกําหนดชวงเวลาใน
การประเมินผลและแกไขเปนชวง ๆ ตอไป 

4.6 การสอนภาษาแบบองครวม มุงเนนใหผูเรียนรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันเหมือนกับแนวการสอนแบบรวมมือ (cooperative learning) เปนการฝกให
ผูเรียนไดรูจักรวมมือกันทํางาน ผูเรียนแตละคนรูจักหนาท่ีของตน มีความ
รับผิดชอบ ใชเวลาใหเปนประโยชนสูงสุด และประการสําคัญเด็กในวัยเดียวกัน 
บางคร้ังสามารถสื่อสารกันเองไดดีกวาการท่ีส่ือสารกับผูสอน ซ่ึงจะเปนการแบงเบา
ภาระของผูสอนไดระดับหนึ่ง แตผูสอนท่ีดีกวามีวิธีการในการตรวจสอบ 

4.7 การจัดหลักสูตรการสอนภาษาแบบองครวมเปนแนวทางการสอนท่ีไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวางเปนพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูหนังสือ (literacy 
development) ทําใหผูเรียนภาษาเขาใจไดลึกซ้ึงสามรถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
ใชสํานวนภาษาของตนเองส่ือสารไดทุกทักษะอยางบูรณาการ 

 

 
2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทคนิคกระบวนการคิด 
  

2.3.1  เทคนิคการใชคําถาม 
 

    2.3.1.1  ชนิดของคําถาม  
คําถามนับวามีบทบาทสําคัญยิ่งสําหรับผูอาน ดังนั้นผูอานจึงควรรูเกี่ยวกับคําถามเพราะ 

คําถามแตละชนิดบงบอกถึงระดับความเขาใจท่ีตางกันออกไป เปนท่ีนาสังเกตวาระดับความเขาใจ
นั้นสัมพันธเกี่ยวของกันกับระดับของคําถาม ดังไดมีผูกลาวถึงชนิดของคําถามแตกตางกันไปดังนี้  
 

นิตยา ชัยสวัสดิ์ (2538 : 20) ไดเสนอแนวคิดของ Nuttall ซ่ึงไดแบงชนิดของคําถาม 
ออกเปน 5 ชนิดดวยกัน คือ  
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1) คําถามท่ีเกี่ยวกับความเขาใจตามตัวอักษร (Questions of literal comprehension) 
หมายถึง คําถามท่ีผูอานสามารถหาคําตอบไดจากเนื้อเร่ืองท่ีอานโดยตรง  

2) คําถามท่ีเกี่ยวกับการจํา การระลึกได (Questions involving recognition or 
reinterpretation) หมายถึง คําถามท่ีผูอานตองอาศัยขอมูลจากหลายสวนของเนื้อเร่ือง
ประกอบเขา 

3) คําถามท่ีเกี่ยวกับการอนุมาน (Questions of inference) หมายถึง คําถามท่ีผูตอบ
ตอง อาศัยความเขาใจบทอานและสรุปใจความสําคัญ ตลอดจนตองตีความหมายท่ีมิได
ปรากฏใหเห็น ชัดเจนจากบทอานคําถามชนิดนี้จะมีความซับซอนกวาคําถามชนิดท่ีสอง  

4) คําถามท่ีเกี่ยวกับการประเมิน (Questions of evaluation) หมายถึง คําถามท่ีผูตอบ 
ตองอาศัยความสามารถในการตัดสินใจประเมินผลเกี่ยวกับบทอานวา เปนจริงอยางไร 
คําถามชนิด นี้เปนคําถามท่ีซับซอนท่ีสุดในบรรดาคําถามท้ังหมด  

5) คําถามท่ีตองใชความรูสึกนึกคิดสวนตัวตอบ (Questions of personal response) 
หมายถึง คําถามท่ีผูตอบตองอาศัยความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัวท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ี
อาน คําตอบของคําถามชนิดนี้จะข้ึนอยูกับบทอานนอยท่ีสุดแตจะข้ึนอยูกับผูตอบมากท่ีสุด  

 
Bloom (นิตยา ชัยสวัสดิ์, 2538 : 20; อางอิงจาก Bloom Benjamin S. Taxonomy of 

Educational Objectives, 1956 : 153) ไดจัดชนิดของคําถามไวดังนี้ คือ  
1) ความรู (Knowledge) คําถามท่ีผูตอบตองอาศัยการจําการระลึกไดถึงส่ิงท่ีไดเรียนรู

ในบทอานตลอดจนถึงรายละเอียดของบทอาน  
2) ความเขาใจ (Comprehension) คําถามชนิดนี้ผูตอบตองอาศัยความรู ความเขาใจ

ใน บทอานแลว เรียบเรียงรวบรวมความรูเหลานั้นในการตอบ  
3) การนําไปใช (Application) คําถามชนิดนี้ผูตอบตองอาศัยความรูความเขาใจใน

บท อานมาประยุกตใชในการตอบคําถาม  
4) การวิเคราะห (Analysis) คําถามชนิดนี้ผูตอบตองใชความสามารถในการวิเคราะห 

และอาศัยความคิดเห็นมาชวยในการตอบ  
5) การสังเคราะห (Synthesis) คําถามชนิดนี้ผูตอบตองอาศัยการผสมผสานระหวาง 

ความรูความเขาใจ การประยุกตใช การสังเคราะหบทอานในการตัดสินประเมินผลตาม
กฎเกณฑท่ี ไดต้ังไวในการตอบ  
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 2.3.1.2 ทักษะการใชคําถาม  
คําถามท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนหรือการอธิบายการสาธิต ครูจะตองเอาใจใสตอ 

คําถามของผูเรียนเพราะคําถามเปนขอมูลยอนกลับวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยแคไหน หากมี 
คําถามเกิดข้ึนก็นาจะคาดเดาคําตอบในใจของครูผูสอนวาผูเรียนยังไมเขาใจดีพอ ลักษณะเชนนี้ 
ครูผูสอนจะละเลยไมไดตองอธิบายใหเกิดความเขาใจกอนๆ ท่ีจะอธิบายตอไป หากการอธิบายไมมี 
คําถามบางคร้ังผูสอนจะตองถามผูเรียนเอง เพื่อเปนการประเมินความเขาใจของผูเรียน คําถามท่ี 
เกิดข้ึนในการสอนแตละคร้ังมีหลายแบบดังตอไปนี้  

1) คําถามท่ีเปนความจําพื้นฐาน เพื่อเปนการทบทวนความรูเดิมกอนท่ีรับเนื้อหาใหม 
เชน แลคเกอรท่ีเคลือบผิวไมหากขนไปจะเอาอะไรมาผสม จึงจะทําใหล่ืนมากข้ึน เปนตน  

2) คําถามเพื่อเปนการทดสอบและพัฒนาความเขาใจ เม่ือตองการทราบผลของการ
สาธิต และหลังจากสรุปเนื้อหาบทเรียนท่ีถายทอดไปแลว ในตนๆ ช่ัวโมงผูสอนอาจถามวา
ผูเรียนมีความ เขาใจมากนอยแคไหนจะปฏิบัติงานไดหรือไม เชน กอนจะลงมือทํา แซล
แลค เราควรจะดําเนินการ อยางไรกอน เปนตน  

 
2.3.1.3 บทบาทของคําถามกับการอานเพื่อความเขาใจ  
คําถามนับวามีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจ เพราะคําถามทําให 

เกิดการปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ซ่ึงนําไปสูความเขาใจ  
 

Harris (นิตยา ชัยสวัสดิ,์  2538 : 22; อางอิงจาก A. J. Harris and E. R. Sipay. How to 
increase reading ability : A guide to developmental & remedial methods, 1990 : 102) ไดกลาววา 
คําถามมีบทบาทสําคัญตอผูอานมาก เพราะคําถามกอนเร่ิมบทอานจะชวยกระตุน โครงสรางความรู
เดิมของผูอาน ชวยใหผูอานรูแนวในการอานและชวยผูอานในการต้ังจุดประสงค  

 
Ortiz (นิตยา ชัยสวัสดิ์, 2538 : 22; อางอิงจาก R. K. Ortiz. Journal of Reading. 1977 : 114) 

ไดใหทรรศนะวา คําถามจะชวยใหผูอานเจาะจงความสนใจลงในเนื้อหาที่ตองการและจะชวย ให
บทอานมีความหมายชัดเจนข้ึน แตนาเสียดายท่ีวาคําตอบจะถูกมองวาสําคัญกวาคําถาม ถึง อยางไรก็
ตามคําถามและคําตอบก็เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการเรียนรู  
 

นิตยา ชัยสวัสดิ์ (2538 : 22) ไดเสนอแนวคิดของ Lynch โดยไดสรุปวาการต้ังคําถาม นั้น
เปนผลดีตอการอานเพื่อความเขาใจ เพราะคําถามจะชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงส่ิงท่ีเขาใจและ ส่ิง
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ท่ียังไมเขาใจซ่ึงจะเปนแนวทางในการตัดสินกระทําการใดๆ ตอไป คําถามท้ังท่ีใชกอนการอาน 
ระหวางการอานและหลังจากอานดูเหมือนวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหการอานประสบ 
ความสําเร็จ นอกจากนี้ Nuttall ไดใหความเห็นวาการตอบคําถามจะชวยพัฒนาความเขาใจใน การ
อานคําถามจะชวยบังคับใหผูอานเขาใจถึงกระบวนการของการอานท่ีมีความหมายเพราะคําถาม ทํา
ใหผูอานรูวาสวนไหนของบทอานท่ีอานยังไมเขาใจและจะตองใหความสําคัญกับสวนนั้น ปจจัยท่ี
ชวยใหการใชคําถามในกลยุทธในการอานประสบความสําเร็จ มีหลายประการ เชน บุคคลผูต้ัง
คําถาม ชวงเวลาท่ีต้ังคําถาม ข้ันตอนและวิธีการตั้งคําถาม และเนื้อหาของคําถาม คําถามท่ีใชกอน
อานชวยใหจดจําไดถึงเนื้อหาท่ีจะวัดตามจุดประสงค สวนคําถามท่ีใชหลังจากจบ บทอานจะชวยให   
ผูอานทําขอสอบไดดีข้ึน สวนคําถามระดับสูง (High level questions) เชน คําถาม ท่ีผูถามตองอาศัย
การสรุปอางอิงตีความจากบทอาน สามารถชวยผูอานในการอานเพ่ือความเขาใจ ไดดีกวาคําถาม
ระดับตํ่า (Low level – questions) (King, Biggs and Lipsky, 1984 : 206 - 207)  

 
สรุปไดวา คําถามเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับการอานเพื่อความเขาใจเพราะ 

คําถามมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความเขาใจในการอาน คําถามชวยกระตุนความรูเดิมเกี่ยวกับ 
บทอาน ชวยใหเขาใจถึงส่ิงท่ีไดอานไปแลว ตลอดจนส่ิงท่ีกําลังจะอานซ่ึงทําใหการอานมี 
ความหมายยิ่งข้ึน นอกจากนี้ คําถามยังชวยใหผูอานไดประเมินความเขาใจในส่ิงท่ีอานดวย 

 
 2.3.1.4  บทบาทของครูผูสอนตอวิธีการสอนอานโดยท่ีผูเรียนต้ังคําถามเกี่ยวกับบทอานดวย
ตนเอง  

ในการเรียนการสอนทักษะการอานนั้น โดยปกติครูจะเปนคนท่ีต้ังคําถามและใหนักเรียน 
ตอบคําถามเพื่อเปนการประเมินผลวาเขาใจเร่ืองหรือขอความท่ีตัดตอนมาใหอานหรือไม และจาก 
ความคิดท่ีใชคําถามชวยในการอานเพื่อความเขาใจนี้เอง จึงทําใหเกิดวิธีการสอนท่ีใหนักเรียนต้ัง 

1) คําถามท่ีตองยอมรับ หรือปฏิเสธ (Yes / No Question)  
2) คําถามท่ีตองการคําตอบท่ีเปนขอมูลหรือเหตุผล (Wh-Question) เชน Who, 

What, When, Where, Why และ How เปนตน เม่ือไดฝกการตั้งคําถามท้ัง 2 ประเภท จน
เปนท่ีเขาใจกันแลว ครูก็จะเร่ิมยุทธวิธีการสอนอานโดยใหนักเรียนต้ังคําถามจากเร่ืองท่ีอาน
เองตามข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 ครูสอนศัพทและโครงสรางท่ีนักเรียนควรรูจากเร่ืองท่ีกําหนดให
อานและใหนักเรียน ฝกใชจนเขาใจความหมายและหนาท่ีของคําและโครงสราง
นั้นๆ  
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ข้ันตอนท่ี 2 ใหนักเรียนอานเร่ืองหรือขอความท่ีตัดตอนมาใหอานนั้น และให 
นักเรียน แตละคนต้ังคําถามจากเร่ืองท่ีอานโดยลําพัง  

ข้ันตอนท่ี 3 ใหนักเรียนจับกลุมชวยเหลือกันเลือกคําถามท่ีดีท่ีสุด เพื่อเปน 
คําถามของ กลุมจากนั้นสงตัวแทนออกมาถามคําถามของกลุมตน และใหนักเรียนท่ี
เหลือเปนผูตอบคําถาม  

ข้ันตอนท่ี 4 ชวยกันวิจารณคําถามของแตละกลุมวาคําถามขอใดเปนคําถามท่ี
ดี ถูกตอง ท้ังไวยากรณและมีรายละเอียดของเร่ืองครบถวน  

 
เรวดี หิรัญ (2533 : 54) ไดนําไปทดลองสอนกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา  
1) บรรยากาศในช้ันเรียน นักเรียนสนุกสนานกับการทํากิจกรรมท้ังเดี่ยวและกลุม

ทั้งนี้ อาจเปนเพราะนักเรียนเคยชินกับคําถามท่ีครูเปนผูถาม จึงทําใหเกิดความสนุกสนาน   
และเกิดแรงจูงใจท่ีจะต้ังคําถามเลียนแบบครู และบางคร้ังในคําตอบเดียวกันนั้น นักเรียน
ในก็จะพยายาม ต้ังคําถามใหแตกตางกันออกไปเพื่อเกิดความหลากหลายและเพ่ือตองการ
ใหเพื่อนกลุมอ่ืนตอบ คําถามของกลุมตัวเองไดยาก ดังนั้น ทุกคนจึงพยายามต้ังคําถามของ
กลุมตนใหดีท่ีสุดเพื่อจะไดรับ เลือกเปนคําถามดีเดนประจําคาบเรียนนั้น  

2) รูปแบบของภาษาท่ีใช จะเห็นไดวาลักษณะของคําถามจะมีการพัฒนาข้ึนเปน
ลําดับเร่ิม จากคําถามท่ีงายๆ ผิดไวยากรณอยูเสมอในระยะแรก แตตอมาคําถามก็พัฒนาข้ึน
มาอยางเห็นไดชัด คือ ลักษณะคําถามก็จะถามคําถามประเภทท่ียากข้ึนและตองใชความคิด
หรือแสดงความคิดเห็น มากข้ึน เชน Do you agree…? Why………? หรือ What do you 
think………?  

3) ผลสัมฤทธ์ิในการอานเพ่ือความเขาใจพบวา นักเรียนจะทําคะแนนในการ
ทดสอบ หลังการอานเร่ืองท่ีกําหนด ใหนั้นไดอยางคอนขางสูง โดยเฉพาะขอท่ีมีคําถาม
คลายกับคําถามท่ี นักเรียนไดต้ังข้ึนเองในขณะท่ีอานเร่ืองนั้น จึงทําใหนักเรียนมีกําลังใจท่ี
จะอานภาษาอังกฤษและ รูสึกสนุกกับการอานภาษาอังกฤษมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนรูสึก
วาตนอานภาษาอังกฤษรูเร่ืองและ เขาใจเร่ืองท่ีอานนั้นไดอยางถูกตอง  วิธีการสอนอานโดย
ท่ีผูเรียนต้ังคําถามเกี่ยวกับบทอานดวยตนเองนั้น เปรียบเสมือน เคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ในการที่จะชวยใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญ และเรียนรูถึงวิธีการตั้งคําถาม ดวยตนเอง อัน
จะสงผลถึงประสิทธิภาพของความเขาใจท่ีเกิดข้ึน การท่ีผูเรียนจะประสบความสําเร็จ ใน
การตั้งคําถามดวยตนเองหรือไมนั้น นาจะข้ึนอยูกับวิธีการสอนท่ีใหผูเรียนต้ังคําถามนั่นเอง  
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ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะวิธีการสอนท่ีผูเรียนต้ังคําถามจากบทอานดวยตน  
เองแตกตางกันไปดังเชน Robinson ไดเสนอยุทธวิธีการอานท่ีเรียกวา SQ3Rs ซ่ึงเปนยุทธวิธี ท่ีเปด
โอกาสใหนักเรียนคาดเดาเร่ืองท่ีอานซ่ึงจะสงผลใหเขาใจแนวคิดของบทอาน สามารถจดจําบทอาน
ไดดีและสามารถทบทวนเร่ืองท่ีอานได ดังนี้คือ (เรวดี หิรัญ,  2533 : 24 - 25)  

1) Survey (S) หมายถึง การอานอยางคราวๆ โดยการกวาดสายตาไปตามหัวขอใน 
บทอาน และบทสรุปของบทอานเพ่ือหาจุดสําคัญของเร่ือง การอานอยางคราวๆ นี้จะชวย
ใหผูอาน เรียงแนวคิดตางๆ ไดเม่ืออานบทอยางละเอียด ท้ังนี้ผูอานควรใชเวลาไมเกิน 1 
นาที ในการอานอยาง คราวๆ นี้  

2) Question (Q) หมายถึง การที่ผูอานเปล่ียนหัวขอท่ีอานไดเปนคําถามโดยการฝก
กวาด สายตาหัวขอหรือใจความสําคัญ แลวเปล่ียนหัวขอหรือใจความสําคัญนั้นๆ ใหเปน
ประโยคคําถาม ในขณะเดียวกันผูอานควรถามตนเองวาใจความสําคัญท่ีผูเขียนตองการส่ือ
นั้นคืออะไร ทําไมจึง สําคัญ สําคัญอยางไร เกี่ยวกับใครบาง เปนตน  

3) Read (R) หมายถึง การที่ผูอานอานบทอานนั้นซํ้าอยางละเอียดในขณะเดียวกันก็ 
คนหาคําตอบสําหรับคําถามท่ีต้ังเอาไว ในการอานข้ันนี้ผูอานจะมีความกระตือรือรนท่ีจะ
หา คําตอบไดในขณะอาน  

4) Recite (R) หมายถึง การที่ผูอานพยายามตอบคําถามหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ
ไว โดยใชภาษาหรือถอยคําของผูอานเอง หรือผูอานอาจเร่ิมดวยการอานทวนคําถามซํ้าใหม
เพื่อจะได สรุปคําตอบไดงายข้ึน วิธีการเชนนี้จะใหผูอานรูวาเร่ืองท่ีอานเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
อะไร ท้ังนี้ผูอาน อาจจะจดบันทึกส่ิงท่ีไดอานไปแลวซ่ึงจะทําใหผูอานจดจําเร่ืองท่ีอานไดดี
ยิ่งข้ึน ถาผูอานไมสามารถ ตอบคําถามไดผูอานก็จะยอนกลับไปอานใหมอยางคราวๆ  

5) Review (R) หมายถึง การที่ผูอานสํารวจดูวามีความสามารถจับใจความของเร่ืองท่ี
อาน ไดเพยีงใด สามารถจดจําเร่ืองราวและจุดสําคัญหรือไมโดยพยายามนึกจดุสําคัญของ
เร่ืองเสียกอน  

 
นิตยา ชัยสวัสดิ์ (2538 : 28) ไดเสนอแนวคิดของ Manzo โดยเสนอยุทธวิธีท่ีเรียกวา The 

Request Procedure ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการพัฒนาความเขาใจในการอานและพฤติกรรมการตั้ง 
คําถามของผูเรียน ตามข้ันตอนดังนี้คือ  

1)  ครูและนักเรียนอาน อานบทอาน 1 ประโยค 1 ยอหนา หรือหนึ่งบทความ  
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2) ครูกระตุนใหนักเรียนถามคําถามท่ีคาดวา ครูจะถามเกี่ยวกับบทอานโดยทุกคนปด 
หนังสือเรียนไว ครูตอบคําถามของนักเรียนในขณะเดียวกับครูจะชมเชยและวิจารณคําถาม
ท่ีดีเพื่อ เปนการเสริมแรง  

3) หลังจากท่ีนักเรียนทุกคนไดถามคําถามแลว ครูจะถามคําถามบางท้ังนี้ครูอาจจะ
หยิบ ยกคําถามท่ียังไมถูกตองเหมาะสมท่ีนักเรียนถามไปแลวมาแสดงใหนักเรียนทราบ
แลวปรับปรุง แกไขเพ่ือเปนแบบอยางตอไป  

4) เม่ือนักเรียนสามารถตอบคําถามไดอยางสมเหตุสมผล เชน จะเกิดอะไรขึ้นตอไป
ใน เร่ืองท่ียังอานไมจบ? ทําไมจึงเปนเชนนั้น? ขอมูลสวนใดของบทอานท่ีทําใหนักเรียน
คาดวา เหตุการณนั้นจะเกิดข้ึน จากนั้นครูจะกระตุนใหนักเรียนจบบทอานแลวตรวจสอบ
วาการคาดหวัง ของตนเองถูกตองหรือไมเพียงใด  

5) ครูอาจจะใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดท่ีตองอาศัยความรูท่ีไดเรียนไปแลวเพื่อเปน 
กิจกรรมติดตามผลตอไป อีกวิธีหนึ่งท่ีชวยสงเสริมพฤติกรรมการตั้งคําถามของผูเรียนโดย 
Carin and Sund ดังนี้คือ (นิตยา ชัยสวัสดิ์, 2538 : 29)  

5.1  ครูกระตุนใหนักเรียนเสนอคําถาม    
5.2 ครูยอมรับคําถามท่ีนักเรียนต้ังข้ึนทุกคําถาม  
5.3 ในการตอบคําถามของนักเรียน ครูควรเรียกนักเรียนคนอ่ืนใหตอบคําถาม

ของเพื่อนๆ  
5.4  ถาคําถามบางคําถามของนักเรียนไมตรงประเด็น ไมเหมาะสมกับบทอาน 

หรือยาก เกินไป ครูและนักเรียนควรมีการอภิปรายเกี่ยวกับคําถามเหลานั้นหลังเลิก
เรียนเปนการสวนตัว  

5.5 ครูควรชมเชยคําถามท่ีดี แลววิจารณคําถามนั้นในช้ันเรียน  
5.6 ถาคําถามโดยนักเรียนคําถามใดยังไมสามารถตอบไดทันที ครูควรแนะให

นักเรียนหาขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ แลวนํามาอภิปรายใหนักเรียนในวันตอมา  
 

Ortiz (นิตยา ชัยสวัสดิ์,  2538 : 29; อางอิงจาก R.K. Ortiz. Journal of Reading, 1977 : 113 - 
114) ไดเสนอวิธีท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกต้ังคําถามดวยตนเองหลายวิธีดวยกันคือ 

1) ครูเขียนประโยคแรกของบทอานบนกระดาน แลวใหผูเรียนเขียนคําถามอยางนอย 
10 คําถาม เกี่ยวกับประโยคดังกลาว  

2) ครูเลือกบทอานท่ียาก แลวใหผูเรียนต้ังคําถามแตละประโยคหรือจากประโยคแรก
ของ แตละยอหนา จากนั้นใหนักเรียนอานบทอานท้ังหมด แลวต้ังคําถามท่ีสามารถ
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ตรวจสอบความเขาใจ เชน “Do I understand this sentence?” หรือ “Am I clear about the 
meaning of this paragraph?” ถาคําถามเหลานี้ยังหาคําตอบจากบทอานไมไดผูเรียนอาจตอง
หาคําตอบจากแหลงอ่ืนๆ เชน อภิปรายกับผูสอนหรือกับเพื่อนๆ  

3) ครูอานบทดังๆ แลวหยุดการอานกลางคัน แลวบันทึกปฏิกิริยาโตตอบของผูอาน  
4) ครูเลือกบทอานท่ีนักเรียนสนใจ แลวใหผูเรียนอานอยางเงียบๆ แลวครูสังเกต ถา

ผูเรียนต้ังคําถามเสร็จแลวครูใหผูเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาทตรงขอความท่ีถูกถาม แลวให 
ผูเรียนพูดคุยอภิปรายถึงประสบการณของผูเรียนเองเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ  

5) ครูเขียนประโยคแรกของบทอานบนกระดาน แลวใหผูเรียนเขียนคําถามเกี่ยวกับ 
ประโยคนั้นใหมากท่ีสุด จากนั้นใหผูเรียนเขียนเกี่ยวกับบทอานนั้น แลวเปรียบเทียบกับ
ตนฉบับจริง ของบทอาน วิธีนี้จะชวยใหผูสอนไดทราบวาสามารถเขาถึงบทอานไดมาก
นอยแคไหน  

6) ครูแจกภาพชุดการตูน ท่ีไมมีคําบรรยายใหผูเรียนแลวใหผูเรียนเขียนเร่ืองจากภาพ 
ชุด นั้น แลวรายงานวาผูเรียนสามารถเขียนเร่ืองจากภาพชุดไดอยางไร ท้ังนี้ผูเรียนอาจแตง
เร่ืองจากภาพชุดไดโดยการตั้งคําถาม วิธีการดังกลาวสามารถชวยใหผูเรียนต้ังคําถามขณะ
อานบทอานได  

7) ครูแจกรูปภาพบุคคลใดบุคคลหน่ึงแกนักเรียนแตละคน แลวใหผูเรียนต้ังคําถาม 
เกี่ยวกับภาพตางๆ ใหมากท่ีสุดท้ังนี้ผูเรียนสามารถเรียนรูจากคําถามของเพ่ือนรวมช้ันได  
Singer (นิตยา ชัยสวัสดิ์. 2538 : 30; อางอิงจาก H. Singer, Reading Research Quarterly 
1978 : 166 - 186) ไดเสนอยุทธวิธีท่ีเรียกวาThree - stage model ท่ีจะชวยพัฒนาทักษะการ
ต้ังคําถาม และการตอบซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจในการอานอยางมีประสิทธิภาพ (Active 
Comprehension) และแมกระทั่งสามารถดําเนินการอานดวยตนเอง โดยไมตองอาศัย
ครูผูสอน ดังข้ันตอนตอไปนี้  

7.1 การเปนแบบอยาง (Modeling Behavior) คือ ครูสาธิตถึงวิธีการตั้งคําถาม 
กอนท่ีจะ ใหผูเรียนต้ังคําถามดวยตนเอง โดยอานบทอานแลวช้ีใหเหน็ถึงชนิดของ
คําถามท่ีควรถามและ กระบวนการคิดเกีย่วกับการต้ังคําถาม  

7.2  ยุทธวิธีการลดบทบาท/การเพิ่มบทบาท (Phase-out/phase-in strategy) คือ 
ครูเร่ิมต้ัง คําถามเกี่ยวกับบทอาน ขณะเดียวกันครูจะกระตุนใหผูเรียนต้ังคําถามดวย
ตนเองท้ังกอนเร่ิมการอาน ระหวางการอานและหลังการอาน ตลอดทุกข้ันตอนการ
สอนโดยครูจะคอยๆ ลดบทบาทการช้ีนําของตนเองลงไปเร่ือย 
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7.3  ความเขาใจท่ีมีประสิทธิภาพ (Active Comprehension) คือ กระบวนการ
ท่ีเกี่ยวของกับ การตั้งคําถามและคนหาคําตอบของคําถามท้ังกอนการอาน ระหวาง
การอานและหลังการอาน โดยท่ี ครูใหนักเรียนคิดและต้ังคําถามของตนเอง ซ่ึงจะ
สงผลใหสามารถอานไดดวยตนเองในท่ีสุด  

 
Marksberry (สลิลา พันชนะ 2546 : 43; อางอิงจาก Marksberry, M. L. Educational 

Horizons, 1979 : 193 - 194) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการตั้งคําถามของผูเรียนวา
สําหรับการ ฝกฝนการกระทําจริง Marksberry ไดใหทรรศนะวา ผูเรียนสามารถเรียนรู ถึงการต้ัง
คําถามโดยการต้ังคําถาม ท้ังนี้ผูเรียนควรมีสวนรวมในการกระทําตามข้ันตอนอยางจริงจัง ครูผูสอน
ควรสอนผูเรียนถึงคําถามชนิดตางๆ และควรต้ังกฎเกณฑและมาตรฐานในการตั้งคําถาม เพื่อ
ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน ท้ังนี้ Marksberry ไดเสนอแนะคําถามท่ีดีวา ควรเกี่ยวกับ 
ปญหาโดยตรง เปนคําถามท่ีถูกตรวจสอบกอนใหนักเรียนตอบ เปนคําถามท่ีไมคลุมเครือ เปน 
คําถามท่ีตรงจุดประสงคท่ีตองการถาม เปนคําถามท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจปญหาอยางกระจางชัด 
นอกจากนี้ครูผูสอนควรตอบคําถามท่ีผูเรียนต้ังข้ึนเพื่อเปนกําลังใจแกผูเรียน  
 

นิตยา ชัยสวัสดิ์ (2538 : 33) ระบุวา Ward ไดเสนอแนะวิธีการสอนใหผูอานต้ังคําถาม จาก
บทอานดวยตนเอง 2 วิธี ดังนี้คือ  

วิธีท่ี 1  
1) ครูอานบทอาน และตรวจสอบความเขาใจโดยให นักเรียนตอบคําถามท่ีต้ังไว  
2) ครูอานบทอานท่ีละประโยค แลวทําใหนักเรียนต้ังคําถามโดยใชคําถามท่ีครูได

ถามไว ถานักเรียนเกิดความยุงยากในการตั้งคําถาม ครูอาจเขียนประโยคใดประโยคหนึ่ง
บนกระดานแลว ใหนักเรียนต้ังคําถามเกี่ยวกับประโยคนั้น และถายังเกิดความยุงยากครูอาจ
ตองต้ังคําถามไวเปนแนว ไวสวนหน่ึง แลวใหนักเรียนเติมคําถามนั้นใหสมบูรณเพื่อเปน
แนวสําหรับนักเรียนท่ีจะต้ังคําถาม ตอไป  
วิธีท่ี 2  

1) ครูเขียนประโยคใดประโยคหน่ึงไวบนกระดาน  
2) ใหนักเรียนต้ังคําถามจากประโยคบนกระดานใหมากเทาท่ีจะมากไดโดยการใชคํา 

แสดงคําถามท่ีครูใหไว  
3) ใหนักเรียนฝกต้ังคําถามจากประโยคอ่ืนอยางอิสระ 
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อนึ่ง ครูอาจเรียกใหนักเรียนอ่ืนตอบคําถามท่ีนักเรียนอีกกลุมหนึ่งต้ังไว หรืออาจ 
แลกเปล่ียนกันตอบคําถามก็ได  จะเห็นไดวาวิธีการท่ีผูอานต้ังคําถามจากบทอานเอง จะชวยให
ผูอานมีความเขาใจ ในการอานไดอยางเยี่ยมยอด  
 

Fraenkel (นิตยา ชัยสวัสดิ์,  2538 : 34; อางอิงจาก Fraenkel, J. R. Helping students think 
and value strategies for teaching the social students, 1980 : 103) ไดเสนอยุทธวิธีท่ีชวย ใหนักเรียน
ฝกต้ังคําถามไวดังนี้  

1) ครูจัดเตรียมคําตอบแบบตางๆ ไวใหนักเรียน แลวใหนักเรียนฝกต้ังคําถามจาก
คําตอบ เหลานั้น  

2) ครูกระตุนใหนักเรียนถามคําถามตนเองในส่ิงท่ีนักเรียนอยากรูเกี่ยวกับบทอาน
กอน เร่ิมอานบทอานนั้นๆ  

3) ครูสามารถใชเกม 20 คําถาม (Twenty questions) เพื่อใหนักเรียนฝกถามแลวครู
ตอบคําถามเหลานั้นดวยคําวา ใช หรือ ไมใช แตเพียงเทานั้น  

4) ครูแจกชุดของคําถามท่ีเกี่ยวกับหัวขอของบทอานเปนสวนใหญแกนักเรียนเพ่ือ 
นักเรียนไดศึกษาคําตอบและแนวคิดตางๆ ท่ีสัมพันธกับคําถามเหลานั้น  

 
Sanacore (นิตยา ชัยสวัสดิ์, 2538 : 34; อางอิงจาก J. Sanacore. The education Digest, 1985 

: 85 – 88) ไดเสนอยุทธวิธีท่ีเกี่ยวของกับการอานท่ีผูเรียนต้ังคําถามดวยตนเอง 2 ประการ คือ  
1) ครูสอนใหนักเรียนต้ังคําถามขณะอานบทอาน ครูอาจจะสอนใหนักเรียนรูถึงใจ 

ความสําคัญ (Main ideas) ของบทอานแลวใหนักเรียนต้ังคําถามจากใจความนั้นๆ 
นอกจากนี้ครูควรให นักเรียนฝกต้ังคําถามเกี่ยวกับใจความหลักของบทอานอ่ืนๆ ตอไป  

2) ครูสอนใหนักเรียนต้ังคําถามแบบเฉพาะเจาะจงจากคําถามกวางๆ ในระหวางการ
อาน บทอานแลวตอบคําถามเหลานั้น กลาวคือ นักเรียนควรไดเรียนรูถึงการต้ังคําถามแบบ
เฉพาะเจาะจงจากแนวคําถามท่ัวๆ ไป  

 
เสนห อวมพยัพ (2533 : 21) ไดกลาวถึงยุทธวิธีท่ีจะชวยพัฒนาการอานเพ่ือความเขาใจโดย

ท่ีผูเรียนต้ังคําถามดวยตัวเองดังนี้ 
1) การกระตุนโดยใชประโยคแรก (First - sentence Stimulus) คือ ครูเขียนประโยค

แรกของบทอานบนกระดาน แลวใหนักเรียนต้ังคําถาม 10 คํา เกี่ยวกับประโยคนั้นๆ  
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  2) การกระตุนโดยใชหัวขอ (Thematic Stimulus) คือ ครูเขียนหัวขอ (Theme) ของ 
บทอานบนกระดาน แลวใหนักเรียนต้ังคําถามเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ 

3) การกระตุนโดยใชรูปภาพ (Picture Stimulus) คือ ครูแสดงรูปภาพแลวใหนักเรียน 
ต้ังคําถามเกี่ยวกับรูปภาพนั้น  

4) การกระตุนโดยการอาน (Reading Stimulus) คือ นักเรียนต้ังคําถามในขณะท่ีได
อาน เนื้อหาสวนใหญของบทอาน ท้ังนี้นักเรียนสามารถถามคําถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดอาน 
หรือต้ังคําถาม ทํานายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในบทอาน  

 
จากขอเสนอแนะวิธีการสอนท่ีใหผูเรียนต้ังคําถามจากบทอานดวยตนเองของนักวิชาการ 

หลายๆ ทานจะเห็นไดวา วิธีการสอนดังกลาวขางตนสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกันแตก็มีขอ 
ไดเปรียบแตกตางกันไป เชน วิธีการสอนท่ีเสนอแนะ โดยโรบินสัน ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนอาน ช่ือ
เร่ือง บทนําเร่ืองหรือบทสรุปคราวๆ เพื่อเปนการชวยใหผูอานเรียบเรียงแนวคิดตางๆ ไดเม่ือ อาน
บทอานละเอียดนั้นไมมีเสนอไวในวิธีการสอนท่ีเสนอแนะโดย Fraenkel และ Sanacore สวนวิธีการ   
สอนวิธีหนึ่งท่ีใหโอกาสนักเรียนไดฝกต้ังคําถาม จากคําตอบแบบตางๆ ท่ีครูเตรียมไว ซ่ึง วิธีการ
สอนท่ีสรางความชํานาญและม่ันใจใหแกผูเรียน วิธีการแบบนี้นักวิจัยทานอ่ืนมิไดเสนอไวแต อยาง
ใด สวนการใชเกม 20 คําถามเพ่ือใหนักเรียนไดฝกต้ังคําถามท่ีเสนอไวโดย Fraenkel นั้น เปนวิธีการ
ต้ังคําถามท่ีนาสนใจเชนกัน แตเนื่องจากวาวิธีการนี้ไมเหมาะสมกับการเรียนการสอน สําหรับ
หองเรียนขนาดใหญท่ีมีนักเรียนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงมิไดนํามาใชในการทดลอง ผูวิจัยจึงมี 
ความเห็นวานาจะเปนการดีท่ีจะนําเอาวิธีการสอนท่ีไดเสนอไวในการสอนจากนักวิชาการหลายๆ 
ทานมาปรับใชเขาดวยกันเพื่อความเหมาะสม โดยเลือกเอาวิธีการสอนแตละขอท่ีคิดวาเหมาะสมกับ 
นักเรียนไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มาผสมเขาเปนข้ันตอนการสอนดังนี้ (นิตยา ชัยสวัสดิ์,   
2538 : 35 - 36)  

1) ครูจัดเตรียมคําตอบแบบตางๆ ไวใหนักเรียนฝกต้ังคําถามจากคําตอบเหลานั้น 
ท้ังนี้ เพื่อเสริมสรางความม่ันใจในการต้ังคําถาม 

2) ครูสอนใหนักเรียนเห็นความแตกตางของคําถามแตละชนิด ท้ังนี้เพื่อผูเรียน
สามารถศึกษาแบบอยางและเรียนรูถึงวิธีการตั้งคําถาม  

3) ครูใหนักเรียนอานหัวเร่ือง บทนําเร่ือง และบทสรุปอยางคราวๆ แลวใหนักเรียน
พูดคุย แลวต้ังคําถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีอาน ท้ังนี้เพื่อกระตุนความรูเดิมตลอดจนเปดโอกาสให
ผูอานคาดเดาเร่ืองท่ีอานอันสงผลใหเขาใจแนวคิดของบทอาน  
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4) ครูสอนใหนักเรียนต้ังคําถามขณะอาน ครูสอนใหนักเรียนรูถึงใจความสําคัญ 
(Main ideas) ของบทอานแลวใหนักเรียนต้ังคําถามเก่ียวกับใจความสําคัญนั้นๆ ท้ังนี้เพราะ
ใจความสําคัญ เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผูอาน
ควรไดฝกต้ังคําถามจาก ใจความสําคัญของบทอาน  

5) ครูและนักเรียนอานบทอาน 1 ประโยค 1 ยอหนา หรือ 1 บทความ แลวกระตุนให 
นักเรียนต้ังคําถามท่ีคาดวาครูจะถาม แลวครูตอบคําถามเหลานั้นพรอมท้ังชมเชยวิจารณ
คําถามท่ีดี เพื่อเปนการเสริม แรง แลวต้ังคําถามถามนักเรียนบาง ซ่ึงอาจจะยกคําถามท่ี
นักเรียนถามไปแลว ท่ียังไมถูกตองเหมาะสม มาแกไขปรับปรุงเพื่อเปนแบบอยางตอไป 
ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได ต้ังคําถามท่ีหลากหลาย ตลอดจนเปนแบบอยางในการตั้ง
คําถามและเปนการเสริมแรง 

  
2.3.1.5  ประโยชนท่ีผูเรียนต้ังคําถามเกี่ยวกบับทอานดวยตนเอง  
Marksberry (นิตยา ชัยสวัสดิ์, 2538 : 23; อางอิงจาก Marksberry, M. L. Educational 

Horizons, 1979 : 190) ไดกลาววา แนวโนมทางดานการพัฒนาหลักสูตรการสอนโดยการเนนการ       
ศึกษาเชิงปรัชญาและจิตวิทยา คือ ความพยายามท่ีจะกระตุนใหนักเรียนไดมีการเรียนรูอยาง ต่ืนตัว 
ดวยเหตุผลนี้ไดมีนักการศึกษา นักวิจัยหลายทานไดใหความสนใจท่ีจะชวยใหนักเรียนพัฒนา 
ทักษะการต้ังคําถาม ซ่ึงการตั้งคําถามดวยตนเองจะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางต่ืนตัว เทคนิคท่ี 
นับวาเปนยุทธวิธีทางอภิปญญาท่ีมีประสิทธิภาพในการอานมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง  

 
นิตยา ชัยสวัสดิ์ (2538 : 23) ระบุวา Lynch ไดใหทรรศนะวา ความเขาใจจะเกิดข้ึนได นั้น

มิไดข้ึนอยูกับการท่ีครูต้ังคําถามถามผูเรียนแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป ผูเรียนเองควรมีโอกาสได ต้ัง
คําถาม ในขอบขายและจุดประสงคของผูเรียนเอง  ซ่ึงครูผูสอนหรือเพื่อนรวมช้ันสามารถประเมิน   
คําถามเหลานั้นตามหนาท่ีคําถามและประเด็นปญหานั้นๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนต้ังคําถามดวย  
 

Chan (1991 : 428) กลาววา เทคนิคท่ีใหผูเรียนต้ังคําถามดวยตนเอง เปนเทคนิคการเรียนรู 
ท่ีใหผู เ รียนต้ังคําถามเกี่ยวกับบทอานดวยตนเองขณะอานซ่ึงจะชวยสงเสริมใหการอานมี
ประสิทธิภาพ เพราะการต้ังคําถามในขณะอานจะทําใหผูอานมีปฏิสัมพันธกับบทอานอยางต่ืนตัว 
ชวยกระตุนความรูเดิมของผูอานท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลท่ีอาน ชวยใหผูอานมีจุดประสงคใน 
การอาน ชวยใหผูอานเนนความสนใจไปยังขอมูลท่ีสําคัญในบทอาน ชวยใหผูอานไดเขาใจถึง 
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ความหมายท่ีผูเขียนตองการส่ืออยางแทจริงและเทคนิคท่ีผูเรียนต้ังคําถามเก่ียวกับบทอานดวย 
ตนเองจะชวยใหผูเรียนไดตรวจสอบ และประเมินระดับความเขาใจของตนเองในบทอาน  
 

นิตยา ชัยสวัสดิ์ (2538 : 25) ไดกลาวถึงเทคนิคของ Shih ท่ีใหผูเรียนต้ังคําถามดวยตนเอง 
วาเปนยุทธวิธีที่สามารถกระตุนเราความสนใจของผูเรียน และเปนแนวทางใหผูอานมุงความสนใจ 
ไปยังขอมูลเปาหมาย นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูอานไดตรวจสอบและรับทราบถึงความเขาใจท่ี 
เกิดข้ึน ท้ังนี้เพราะผูอานไดมีโอกาสตั้งคําถามท่ีตรวจสอบความหมายท่ีไดรับจากบทอาน เชน What 
did I just read? What will the author explain next? แลวพยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน การอาน 
ทวน การเขียนปญหาไวแกไขตอไป หรือคนหาคําตอบจากแหลงอ่ืนๆ เปนตน  
 
 Osman and Hannafin (1994 : 12) ไดสรุปวา คําถามท่ีผูตอบตองอาศัยการตีความ สรุป 
อนุมานความสามารถชวยกระตุนความรูเดิมและขอมูลท่ีผูอานไดคาดหวังเอาไว ซ่ึงขอมูลจากสอง 
แหลงนี้จะชวยผูอานในการเลือกขอมูลไดตามตองการนอกจากน้ีคําถามท่ีผูตอบตองอาศัย การ
ตีความ สรุป อนุมานความ สามารถชวยใหผูเรียนประเมินผล ความรูท่ีไดรับอยูในขณะน้ัน ซ่ึงชวย
ใหการเรียนสมบูรณข้ึน  
 

Marksberry (นิตยา ชัยสวัสดิ์, 2538 : 26; อางอิงจาก Marksberry, M. L. Educational 
Horizons, 1979 : 190 - 191) ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญของการท่ีผูเรียนต้ังคําถามดวยตนเองวา  

1) การที่ผูเรียนต้ังคําถามดวยตนเองจะทําใหนักเรียนรูถึงปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูใน 
ขณะน้ัน สมมุติฐานท่ีต้ังไว ขอมูลท่ีตองคนหาเพื่อพิสูจนสมมุติฐานน้ันๆ และชวยใหสรุป
ใจความ ไดโดยมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด  

2) การที่ผู เรียนต้ังคําถามและหาคําตอบนั้นเช่ือวาเปนการกระตุนความสนใจ 
ตลอดจน ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการควบคุมการเรียนรูของตนเองอยางมาก อันจะ
สงผลใหเรียน สามารถควบคุมตนเองในการเรียนรูตอไปในชีวิตจริง  

3) การท่ีผูเรียนต้ังคําถามจากบทอานเองจะชวยพัฒนาทักษะในการรับรู พัฒนาการ
คิด ของผูอาน ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคน  

4) การต้ังคําถามโดยผูเรียนเองจะชวยพัฒนาการรับรูและความสามารถในการคิด
และ แสดงความคิดไดท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการนําไปประยุกตใช
ในสถานการณ ใหม หรือแมแตในการสรางแนวคิดใหมๆ  
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5) ความรูท่ีไดมาจากการตอบคําถามและการต้ังคําถามใหมทําใหไดรับความรูใหม 
กลาวคือ เม่ือใดท่ีผูเรียนไดเรียนรูถึงวิธีการต้ังคําถามท่ีถูกตองและเหมาะสมเทากับวา
ผูเรียนได เรียนรูถึงวิธีการเรียนท่ีถูกตอง ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ท่ีเขา
อยากจะเรียนรูได อยางไมมีขอจํากัด  

 
ไดมีงานวิจัยหลายฉบับช้ีใหเห็นวา คําถามหรือจุดประสงคในการเรียนรูท่ีผูเรียนตระหนัก  

ถึงไปพรอมๆ กับการอานนั้นสามารถชวยใหผูอานจดจําถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบทอานไดดี ดังนั้น 
ครูผูสอนควรตองจัดสถานการณ ในการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดตระหนักและควบคุมถึง 
การรับรูเม่ืออานเนื้อหาของบทอาน เพื่อท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเองใน 
การอานตอไป (นิตยา ชัยสวัสดิ์. 2538 : 27; อางอิงจาก Frase, L. T. and Schwartz B. J. Journal of 
Educational Psychology, 1975 : 628)        
 

2.3.1.6  ประเภทของคําถาม 
Curtis (1942) แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจําแนกคําถามออกเปน  

12 แบบ ซ่ึงเปนลักษณะคําถามท่ีใชเพื่อความมุงหมายตาง ๆกัน สรุปไดดังนี้ 
1) ถามเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อใหผูตอบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความแตกตาง 

ซ่ึงจะตองคิดอยางรอบคอบเสียกอนจึงจะตอบได เชนสภาพภูมิประเทศของข้ัวโลกเหนือ
และข้ัวโลกใตเหมือนหรือตางกันอยางไร    

2) ถามเพื่อการตัดสินใจ ผูตอบจะตองจําแนกและตัดสินใจใหแนนอน เชนคนไทยท่ี 
ประดิษฐฝนเทียมข้ึนคือ ม.ร.ว.เทพฤทธ์ิ เทวกุล ใชหรือไม 

3) ถามเพื่อการนําเอาความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ เปนการถามเพื่อการแกไข 
สถานการณในสภาวะตาง ๆโดยอาศัยความรูหรือประสบการณท่ีมีอยูแลว เชนเม่ือเราหลง
ปา เราจะหาทางออกจากปาไดอยางไรจึงจะปลอดภัยท่ีสุด 

4) ถามเพื่อการจําแนก เพื่อตองการใหผูตอบคิดจําแนกหรือจัดหมวดหมูหรือจัดจํา  
พวกใหม โดยอาศัยการเปรียบเทียบในดานความแตกตาง ความเหมือน ความสัมพันธการ
จัดกลุมใหมเชน สมตํา ประกอบดวยสารอาหารหมูใดบาง  

5) ถามความสัมพันธระหวางเหตุผล เปนคําถามท่ีใหผูตอบสังเกตปรากฏการณวา 
เกิดข้ึนไดอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร เชนฝนตกกับลูกเห็บมีความสัมพันธกันอยางไร 

6) ถามเพื่อใหทราบความมุงหมาย เปนการถามท่ีใหผูตอบบอกความมุงหมายของ
เนื้อเร่ือง เชน หนังสือเร่ืองพระมหาชนก เนื้อเร่ืองท้ังหมดมีจุดมุงหมายสําคัญอะไรบาง 
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7) ถามเพื่อใหเกิดความคิดวิจารณ ถามเพื่อใหผูตอบคิดในเร่ืองความสมบูรณ ความ 
ถูกตอง ซ่ึงกอนท่ีจะตอบนั้นผูตอบจะตองใครครวญเสียกอน เชน เร่ืองการจัดงานกีฬาสีท่ี
ผานมา มีอะไรท่ีเปนบทเรียนท่ีตองคํานึงบาง อะไรท่ีคิดวาดีแลว และอะไรคือส่ิงท่ียัง
บกพรองอยูควรแกไข 

8) ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น เพื่อใหผูตอบเกิดการสรุปผล ตัดสินใจ โดยอาศัย 
ขอมูล ความจริง หลักการเปนเกณฑ เชน ผืนปาไมท่ีอุดมสมบูรณของประเทศชาติ
กลายเปนสภาพปาท่ีทรุดโทรมในปจจุบัน คงเหลือผืนปาไม รวมท้ังปาชายเลนที่อุดม
สมบูรณอีกเพียงไมถึงรอยละ 20 ของผืนดินท้ังหมด ทานคิดวาอีก 10 ปขางหนาประเทศ
ของเราจะมีสภาพเปนอยางไร 

9) ถามเพื่อการอภิปราย เปนการถามเพื่อใหไดมีการถกเถียง การพินิจพิจารณาการ
ตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เชนทานคิดวาควรสอนเพศศึกษาในโรงเรียนหรือไม เพราะ
เหตุใด 

10) ถามเพื่อใหกําหนดคํานิยามหรือใหอธิบาย เปนคําถามเพ่ือใหสรุปความคิดรวบ
ยอดหรือความหมาย คํานิยาม คําอธิบายในแตละคําหรือวลี เพื่อใหเร่ืองราวนั้นกระจางข้ึน
เชน โปรดอธิบายคําวา “จัดระเบียบสังคม” โดยยอ 

11) ถามเพื่อใหสังเกต คําถามชนิดนี้ตองการใหหาคําตอบโดยวิธีการสังเกต เชนในป 
นี้เพื่อน ๆของเราเดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีใดมากท่ีสุด 

12) ถามเพื่อยั่วยุใหเกิดคําถามใหมๆอีก ระหวางผูเรียนกําลังคิด กําลังอานหรือกําลัง 
ปฏิบัติงานอยู ผูสอนอาจถามถึงงานท่ีเขากําลังคิด กําลังทํา วาพบปญหาอะไรหรือไม เชน 
ขณะท่ีนักเรียนกําลังทดลองเร่ืองการทําปุยชีวภาพ มีขอสงสัยอะไรบางหรือไม 

  
2.3.2  เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 

 
De Bono (2000) เปนปรมาจารยทางดานการคิด ชาวอังกฤษ ไดศึกษาและคิดคน วิธีการคิด 

(thinking method) เพื่อชวยใหมนุษยมีการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ สรางสรรค ครอบคลุมรอบดาน
ยิ่งข้ึน เขาจึงเสนอวิธีคิดแบบ “Six Thinking Hats” หรือการคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยแยกกรอบ
ความคิดออกเปนดานๆ อยางชัดเจน จากนั้นจึงวิเคราะหหาเหตุผลภายในกรอบความคิดนั้นๆ อันจะ
ชวยใหคิดพิจารณาส่ิงตางๆ ไดครอบคลุมและมีคุณภาพมากข้ัน แทนท่ีจะคิดทุกดานในเวลาเดียวกัน
ซ่ึงมักกอใหเกิดความสับสนโดยเสนอการใชสีหมวกเปนสัญลักษณของการคิดแตละดาน 
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2.3.2.1  ความหมายของสีหมวกความคิด 6 ใบ 
De Bono (2000) กลาวไววา หมวกความคิดหกใบ เปนวิธีการหนึ่งท่ีเปดมิติแหงการคิดให

กวางขวางออกไปโดยใชสีของหมวกคือ สีขาว สีแดง สีดํา สีเหลือง สีเขียว และสีฟาเปนช่ือหมวก สี
ของหมวกแตละใบยังมีความสัมพันธกับการทํางานดังนี้ 

1) สีขาว สีขาวเปนกลาง ไมมีอคติ ไมลําเอียง หมวกสีขาวน้ีเกี่ยวของกับขอเท็จจริง
และตัวเลข 

2) สีแดง สีแดงแสดงถึงความโกรธ(หนาแดง) ความเดือดดาลและอารมณ หมวกสี
แดงใหมุมมองทางดานอารมณ 

3) สีดํา สีดํามืดมนและจริงจัง หมวกสีดําคือขอควรระวังและคําเตือน ช้ีใหเห็นถึงจุ 
ออนของความคิดนั้นๆ 

4) สีเหลือง สีเหลืองสองสวางและใหความรูสึกในทางท่ีดี หมวกสีเหลืองจึงเปน
มุมมองแงบวกรวมถึงความหวังและการคิดในแงดีดวย 

5) สีเขียว สีเขียวคือสีของหญา พืชพรรณ ความอุดมสมบูรณ การเติบโตงอกงาม 
หมวกสีเขียวหมายถึง ความคิดริเร่ิมและความคิดใหมๆ 

6)  สีฟา สีฟาเยือกเย็น และเปนสีของทองฟาซ่ึงอยูเบ้ืองบนเหนือทุกส่ิงทุกอยาง 
หมวกสีฟาจึงหมายถึงการควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิดและการใชหมวกอ่ืนๆ 
 
 

พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 78-79) ยังกลาวถึงหมวกหกใบอีกวา ผูสวมหมวกเพื่อคิดการคิด
แตละใบหรือแตละสี ผูนั้นจะมีบทบาทท่ีเกี่ยวของกับการคิดดังตอไปนี้  

1) สวมหมวกสีขาว สีขาวเปนสีท่ีเปนกลางและปรนัย หมวกีขาวจึงเกี่ยวของกับ
ความจริงและตัวเลข ผูใดสวมหมวกสีขาว หมายถึง ความตองการใหผูอ่ืนบอกขอเท็จจริง
หรือความรูหรือขอมูลแกสมาชิก 

2) สวมหมวกสีแดง สีแดงบงบอกถึงความโกรธฉุนเฉียว และอารมณ หมวกสีแดงจึง
เปนการแสดงความคิดเห็นโดยใชอารมณเปนหลัก ผูใดสวมหมวกสีแดง หมายถึง ความ
ตองการใหผูอ่ืนแสดงความรูสึกของตนตอเร่ืองราวตาง ๆ เชน ชอบ ไมชอบ ดี ไมดี ช่ืนชม 
นาตําหนิ 

3) สวมหมวกสีดํา สีดําเปนสีเศราหมองและสีดานลบ หมวกดําจึงหมายถึงการแสดง
ความคิดในแงลบความคิดไมดี เม่ือมีการสวมหมวกสีดํา คือความตองการใหสมาชิกอ่ืน 
บอกขอเสีย ขอจํากัด ขอบกพรอง ขอผิดพลาด 



89 
 

4) สวมหมวกสีเหลือง สีเหลืองเปนสีของแสงอาทิตยและสีดานบวก หมวกสีเหลือง
จึงเปนการแสดงความคิดดานบวก และมองโลกในแงดี เม่ือมีการสวมหมวกสีเหลือง คือ 
ความตองการใหผูอ่ืนบอกขอดี ขอเดน คุณคา คุณประโยชน 

5) สวมหมวกสีเขียว สีเขียวเปนสีหญา ตนไม และความอุดมสมบูรณ หมวกเขียวจึง
แสดงถึงความคิดสรางสรรคและความคิดใหม ๆ เม่ือมีการสวมหมวกสีเขียว คือ ความตอง 
การใหผูอ่ืนแสดงความคิดใหม ๆ ความคิดแปลก ๆ ท่ีเปนไปไดและเปนประโยชนตอ
สังคม 

6) สวมหมวกสีฟา สีฟาเปนสีของความเย็นและเปนสีของทองฟา ซ่ึงอยูเหนือทุกส่ิง
ทุกอยางบนโลก หมวกสีฟาจึงเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุม และการจัด 
ระบบการคิดและรวมถึงการใชหมวกใบอ่ืน ๆ ดวย เม่ือมีการสวมหมวกสีฟา ผูท่ีสวมหมวก
นั้นโดยสรุปมีหนาท่ีควบคุมการคิดของสมาชิกในกลุมใหดําเนินไปดวยดี รวมท้ังควบคุม
บทบาทของสมาชิกในกลุม 

 
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 2) ไดกลาวถึงการพัฒนากระบวนการคิดดวยการใช 

คําถามหมวกความคิดหกใบวา คําถามสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิด อารมณ และความรูสึก
ของผูเรียนไดอยางเปนข้ันตอนโดยการใชสีของหมวกเปนเครื่องหมายกําหนดมุมมองหรือทิศทาง 
การคิดดังนี้ 

1) สีขาว เปรียบเสมือน ความเปนกลาง  
หมวกสีขาว จึงเปนการแสดงการคิดท่ีเกี่ยวของกับขอมูลตัวเลข และขอเท็จจริง 
ตัวอยางการต้ังคําถาม 

- มีขอเท็จจริงอะไรบางจากเร่ืองท่ีอาน 
- คุณไดขอมูลท่ีตองการมาดวยวิธีใด 
- สังเกตเห็นอะไรบางจากการทดลอง 
- โจทยปญหาท่ีกําหนดใหบอกขอมูลอะไรบาง 

 2)  สีแดง เปรียบเสมือนไฟ ความโกรธ ความรูสึก 
 หมวกสีแดง จึงเปนการแสดงการคิดท่ีเกี่ยวของกับการแสดงออกทางดานอารมณ  
 ตัวอยางการต้ังคําถาม 

- เม่ือคุณอานเร่ืองนี้แลวรูสึกอยางไร 
- คุณมีความพอใจกับผลงานช้ินนี้หรือไม อยางไร   
- ผลงานใดท่ีนักเรียนประทับใจมากท่ีสุด 
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3) สีดํา เปรียบเสมือนความมืดคร้ึม การมองอยางระมัดระวัง สุขุม รอบคอบ 
หมวกสีดํา จึงเปนการแสดงการคิดท่ีเกีย่วของกับผลกระทบ ขอบกพรอง 
ตัวอยางการต้ังคําถาม 

- เร่ืองนี้มีจุดออนตรงไหน 
- อะไรคือส่ิงท่ียุงยากและเปนปญหา 
- การทดลองคร้ังนี้มีขอบกพรองอะไรบาง 

4)  สีเหลือง เปรียบเสมือนความสวางไสว การมองในดานบวก ความเปนไปได
หมวกสีเหลือง จึงเปนการแสดงการคิดในทางบวก คิดถึงขอดี จุดเดน  
ตัวอยางการต้ังคําถาม 

- ขอดีของเร่ืองนี้คืออะไร 
- ความคิดเห็นของทุกคนมีคุณคาอยางไร 
- การทดลองนีมี้ประโยชนอยางไรบาง 

5)  สีเขียว เปรียบเสมือนความเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ 
หมวกสีเขียว จึงเปนการแสดง เนนการคิดสรางสรรคทุกประเภท 
ตัวอยางการต้ังคําถาม 

- การแกปญหาเร่ืองนี้มีทางเลือกกี่ทาง 
- ถาคุณตองการทําใหผลงานช้ินนี้ดีข้ึนจะตองปรับปรุงแกไขอยางไร 
- คุณจะนําเพลงน้ีไปประกอบการแสดงอะไรบาง 

6)  สีฟา เปรียบเสมือนความเยือกเย็น ทองฟา อันกวางใหญอยูเหนือทุกส่ิงทุกอยาง
หมวกสีฟา จึงเปนการแสดงการคิดท่ีเกีย่วกับการจัดระบบควบคุมตางๆ  
ตัวอยางการต้ังคําถาม 

- ผูเรียนวางแผนการทําโครงการไวอยางไร 
- ผูเรียนมีข้ันตอนการจัดหองเรียนอยางไร 
- ผูเรียนสรุปขาวท่ีอานอยางไร 
- จากการทดลองคร้ังนี้ นักเรียนสรุปไดอยางไร 

 
สรุปไดวา วิธีการคิดแบบหมวก 6 ใบ เปนการแสดงบทบาทการคิดตามสีของหมวกท่ีตน

สวม อยู ไดแก หมวกสีขาวคิดเพื่อให ขอเท็จจริง ตัวเลขและขอมูลขาวสาร หมวกสีแดง คิดเพื่อ
แสดงอารมณความรูสึก หมวกสีดํา คิดเพื่อวิพากษวิจารณในทางลบและใหเหตุผลวาเหตุใดส่ิงนั้น
จึงเปนไปไมได ขอบกพรอง ขอไมดี หมวกสีเหลือง คิดเพื่อใชทัศนะในเชิงบวก บอกขอดี ขอเดน
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และอธิบายคุณคา หมวกสีเขียวคิดเพื่อแสดงความคิดใหม ๆ คิดในส่ิงท่ีทาทายใหม ๆ หมวกสีฟา
เปนผูควบคุมการคิดของเพ่ือนสมาชิกใหตรงกับหมวกท่ีสวมอยูกระตุนใหคิดและสรุปการคิด 

 
2.3.2.2  ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบ 
De Bono (1985: 25-27) กลาวถึง ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบไวดังนี ้

1) การทําใหการคิดงายลง ดวยการชวยใหผูคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเวลาหนึ่งๆ แทน 
ท่ีจะตองใหความสนใจท้ังอารมณ เหตุผล ขอมูล ความหวังและความคิดสรางสรรคในเวลา
เดียวกัน นักคิดจะสามารถจัดการแตละอยางได นั่นคือ แทนท่ีนักคิดจะหาเหตุผลมา
สนับสนุนส่ิงท่ีคอนขางจะเปนอารมณลวนๆ ดวยหมวกสีแดง โดยไมจําเปนตองอธิบาย 
ขณะท่ีหมวกสีดําจะสามารถถูกนํามาใชเม่ือนักคิดตองเกี่ยวโยงกับแงมุมท่ีเปนเหตุผล 

2) แนวคิดของหมวกหกใบ คือ การเปดทางใหมีการสับเปล่ียนวิธีคิด ชวยใหเรา
สามารถขอใหใครคนใดคนหนึ่งคิดแบบใดแบบหนึ่ง ถาในการประชุมหนึ่งๆใครคนใดคน
หนึ่งมีทัศนะในทางลบอยางเหนียวแนนเราสามารถรองขอใหถอดหมวกสีดําออก และถูก
ขอรองใหสวมหมวกสีเหลืองบางเปนการขอรองอยางตรงๆ ใหมีทัศนะในแงบวก เปน
คําพูดเฉพาะเจาะจงท่ีไมทําใหหมองใจกัน 

3) การเลนไปตามบทบาทที่กําหนดไวแลว การจํากัดความคิดไวอยางเครงครัดจะ
ชวยปกปอง “ตัวตน” ของเรา อันเปนสาเหตุสวนใหญของความผิดพลาดในเชิงปฏิบัติของ
การคิด แตหมวกคิดจะชวยใหเราสามารถคิดและพูดส่ิงตางๆ ไดโดยท่ีเราไมตองเอาตัวตน
ของเราเขาไปเส่ียง 

4) การพุงความสนใจ หากวาการคิดของเรามีความหมายวาการมีปฏิกิริยาตอบสนอง
เราก็ควรจะมีวิธีการมุงความสนใจไปทีละแงทีละดาน และหมวกแตละใบจะเปดทางใหเรา
มุงความสนใจไปในการใครครวญเร่ืองแตละเร่ืองถึงหกดานดวยกัน 

5) ความสะดวก สัญลักษณของหมวกท่ีแตกตางกันหกใบจะเปดทางใหเราสามารถ
ขอใหใครสักคน (รวมท้ังตัวเราเอง) ปรับเปล่ียนทาที สามารถขอใหใครบางคนมองในแง
ลบ หรือใหใครบางคนมองในเชิงสรางสรรค หรือใหแสดงความเห็นดวยอารมณลวนๆ 

6) การตั้งกฎเกณฑของเกมการเลน ผูคนจะเกงในเร่ืองการเรียนรูกฎของการละเลน
การเรียนรูกฎของเกม เปนการเรียนรูท่ีคนเราสามารถทําไดอยางยอดเยี่ยมและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดและพรอมท่ีจะสวมหมวกท้ังหกใบ 
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กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546 : 16) กลาวถึงการคิดแบบหมวกหกใบวา เปนกลไกการสอนให
คนคิดในหลายดานควบคูกันไป แยกอารมณกับเหตุผล เรียนรูการคิดของกันและกันอยางมี
หลักเกณฑจุดประสงคคือ 

1)  ฝกการคิดท้ังดานตนเองและผูอ่ืน มองความคิดของผูอ่ืนท้ังดานบวกและดานลบ 
ใชเหตุผลและหลักเกณฑเปนแนวทางของการพิจารณา 

2) เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนของกลุมไดระบายความคิดและประสบการณอยางมี
แบบแผน 

3) สรางความคิดท่ีหลากหลายและดีกวา 
4) ประหยัดเวลาในการตัดสินใจ 
5) ขจัดความเปนผูมี “จิตตน หรือ Ego” ออกจากความคิดและความรูสึกในขณะท่ี

ตองตัดสินใจหรือใหความเห็นในประเด็นปญหาตางๆ 
6) สรางเสริมคุณภาพของการคิดตัดสินใจ 
7) แกปญหาอยางสรางสรรค 

 
กัสมา สิทธิกุล (2547: 15) กลาวถึงความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบวา เนนในเร่ือง 

ของวิธีการคิดท่ีสามารถคิดไดหลากหลายลักษณะ โดยใชสัญลักษณของหมวกสีตางๆ เปนตัวแทน 
ของความคิดท่ีแตกตางกัน สามารถเปล่ียนหมวกไดอยางงายดายทําใหสะดวกในการแสดงความคิด 
ในแตละดานอยางเต็มท่ี และสามารถยอมรับปรับเปล่ียนความคิดเพื่อไปสูเปาหมายท่ีตองการได
เปนอยางดี 
 

สุพัตรา แยมคล่ี (2548 : 12) กลาวถึงความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบวา เปนการคิด
ตามความหมายสีหรือบทบาทของหมวกแตละใบ ซ่ึงเปนการมุงความสนใจไปทีละดานจนกวาจะ
ครบท้ังหกดาน และเปนการฝกการคิดหรือการเรียนรูในรูปแบบของเกมจากการศึกษาคนควา
ขางตน สรุปไดวา ความมุงหมายของหมวกความคิดหกใบมี 2 ขอหลักๆ ดังนี้ 

1) เพื่อทําใหการคิดมุงเนนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยางเต็มท่ีและคิดไดอยาง
รอบดาน 

2) เพื่อใชเปนกฎระเบียบในการใชความคิดรวมกัน 
 

2.3.2.3  ประโยชนของหมวกความคิดหกใบ 
De Bono (1985 : 11) สรุปประโยชนของหมวกความคิดหกใบไวดังนี้   
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1) สามารถเรียนรูและนําไปใชไดงาย กระตุนความสนใจไดดี การใชหมวกจริงหรือ
ภาพหมวกและสีสันตางๆ มีสวนชวยอยางมาก 

2) ใชเวลาคิดไดรวดเร็ว ทําใหเหลือเวลาสําหรับความคิดสรางสรรคอยางแทจริง 
3) สามารถแสดงถึงความรูสึกหรือสัญชาตญาณโดยไมเกรงใจวาจะไมเหมาะสมแต 

อยางใดในท่ีประชุมไดอยางเปดเผย 
4) สามารถคิดแบบใดแบบหน่ึงในเวลาหนึ่งไดอยางเต็มท่ีโดยไมสับสนกับความคิด 

หมวกสีอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
5) สามารถเปล่ียนแบบความคิดไดงาย และตรงไปตรงมาโดยไมลวงเกินใครดวยการ

เปล่ียนสีหมวก 
6)  ผูระดมความคิดทุกคนสามารถใชหมวกแตละสีไดครบทุกสี แทนท่ีจะคิดแตเพียง 

สีเดียว ดานเดียวตามปกติ 
7)  เปนการแยกทิฐิออกไปและปลอยความคิดใหมีอิสรภาพท่ีจะคิดไดอยางเต็มท่ี 
8)  สามารถจัดลําดับความคิดใหเหมาะสมท่ีสุดกับหัวขอ 
9)  ปองกันมิใหเกิดโตเถียงกันไปมาในท่ีประชุมเพื่อฝายตางๆ จะไดสามารถรวมกัน 

คิดอยางสรางสรรค 
10)  ผลการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดีข้ึน 

 
McAleer (2007 : 11) ไดกลาวถึงประโยชนของหมวกความคิดหกใบไวดังนี้ 

1) สีและหมวกชวยใหมองเห็นภาพไดงายสําหรับการเรียนรู การจดจําและการใช 
2) การคิดมีความชัดเจน มีจุดเนน คิดไดอยางลึกซ้ึง และสามารถคิดในระดับสูง

เกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดอยางสรางสรรค 
3) กลวิธีนี้สามารถนําไปใชไดกับเร่ืองท่ีงายๆ หรือเร่ืองในระดับรูปธรรมและ

นามธรรม รวมถึงเร่ืองท่ีมีความซับซอน 
4) กลวิธีนี้จะทําใหการฟง การพูด การอานและการเขียนดีข้ึน 
5) การแกปญหา การตัดสินใจ ภาวะการเปนผูนําและการเปนอิสระจะถูกพัฒนามาก 

ยิ่งข้ึน 
6) นักเรียนถามคําถามท่ีมีคุณภาพ 
7) การประเมินตนเองเปนระบบ 
8) นักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน   
9) การเรียนรูแบบรวมมือและการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพและมีการจัดการท่ีดี 
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10) เปนวิธีหนึง่ท่ีครูสามารถนําไปใชสอนเพื่อฝกทักษะการคิดของนักเรียนได 
 
ทิศนา แขมมณี (2540 : 242) กลาวถึงประโยชนของเทคนิคหมวกความคิดหกใบวา เปนการ 

พัฒนาความคิดของผูเรียนไดอยางไมจํากัดเช้ือชาติและวัฒนธรรม สามารถนําไปใชไดงายเนื่องจาก
ไมมีความซับซอน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดพยายามคิดเปนการคิดอยางรอบดาน คิดท้ังจุดดี จุดดอย 
จุดท่ีนาสนใจ ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงนั้นๆ แทนท่ีจะยึดติดอยูกับความคิดเพียงดานเดียวหรือรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง 
 

แนวความคิดของหมวกหกใบมีประโยชนดังนี้ (บังอร พราหมณฤกษ,  2544 : 59-61 ; อางอิง 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2541 : 45-47) 

1) เปนการคิดแบบคูขนาน กลาวคือ จะไมมีการทาทายหรือไมเห็นดวยหรือโตแยง
ถอยคําโดยท่ีความคิดตางๆ ถูกนํามาเรียงขนานควบคูกันไป คนทุกคนมุงความสนใจไปใน
ทิศทางเดียวกันและรวม มือกันคิดไปพรอมๆกัน 

2) ไมมีการเมืองและเกมอํานาจ ในหมวกความคิดหกใบนี้จะไมมีการโจมตีกันเปน 
สวนตัวหรือการเลนเกมอํานาจได เพราะแตละคนไมใชคิดเพียงดานลบเทานั้นตองคิดถึง
ดานบวกหรือดานสราง สรรคใหมๆดวย 

3) มีท่ีและมีเวลาใหกับความคิดสรางสรรค ทุกๆคนจําเปนตองสรางความคิดริเร่ิม
สรางสรรคออกมา 

4) ทําใหมีการระมัดระวังในความคิด เพราะไมสามารถจะดวนสรุปได ความคิดทุก
อยางตองผานการพินิจพิเคราะหเปนอยางดีในเวลาที่เหมาะสม ไมสามารถจะน่ังคิดดานลบ
ของทุกๆอยางไดเพียงอยางเดียวตอไป 

5) สามารถแสดงความรูสึกและการหยั่งรู เชน ลางสังหรณออกมาไดอยางเปดเผยซ่ึง
ผิดกับการคิดแบบเกาท่ีไมสามารถทําเชนนั้นได 

6) เปนการแสวงหาคุณคาแทนท่ีความคิดนั้นจะถูกท้ิงออกไปเพราะคํานึงเพียงแค
ดานลบเพียงดานเดียว หมวกความคิดหกใบมีดานการคิดแสวงหาคุณคาและประโยชนของ
ส่ิงๆนั้นดวย  

7) เปนการกําหนดกลไกของการคิดและวางโครงสรางของกระบวนการคิดแทนท่ีจะ
คิดไปเร่ือยๆไปอยางเล่ือนลอยไรจุดหมาย   

8) จํากัดความคิดเร่ือง “ตัวเรา ของเรา” ออกไป เพราะเปนธรรมดาท่ีคนยอมไมคิด 
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ดานดีเกี่ยวกับส่ิงท่ีตัวไมชอบหรือไมพยายามหาขอเสียของส่ิงท่ีตนชอบ แตหมวกความคิด
หกใบคนตองแสดงความคิดตามแงมุมท่ีไดรับการกําหนด แมวาคนๆน้ันจะไมชอบส่ิงๆ 
นั้น แตเม่ือสวมหมวกท่ีกําหนดใหหาคุณคาขอดีของส่ิงๆนั้น เขาก็จําเปนตองติดตาม  

9) ทําใหไดใชภูมิปญญาอยางเต็มท่ี เพราะในการอางเหตุผลแบบเดิมนั้น พลังภูมิ 
ปญญาไดถูกใชไปเพียงครึ่งหนึ่งสําหรับการมองหาขอเสียหรือขอดี แตวิธีการคิดโดยใช
หมวกความคิดหกใบน้ี พลังภูมิปญญาท้ังหมดจะถูกนํามาใชในความคิดทุกๆดานตาม
ขอกําหนด 

10) ทําใหไดใชความคิดทีละอยาง ตามธรรมดาในการคิดเราพยายามคิดทุกอยางไป
พรอมๆ กัน เราคิดสรางสรรค วิพากษวิจารณ หาขอมูลขาวสารทุกอยางไปพรอมๆกัน แต
วิธีการคิดแบบหมวกหกใบจะชวยทําใหเรามุงความสนใจอยางเต็มท่ีไปท่ีความคิดแตละอยาง
อยางเหมาะสมเหมือนกับการพิมพภาพสีท่ีจะพิมพสีแตละสีแยกกันโดยพิมพทับลงไปบนสี
อ่ืนๆ 

11) เปนการยนระยะเวลาของการประชุมใหจบเร็วข้ึนไดอยางนามหัศจรรย 
เนื่องจากจะเนนในความสนใจ และการคิดท่ีจะดําเนินรวมกันไปดวยกัน ซ่ึงจะกินเวลาไม
มากนักและสวนใหญเวลาท่ีเคยหมดไปกับการถกเถียงตอบโตกันก็จะไมเกิดข้ึน 

12)  เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดไดในหลายแงหลายมุม การถูกกําหนดให
เปล่ียนสีหมวกท่ีใชความคิดแบบตางๆ ทําใหคนไมตองคิดแตในแงตองจับผิดอยูอยางเดียว 
แตยังตองสามารถคิดถึงแงมุมท่ีสรางสรรคของเร่ืองนั้นไปพรอมๆกันดวย 

13) วิธีหมวกความคิดทําใหเราสามารถจัดระเบียบการคิด พรอมท้ังมีเคร่ืองมือใน
การที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการคิดแทนท่ีจะปลอยใหมีอิสระเหลือเฟอในการท่ีจะคิดอะไรตอ
อะไรเร่ือยๆ ก็เปนไปไดท่ีจะออกแบบลําดับการคิดท่ีใหผลดีท่ีสุด ซ่ึงจะแตกตางกันไปแต
ละเร่ือง 

14)  เสรีภาพ คนในท่ีประชุมรูสึกเปนอิสระในการท่ีจะตองสนับสนุนหรือโจมตี
ความคิดใดความ คิดหนึ่งอยูทุกๆ ขณะ โดยท่ีพวกเขามีเสรีภาพมากข้ึนในการสํารวจ
ตรวจสอบเร่ืองนั้นๆ 
 
ชนกพร วงษทิม (2549: 6-7) กลาวถึง ประโยชนของการใชหมวกความคิดหกใบดังนี้ 

1) กระบวนการคิดแบบหมวกความคิดหกใบเปนการเร่ิมคิดในส่ิงเดียวกัน และคิด 
 รวมกันในประเด็นเดียวกัน ทําใหลดความขัดแยงในการประชุมลงไปไดมาก 
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2) เนื่องจากระบบใหคนคิดทีละดานและมองทีละดานจากดานหน่ึงไปมองอีกดาน
หนึ่ง ทําใหเห็นภาพจริงท่ีชัดเจน เปนผลใหเกิดการพิจารณาความคิดใหมๆ ไดอยาง
รอบคอบ 

3) การใชหมวกความคิดหกใบชวยใหทุกคนอยากมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ทําใหเปนการดึงเอาศักยภาพของแตละคนมาใชโดยท่ีไมรูตัว 

4) ชวยประหยัดเวลาในการประชุม เนื่องจากทุกคนในท่ีประชุมมีความคิดแบบคู   
 ขนาน 

5) จํากัดโอกาสหรือชองทางสําหรับการโตเถียงหรือโตแยงกัน 
 
ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551 : 273) กลาววา หมวกความคิดหกใบกอใหเกิดประโยชนหลาย 

ประการ คือ 
1) การแสดงบทบาทสมมติ เปนการฝกแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในตัวเองและแสดง

บทบาทอ่ืนๆ ท่ีแตกตางจากตัวเอง เพื่อเปนการปองกันการนึกถึงแตปมเดนของตัวเองหรือ
ส่ิงท่ีตัวเองเปนอยู จะไดหันไปแสดงบทบาทอ่ืนๆ เพื่อฝกทําความเขาใจคนอ่ืนบาง 

2) การกําหนดและควบคุมความคิด เพื่อเปนการควบคุมความคิดใหมีความชัดเจน
เฉพาะดาน โดยฝกคิดทีละดานตามลักษณะสีของหมวก 6 ใบ ซ่ึงมีลักษณะความคิดท่ี
แตกตางกันเด็กจะถูกฝกใหคิดหลากหลายและคิดออกจากตัวเองดวย 

3) การฝกเปล่ียนความคิด เพื่อใหมีความสะดวกในการเปล่ียนความคิดของตนเอง 
เม่ือเขามีความตองการที่จะแสดงความคิดในอีกลักษณะหนึ่งซ่ึงควรใหผูแสดงบทบาทสวม
หมวกหรือคิดในลักษณะใดในเวลาใดก็ได เชน ถาตองการใหคิดเกี่ยวกับขอเท็จจริงก็สวม
หมวกสีขาว เปนตน เพื่อฝกปลดปลอยจากการติดยึดม่ันถือม่ันในความคิดเดิมๆ 

4) กระตุนใหเกิดความสมดุลในสมอง การคิดของมนุษยมีหลายรูปแบบหลากหลาย 
มุมมอง โดยการกําหนดใหคิดทีละรูปแบบจะเปนเง่ือนไขในการสรางความสมดุลของสาร 
เคมีในสมองเน่ืองจากสารเคมีดังกลาวมีผลตออารมณและอารมณมีผลตอการคิด การคิดแต
ละแบบสงเสริมใหเกิดการกระตุนของสมอง เพื่อใหหล่ังสารเคมีออกมาใหมากข้ึนท้ังสมอง
ซีกซายและซีกขวา ซ่ึงจะสงเสริมใหการคิดมีประสิทธิภาพ 

 
จากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา หมวกความคิดหกใบมีประโยชนดังนี ้

1) ชวยจดัระเบียบการคิด ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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2) เปนวิธีการคิดอยางรอบดาน ทีละดาน ทําใหมุงความสนใจไปท่ีการคิดแตละดาน 
ไดอยางเต็มท่ี 

3) ประหยัดเวลาในการคิด และมีเวลาคิดถึงแงมุมท่ีสรางสรรคของเร่ืองนั้นมากข้ึน 
4) ใหเสรีภาพในการคิดและดึงศักยภาพการคิดของแตละคนมาใชโดยไมรูตัว 
5) ลดการโตแยงหรือโตเถียงกันในท่ีประชุม 
6) สามารถนําไปใชในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 

 
2.3.2.4  การเรียนการสอนโดยใชหมวกความคิดหกใบ 
De Bono (1992 : 18-19) ไดเสนอการสอนโดยใชหมวกความคิดหกใบดังนี ้ 

1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Lead-in) เร่ิมดวยการใหภาพประกอบงาย ๆ ตัวอยาง หรือ 
แบบ ฝกหัดท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการท่ีจะสอน 

2) การอธิบาย (Explanation) เขาสูการใหตัวอยางทันทีวาจะสอนอะไรตามลักษณะ
พื้นฐานของหมวกท่ีเลือก 

3) การสาธิต (Demonstration) ยกตัวอยางเพิ่มเติม สาธิตใหเห็นถึงกระบวนการนําไป 
ใช แนะนําการอธิบาย เสนอแนะ ต้ังคําถาม 

4) การปฏิบัติ (Practice) ข้ันนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของการสอน ผูเรียนเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการในการฝกฝนหมวกทุกใบ ไมใชเวลาฝกฝนหมวกใบใดใบหนึ่งนาน
เกินไปซ่ึงจะเปนการดึงความสนใจจากกระบวนการใหไขวเขว จุดประสงคคือสอนใหเกิด
ทักษะ ไมใชสอนใหอภิปรายใหนาสนใจ 

5) การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) ในการฝกฝนกระบวนการผูเรียน
สามารถสังเกตข้ันตอนหรือกระบวนการวาถูกนําไปใชอยางไร จุดนี้อาจเกิดขณะท่ีการ
ฝกฝนหมวกใบใดใบหนึ่งกําลังปฏิบัติอยูหรือไดจากการตอบคําถาม 

6) ขอสรุป (Conclusion) คือการฝกใหผูเรียนสรุปประโยชน ขอดี ขอเสีย ขอสังเกต
ในการสอน 

 
สมศักดิ ์สินธุระเวชญ (2542 : 21-22) ไดเสนอยุทธศาสตรการสอนโดยวิธีหมวกความคิด

หกใบ 3 แนวทาง ดังนี ้
1) ใชในการกําหนดทิศทางการคิดของกลุม แนวทางแรกเปนการสอนท่ีเนนนักเรียน 

เปนศูนยกลาง คือ การใหนักเรียนทํางานเปนกลุม โดยมอบหมายโครงการหรือโครงงาน
ให นักเรียนทําหรือกําหนดเปาหมายการทํางานแลวใหนักเรียนคิดโครงการหรือโครงงาน
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เอง ในการวางแผนดําเนินงานใหนักเรียนสวมหมวกสีเดียวกัน อาจเร่ิมดวยหมวกสีขาว 
(การแกปญหาเร่ืองนี้จะตองใชขอมูลอะไรบาง) ตามดวยหมวกสีเขียว (การแกปญหาเร่ืองนี้
มีแนวทางใดบาง) หมวกสีดํา(การแกปญหานี้มีปญหาอะไรบาง) 

2) ภายใตเง่ือนไขของหมวกแตละสีทุกคนในกลุมตองใชความคิดไปในทางเดียวกัน
มุงไปที่เนื้อหา ไมใชตางคนตางคิด ความคิดท่ีแตกตางกัน แมวาจะตรงกันขามกันก็ตาม
สามารถนํามาคิดไปพรอม ๆ กันได เพื่อเกิดความหลากหลายของขอมูล สีของหมวกทําให
เกิดการมองไปในทิศทางเดียวกัน เชน หมวกสีเหลืองและสีดํา เปนความพยายามรวมกันที่
จะคนหาประโยชนและอุปสรรค ไมใชหันหนาเขามาตอสูกัน   

3) ในกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนจะตองเตรียมการจัดใบงานในการสอนแตละ
คร้ังสอดแทรกไวในแผนการสอน ใบงานนี้ระบุสีของหมวกไวทายคําถามหรือเขียนภาพ
หมวกในแตละใบงาน หากสามารถตั้งคําถามไดครบทุกสีของหมวก จะสงผลใหผูเรียนเกิด
ทักษะการคิดท่ีครอบคลุมทุกดาน 

 
อนุพร พวงมาลี (2549 : 17-18) ไดสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนว

หมวกความคิดหกใบไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันตอนในการเร่ิมเขาสูบทเรียน โดยครูผูสอนจะใช

คําถามท่ีกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจตอการจัดการเรียนการสอน โดยข้ันนําเขาสูบทเรียน
สวนใหญครูผูสอนจะใชคําถามตามแนวหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน 
หมวกสีเขียว หมวกสีฟา 

2) ข้ันสอน เปนข้ันตอนในการสอนเน้ือหา ครูผูสอนจะสอนเน้ือหาซ่ึงเปนสาระการ
เรียนรูในแตละช่ัวโมง โดยครูผูสอนจะใชคําถามท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาสาระการเรียนรู โดย
ข้ันสอนสวนใหญครูผูสอนจะใชคําถามตามแนวหมวกความคิดหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ 
โบโน หมวกสีขาว  หมวกสีฟา หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง 

3) ข้ันสรุปและประเมินผล เปนข้ันตอนในการสรุปเนื้อหาและประเมินความรูของ  
นักเรียน ครูผูสอนจะใชคําถามท่ีใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปเกี่ยวกับ        
เนื้อหาโดยข้ันสรุปและประเมินผล สวนใหญครูผูสอนจะใชคําถามตามแนวหมวกความคิด
หกใบของ เอ็ดเวิรด เดอโบโน หมวกสีแดง หมวกสีฟา 

 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 5)ไดเสนอแนวการจัดการเรียนรูแบบพัฒนา

กระบวนการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ดังนี้ 
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1) ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 
1.1 การเตรียมการเรียนรู 

     1.1.1  ผูสอนควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท จัดทําตารางการ 
วิเคราะหหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความสอดคลองสัมพันธกับหลักการ จุด 
หมาย มาตรฐานการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา เพื่อจัดทําหนวยการเรียนรู
และออกแบบการจัดการเรียนรู 

1.1.2  กําหนดเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการสอนท่ีสอดคลองกับขอ 
1.1.1 โดยเลือกใชเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย 

1.1.3  สํารวจองคประกอบท่ีใชในการจัดการเรียนรู   
1.1.4  จัดเตรียมส่ือและแหลงการเรียนรู  
1.1.5 จัดเตรียมเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมท้ัง 

ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัยและเนนการประเมินตามสภาพจริง 
 

1.2  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนกระตุนใหผูเรียน 

เกิดความสนใจ มีความพรอมท่ีจะเรียนรู โดยใชวิธีการและส่ือท่ีหลากหลาย
ประกอบการใชคําถามกระตุนซักถาม ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นให
ผูเรียนนําประสบการณเดิมมาเช่ือมโยงกับประสบการณใหม 

1.2.2  ข้ันดําเนินการสอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อกระตุน
การคิด ดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ ลักษณะกิจกรรมมุงใหผูเรียน
มีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากท่ีสุด กลาวคือ ใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธตอกัน รวมกันแสดงออกดวยการตั้งคําถาม ตอบคําถาม โดย
ออกแบบกรอบของการคิดดวยการใชคําถามตามสีของหมวก (หมวกแตละสี
ใชแทนวิธีคิดแตละแบบ) ซ่ึงจะใชหมวกสีใดกอนหลังก็ได และผูเรียน
สามารถใชคําถามของหมวกแตละสีไดไมจํากัดจํานวนคร้ัง  จนกระท่ังไดคํา   
ตอบหรือองคความรูในเร่ืองท่ีเรียนอยางชัดเจน ในข้ันตอนนี้จึงจําเปนตองมี
การรวมกันคิดวิเคราะห เพื่อใหไดความจริง ขอเท็จจริง หรือคําตอบท่ีตองการ
ลักษณะคําถามท่ีนํามาใชในข้ันตอนนี้ เปนดังนี้ 

หมวกสีขาว ใชคําถามท่ีกระตุนใหเสนอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงจากการ 
อานการสังเกต หรือเหตุการณ 
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หมวกสีแดง ใชคําถามกระตุนเพื่ออธิบายความรูสึกตอขอมูล เร่ืองราว 
 หรือเหตุการณ 

หมวกสีเหลือง ใชคําถามใหคนหาขอดี หรือจุดเดนของขอมูล เร่ืองราว 
หรือเหตุการณ 

หมวกสีดํา ใชคําถามใหระบุสาเหตุของปญหาความไมสมบูรณ ความ
ลมเหลว 

หมวกสีเขียว ใชคําถามเสนอวิธีแกไข การเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีกวา
ทางเลือกใหม 

หมวกสีฟา ใชคําถามเพ่ือตัดสินใจหรือสรุปขอมูล เชน ขอคิด ความรูท่ี
ไดรับทางเลือกท่ีจะนําไปปฏิบัติ 

1.2.3 ข้ันสรุป เปนการสรุปผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดย 
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม โดยผูเรียนรวมกันสรุปความรู 
ภาพรวมของเร่ืองท่ีเรียนหรือสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยนําความรูท่ีได
ท้ังหมดมานําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันสรุปขอคนพบ หรือสังเคราะห
เปนองคความรูใหม 

1.2.4 ข้ันประเมินผล ควรใชวิธีการที่หลากหลาย ประเมินส่ิงท่ีผูเรียน
ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม ซ่ึงไดจากการสรุป การทดสอบ การบันทึก การ
ตรวจผลงาน การประเมินผล อาจเปดโอกาสใหผูเรียน เพื่อน ผูปกครอง หรือ
ชุมชนรวมประเมินผลได 

 
2) บทบาทผูสอน 

2.1 จัดเตรียมเนื้อหา วิธีการสอน ส่ือ เคร่ืองมือวัดประเมินผลตามธรรมชาติ
ของวิชาและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 

2.2 ใชส่ือและแหลงการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการคิดของผูเรียน 
2.3 วางแผนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ เพื่อพัฒนาการคิดของผูเรียน

ใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน   
2.4  ฝกใชคําถามตามสีของหมวกแตละใบ 
2.5 จัดการเรียนรูโดยใชคําถามทุกข้ันตอนของการดําเนินการสอนและ

สามารถสรางคําถามใหมๆ นอกเหนือจากท่ีเตรียมไวตามสถานการณได 
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2.6 สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล และใหการเสริมแรงหรือขอ 
เสนอแนะอยางเหมาะสมแตละเร่ือง 

2.7 เปดโอกาสและสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกดวยการตั้งคําถามและการ
คิดอยางสรางสรรค 

2.8 สงเสริมใหผูเรียนแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุมดวยการฝกคิด ฝกทํา ฝกปรับ 
ปรุงตนเองและฝกความรับผิดชอบ 

 
3) บทบาทของผูเรียน 

3.1 ฝกการคิดดวยการใชคําถามหมวกความคิดหกใบอยางสมํ่าเสมอ 
3.2 ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
3.3 แสดงความคิดและแสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
3.4 เรียนรูอยางมีสติและมีสมาธิเพื่อเสริมสรางปญญา    
3.5 ใหความรวมมือกับผูสอนในกิจกรรมการเรียนรู 
 

  การวัดและประเมินผลอยางตอเนื่องจากการศึกษาคนควาขางตน สรุปไดวา การเรียนการ
สอนโดยใชหมวกความคิดหกใบ เปนกระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนากระบวนการทางความคิดของ
ผูเรียน โดยผูสอนจะสอด แทรกคําถามหมวกความคิดหกใบในทุกข้ันตอนของการเรียนการสอน 
และจะปอนคําถามตามสีของหมวกแตละใบไมจํากัดจํานวนคร้ังตามความเหมาะสมของเน้ือหา โดย
มีการวางแผน การใชคําถามตลอดจนการสรางคําถามใหมใหสอดคลองไปกับสถานการณ เพื่อฝก
ใหผูเรียนไดคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและสามารถสรุปเปนองคความรูใหมไดดวยตนเอง 
 

2.3.2.5  จุดประสงคของหมวกความคิด 6 ใบ 
หมวกความคิด 6 ใบมีจุดประสงค ดังตอไปนี้ 

1)  เปนตัวกําหนดบทบาทหนาท่ี ขอจํากัดสําคัญของความสามารถในการคิดคือ
อัตตาและศักดิ์ศรีซ่ึงมักเปนชนวนใหเกิดการมองผิดหรือคิดผิด หมวกความคิดเปดโอกาส
ใหเราคิดและพูดในส่ิงท่ีอัตตาและศักดิ์ศรีปดกันมิใหเราคิดและพูด การสวมชุดตัวตลกเปด
โอกาสใหเราแสดงเปนตัวตลก ถาไมสวมชุดตัวตลก อัตตาและศักดิ์ศรีก็คงจะไมยินยอมให
เราทําตัวเชนนั้น 

2)  เปนการต้ังประเด็นหรือหัวขอของความคิดถาเราตองการใหความคิดของเราเปน
มากกวาเพียงความคิดปฏิกิริยาดังไดกลาวไวในบทกอนๆเราก็จําเปนตองมีประเด็นไวเพื่อ
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เปนจุดรวมความคิดหมวก 6 ใบ ใหประเด็นไวเปนจุดรวมความคิดคร้ังละประเด็นไปจน
ครบท้ังหกประเด็น 

3) เอ้ืออํานวยความสะดวก สัญลักษณหมวกหกใบเปนเครื่องมือในการเปล่ียน
มุมมองไดอยางสะดวก ทานสามารถขอใหผูอ่ืนเปล่ียนมุมมองไปเปนการมองในดานลบ
หรือดานบวก ดานสรางสรรค ดานอารมณ หรือดานเหตุผลไดอยางสะดวกและอยางไม
เปนการกระทบศักดิ์ศรีของผูอ่ืนดวย 

4)  เปนการปรับสภาพทางเคมีในสมอง สมมติฐานนี้ยังไมไดรับการพิสูจน เนื่องจาก
ยัง  อยูเหนือขีดความรูของวิทยาการในปจจุบัน 

5) เปนการวางกฎของเกม คนเรามักสามารถเรียนรูกฎของเกมไดเปนอยางดี รูปแบบ
หนึ่งของการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดของเด็กคือ การเรียนรูกฎของเกม นี่คือเหตุผลวาทําไมเด็กจึง
สามารถเรียนรูการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี หมวกความคิดหกใบใหกฎของเกมการคิด
และการระดมความคิดท้ังจากคนเดียวและหลายคนในท่ีประชุม เกมนี้เหมาะสมกับการคิด
เชิงวางแผนท่ีมากกวาการคิดเชิงวิจารณ 

 
พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 77) เทคนิคการคิดโดยใชหมวกแสดงบทบาทนี้มีวัตถุประสงค

หลัก 2 ประการ คือ 
1) เพื่อใหการคิดเกิดข้ึนไดโดยงาย โดยการใหผูคิดแสดงบทบาทเพ่ือการคิดหนึ่ง

แบบตอคร้ังแทนท่ีผูคิดตองแสดงความคิดเห็นในหลายแบบ และใชความคิดเกี่ยวกับเร่ือง
อารมณ ความมีเหตุผล ขอมูล ความหวัง และการสรางสรรคพรอมกันท้ังหมดในเวลา
เดียวกัน ผูคิดสามารถแยกแยะความคิดหนึ่งแบบตอคร้ังเทานั้น เชน สวมหมวกเพื่อการคิด
สีใดสีหนึ่งโดยใหแสดงความคิดแบบเดียวตามสีของหมวก 

2) เพื่อทําใหผูคิดสามารถเร่ิมและเลิกคิดได คลายกับการมีสวิตชเปดปดในการคิด
ของตนไดเนื่องจากวิธีการคิดของเดอ โบโน ใชหมวกสีตาง ๆ แสดงบทบาทเพ่ือการคิดหก
ใบ อาจทําใหรูสึกอึดอัดเล็กนอยกับการแสดงบทบาทเพ่ือการคิดตามสีของหมวก แตความ
อึดอัดจะผานพนไปได เพราะระบบของวิธีการคิดแบบนี้จะชัดเจนเขาใจงาย  

 
สรุปไดวา หมวกความคิด 6 ใบ เปนวิธีท่ีจะพัฒนาความคิดใหเปนกระบวนการไดเพราะ

สามารถทําใหผูเรียนไดฝกใชความคิดของตนเองอยางเปนระบบ คน ๆ เดียว สามารถเปล่ียน
ความคิดไดหลายมุมมองโดยใชสีหมวกเปนเคร่ืองหมายกําหนดทิศทางการคิด การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย   
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ไดนํากระบวน การคิดของเดอโบโน อันไดแก วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบไปประยุกตใชในการอาน
วิเคราะหเพราะการอานวิเคราะหเปนทักษะการอานท่ีฝกใหผูอานรูจักใชความคิด สติปญญาและ
ความรอบรูตอส่ิงท่ีอาน การฝกแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห จะชวยใหนักเรียนมีความรูเพิ่มพูน
กวางขวาง ลึกซ้ึง แยกแยะ ใหเห็นรายละเอียดไดชัดเจนทําใหเกิดความรูเร่ืองนั้น ๆ อยางแจมแจง ถา
หากนักเรียนรูจักคิดก็จะสามารถนําขอคิดท่ีไดจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
ดังนั้น วิธีการคิดแบบหมวก 6 ใบ จึงเปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหผูเรียนรูจักคิดเปน ผูวิจัยเช่ือวาการสอน
โดยหมวกความคิด 6 ใบนี้จะสามารถสงเสริมใหผูเรียนนํากระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดไปใชในการตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 
 
 2.3.2.6  วิธีการใชหมวก 6 ใบ 

1) ผูสวมหมวก ครูหรือผูเรียนเปนผูสวมก็ได เพื่อใชเปนสัญลักษณหรือส่ิงแทนให
ผูเรียนไดแสดงความคิดประเด็นตาง ๆ ตามสีหมวกท่ีสวม 

2)  การใชหมวกสีตาง ๆ หมวกท้ังหกสี ไมมีลําดับข้ันวาควรใชสีใดกอนสีใดหลัง 
หรือไมมีขอกําหนดตายตัว แตสําหรับหมวกใบแรกท่ีควรใช คือหมวกสีฟาเพราะในการ
อภิปรายนั้นผูนําตองเปนผูเร่ิมตน พูดถึงบทบาทข้ันตอน และกติกาในการอภิปราย จากนั้น
เลือกใชหมวกสีใดก็ไดตามวัตถุประสงคของกลุม และสุดทายของการอภิปรายก็ไดเสนอ  
ใหใชหมวกสีฟาเพื่อเปนการจัด ระบบความคิด ประเมินความคิด และประเมินบทบาทของ
สมาชิกดวย นอกจากนี้ควรสวมหมวกสีดํา เพื่อใหรูขอดีกอนรูขอบกพรอง ความเกี่ยวของ
ระหวางสีและความนึกคิดโดยท่ัวไป หรือปรากฏการณธรรมชาติ เราอาจจะจับคูหมวก
ดังตอไปนี้เปน 3 คูก็ได คือ 1) หมวกขาวกับหมวกแดง 2) หมวกดํากับหมวกเหลือง          
3) หมวกเขียวกับหมวกฟา 

 

2.3.3  เทคนิคการใชแผนภาพความคิด 
 
2.3.3.1  ความหมายของแผนภาพความคิด 
แผนภาพความคิด มีเทคนิคหลายอยาง ตามลักษณะหรือรูปแบบการนําไปใช ตาง ๆกันบาง

ที เรียกวา Webbing , Semantic , Net Working , Cognitive Mapping , Memory Mapping และ Mind 
Mapping (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2542 : 125) นอกจากนี้ ยังมีผูใชช่ือภาษาไทยท่ีแตกตางกันออกไป 
เชน แผนภาพความคิด แผนผังความคิด แผนภูมิความคิด แผนผังความสัมพันธความหมาย และแผน
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ท่ีความคิด ในท่ีนี้ผูวิจัยขอใชคําวา แผนภาพความคิด (Mind Mapping) เพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน 
แผนภาพความคิดนี้ มีผูใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้ 
 

สําลี รักสุทธี (2543 : 45) กลาววา แผนภาพความคิด คือ การนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมองไปใช
ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด ไมวาจะเปนสมองซีกซายและขวา เพราะในแผนท่ีความคิดนั้นทําให
เด็กไดคิดวิเคราะห คําภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ คํานวณ ความเปนเหตุผล ตรรกวิทยาความคิด
สรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ โดยมีแถบเสนประสาทคอรปสคอโลซ่ัมเปนเหมือน
สะพานเช่ือมโยง 
 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค (2543 : 79) กลาววา แผนภาพความคิดคือ 
การนําทฤษฎีทางสมองไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี แผนท่ีความคิดเปนการทํางานรวมกันของ
สมองดานซายและสมองดานขวา สมองดานซายจะทําหนาท่ีในการวิเคราะหคํา สัญลักษณ
ตรรกวิทยา สมองดานขวาจะทําหนาท่ีในการสังเคราะห รูปแบบ สี รูปราง 

 
ไสว ฟกขาว (2544 : 55) กลาววา แผนภาพความคิด คือ เคร่ืองมือในการเรียนรูท่ีใชในการ

ชวยผูเรียนในการเช่ือมโยงสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ระหวางความคิดหลัก
ความคิดรอง และความคิดยอยท่ีเกี่ยวของใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะแผนภาพ 
 

Allyn and Bacon (1996 : 126) กลาววา แผนภาพความคิด คือ วิธีสรางสรรคความคิดของ
บุคคล ความคิดรวบยอด การบันทึกการเรียนรู การวางแผนโครงงานใหมๆ โดยสรางแผนภาพ
ความคิดใหความชัดเจนจากส่ิงท่ีเรียนหรือวางแผนไว 
 

จากความหมายดังกลาวมาแลวสรุปไดวา แผนภาพความคิด คือ เคร่ืองมือในการเรียนรูท่ี
ชวยใหผูเรียนในการเช่ือมโยงสารสนเทศ ตาง ๆ ระหวางความคิดหลัก ความคิดรองและความคิด
ยอย โดยอาศัยการทํางานรวมกันของสมองท้ังดานซายและดานขวา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดย
ใชการคิด วิเคราะห คําภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ คํานวณ ความเปนเหตุเปนผลตรรกวิทยา 
สังเคราะห ความคิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ รูปแบบ รูปรางและสี 
 
 
 



105 
 

2.3.3.2 ประโยชนของการใชเทคนิคแผนภาพความคิด 
นักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคนิคแผนภาพความคิดและกลาวถึง

ประโยชนของแผนภาพความคิด สรุปไดดังนี้ 
 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542 : 125) กลาวถึง ประโยชนของแผนภาพความคิดดังตอไปนี้ 
1) ประหยัดเวลาในการเรียนรู 
2) สรางสมความคิดสรางสรรค 
3) ชวยปรับปรุงการระลึกใหดีข้ึน 
4) ใชไดกับผูเรียนทุกระดับอายุและทุกวิชา 
5) ใชระดมพลังสมองในการวางแผน สรุปทบทวน การจดบันทึก 

 
ชาตรี สําราญ (2542 : 41-42) กลาวถึง ประโยชนของแผนภาพความคิดไวดังนี้ คือ 

1) ชวยในการแปลความหมาย และพัฒนาความเขาใจ 
2) ชวยพัฒนาการทํางานของสมองซีกซายทําหนาท่ี ในการวิเคราะหคําสัญลักษณ 

ตรรกวิทยา และสมองซีกขวา ทําหนาท่ีในการสังเคราะห รูปแบบ สี รูปราง 
3) รูจักการจดัหมวดหมูขอมูล 
4) การจัดลําดบัขอมูลเพื่อใหจําไดงาย 
5) นกัเรียนมีโอกาสคิดไตรตรองมากข้ึน 
6) ชวยการเช่ือมโยงขอมูลกับรูปภาพ หรือประสบการณเดิม 
7) เปนวิธีการแปลกใหม นาสนใจ เปนวิธีเรียนจากการเลน นักเรียนจะมีความสุขกับ

การเรียนรู 
 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542 : 107-709) กลาวถึง ประโยชนของแผนภาพความคิดคือ ชวย
เรียบเรียง ความเขาใจ จากเนือ้เร่ืองท่ีอาน ชวยใหเขาใจไดงาย ใชสรุปความเขาใจดวยตนเองเปน
เคร่ืองชวยจําใชในการทบทวน และประหยัดเวลา จากแนวคิดดังกลาว สรุปประโยชนของแผนภาพ
ความคิด ไดดงันี้ 

1) ชวยเรียบเรียงความเขาใจจากเร่ืองท่ีอาน ใหเขาใจ และจดจํางาย 
2) ชวยฟนความจําสามารถระลึกไดอยางรวดเร็ว 
3) ประหยัดเวลาในการเรียนรู ฝกการเช่ือมโยงขอมูล 
4) สรางสมความคิดสรางสรรค 
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5) ใชไดกับผูเรียนทุกระดับอายุและทุกวิชา 
6) ใชฝกพลังสมองในดานการคิดวิเคราะห วางแผน สรุปความ 
7) ใชเปนกิจกรรมเรียนปนเลน 
8) ใชทบทวนบทเรียน 

 
จากประโยชนดังกลาว การนําเทคนิคแผนภาพความคิดนี้ไปใชกับการศึกษา จะกอใหเกิด

ประโยชนอยางมากคือ เปนประโยชนสําหรับนักเรียน คือ นักเรียนไดฝกการคิด ไตรตรองวิเคราะห 
และสังเคราะห สรุปความเขาใจจากเร่ืองท่ีอานเปนแผนภาพความคิด งายตอการจดจํา สนุก ไมนา
เบ่ือ มีเจตคติท่ีดีตอการอาน เปนประโยชนสําหรับครู คือ นําไปใชวางแผนการสอนเพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงคท่ีหลักสูตรกําหนด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเราใจ เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
ความคิด การใชเหตุผล เปนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 

2.3.3.3  วิธีการและข้ันตอนการสรางแผนภาพความคิด 
ผูท่ีศึกษาคนควาเกี่ยวกับแผนภาพความคิดไดเสนอวิธีการและข้ันตอนการสรางแผนภาพ

ความคิด ไวดังนี้ 
Buzan  (อางถึงใน ธัญญา ผลอนันต,  2541 : 96-97) ไดเสนอกฎของวิธีการสรางแผนภาพ

ความคิดไวดังนี้ 
1) เร่ิมดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ เปลา เปนภาพความคิดหลัก 
2) ใชภาพใหมากท่ีสุดใน แผนภาพความคิดของคุณ ตรงไหนท่ีใชภาพไดใหใชกอน

คํา หรือรหัส เปนการชวยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 
3) ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ เพื่อท่ีวาเม่ือ

ยอนกลับมาอานใหมจะใหภาพท่ีชัดเจน สะดุดตาอานงาย และกอผลกระทบตอความคิด
มากกวา การใชเวลาเพิ่มอีกเล็กนอยในการเขียนตัวใหใหญ อานงายชัดเจน จะชวยใหเรา
สามารถประหยัดเวลาได เม่ือยอนกลับมาอานใหมอีกคร้ัง 

4) เขียนคําเหนือเสน และแตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอ่ืนๆ เพื่อใหแผนภาพ
ความคิด มีพื้นฐานรอง รับ 

5) คําควรมีลักษณะเปน “หนวย” เชน คําละเสน เพราะจะชวยใหคําแตละคําเช่ือม 
โยงกับคําอ่ืนๆ ไดอยางอิสระ เปดทางให แผนภาพความคิด คลองตัวและยืดหยุนมากข้ึน 

6) ใช สีใหท่ัวแผนภาพความคิด เพราะสีจะชวยยกระดับความจํา เพลินตากระตุน
สมองซีกขวา 
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7) เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ควรปลอยใหหัวคิดมีอิสระมากท่ีสุด 
 
 สําลี รักสุทธี (2543 : 46) ไดเสนอวิธีสรางแผนภาพความคิด ไวดังนี้ 

1) เตรียมกระดาษเปลาไมมีเสนบรรทัดและวางภาพแนวนอน  
2) วาดภาพสี หรือเขียนคํา หรือขอความท่ีส่ือ หรือแสดงถึงเร่ืองท่ีจะสรางแผนภาพ

ความคิด กลางหนากระดาษโดยใชสีอยางนอย 3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปทรง
เรขาคณิต 

3) คิดถึงหัวเร่ืองสําคัญท่ีเปนสวนประกอบของเร่ืองท่ีจะสรางแผนท่ีความคิดโดยให
เขียนเปนคําท่ีมีลักษณะเปนหนวยหรือคําสําคัญ (Key Word) ส้ัน ๆท่ีมีความหมาย บนเสแต
ละเสนจะตองแตกออกจากศูนยกลางไมควรเกิน 8 กิ่ง 

4) แตกความคิดของหัวเร่ืองสําคัญ แตละหัวเร่ืองในขอ 3 ออกเปนกิ่งหลาย ๆกิ่ง โดย
เขียนคําหรือวลีบนเสนท่ีแตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไมเกิน 60 องศาแตกความคิด
รองลงไปท่ีเปนสวนประกอบของแตละกิ่ง ในขอ 4  

5) เขียนคําหรือวลีท่ีเสนท่ีแตกออกไป ซ่ึงสามารถแตกความคิดออกไปไดเร่ือย ๆ 
6) การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําท่ีเปนความสําคัญ หรือคําหลัก หรือเปนวลีท่ีมี

ความหมายชัดเจน 
 7) คํา วลี สัญลักษณ หรือรูปภาพใดท่ีตองการเนน อาจใชวิธีการใหเดน เชน การ

ลอมกรอบ หรือใสกลอง เปนตน 
8) ตกแตงแผนภาพความคิดท่ีสรางข้ึน ใหมีสีสันสวยงามสดใส นาสนใจ 
 

 ไสว ฟกขาว (2544 : 161) ไดเสนอข้ันตอนการสรางแผนภาพความคิดไวดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 เขียนมโนทัศนหลักไวตรงกลาง 
ข้ันท่ี 2 เขียนมโนทัศนรองกระจายไปรอบๆ มโนทัศนหลัก 
ข้ันท่ี 3 ลากเสนเช่ือมโยงระหวางมโนทัศนรองกับมโนทัศนหลัก 
ข้ันท่ี 4 เขียนมโนทัศนยอย กระจายตอจากมโนทัศนรองแตละอัน 
ข้ันท่ี 5 ตกแตงแผนภาพความคิดโดยการใช สี สัญลักษณหรือรูปภาพ ใหเกิดความ

สวยงามและส่ือความหมายท่ีดียิ่งข้ึน 
 

Allyn and Bacon (1996 : 126) ไดจัดลําดับข้ันตอนการสรางแผนภาพความคิดไวดังนี้ 
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ข้ันท่ี 1 เลือกหัวขอสําหรับแผนภาพความคิด เชน ปญหาหรือขอความท่ีตองการให
นักเรียนสรางแผนภาพความคิด ความคิดรวบยอดหรือทักษะท่ีจะสอน  

ข้ันท่ี 2 สรางแผนภาพความคิดโดยใชเสน สี จินตนาการ หรือ สัญลักษณ 
ข้ันท่ี 3 เร่ิมสรางแผนภาพความคิดจากหัวขอหรือความคิดหลัก แลวแบงความคิด

หลักออกเปนความคิดยอย เขียนกระจายไปรอบๆ และใชคําส้ันๆ 
 
วิธีการสรางแผนภาพความคิดของนักการศึกษาหลายทานท่ีกลาวมาแลวขางตน มีความ

คลาย คลึงกันในวิธีการและข้ันตอนท่ีมีความสมบูรณในการสรางเหมือนกัน ซ่ึงสรุปเปนข้ันตอน
การสรางแผนภาพความคิดไดดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 เขียนมโนทัศนหลักไวตรงกลาง อาจเปนภาพ หรือเปนคํา ท่ีเขียนดวย
ตัวอักษรตัวหนา 

ข้ันท่ี 2 เขียนมโนทัศนรองดวยคําหรือภาพกระจายออกไปรอบๆมโนทัศนหลักคํา
และภาพตางๆ ควรมีลักษณะเปนหนวย อยูบนแตละเสน 

ข้ันท่ี 3 ลากเสนเช่ือมโยงในแตละมโนทัศน โดยใหมโนทัศนท่ีสําคัญจะอยูใกลจุด
ศูนยกลางมากกวา มโนทัศนท่ีสําคัญนอยลงไปจะอยูหางจุดศูนยกลางออกไปเร่ือยๆ 
ลากเสนเช่ือมโยงในแตละมโนทัศน ระหวางมโนทัศนหลักกับมโนทัศนรอง 

ข้ันท่ี 4 เลือกเสนเช่ือมโยงใหเหมาะสม แตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอ่ืนๆ 
ข้ันท่ี 5 เขียนมโนทัศนยอย ๆ กระจายตอจากมโนทัศนรองแตละเสนแบบสาขา 
ข้ันท่ี 6 ตกแตงแผนภาพความคิด ดวยการใชสี รูปภาพ หรือสัญลักษณ 

 
จากวิธีการและข้ันตอนการสรางแผนภาพความคิดนี้ สามารถนําไปประยุกตใชกับการสอน

อานภาษาอังกฤษ โดยการนําเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดนี้ไปใชในกิจกรรมการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหการอานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนจากลําดับข้ันตอนในการสรางแผนภาพความคิดนี้ 
สามารถสรางตัว อยางแผนภาพความคิด ไดดังตัวอยางในภาพท่ี 2.2 และ 2.3 ตามลําดับ 
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รูปท่ี 2.2 ลักษณะการเขียนแผนภาพความคิด 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 ตัวอยางแผนภาพความคิด 
 
 2.3.3.4  ความสําคัญและประโยชนของการอานโดยใชเทคนิคแผนภาพความคิด 

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของการอานโดยใชเทคนิค
แผนภาพความคิดไวดังนี้ 
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เสาวลักษณ รัตนวิชช (1992 : 48) กลาววา การใหนักเรียนสรางแผนภาพความคิดจากการ
อานจะชวยใหนักเรียนสรุปความสําคัญของเน้ือเร่ืองท่ีอานได งายข้ึน สนุก และไมรูเบ่ือ 
 

ศิริพรรณ กาจกําแหง (2538 : 50) กลาววา การสอนอานเพ่ือความเขาใจโดยใชเทคนิคการ
สรางแผนภาพความคิด นั้นมีความสําคัญ และมีประโยชนโดยตรงตอตัวผูอาน คือชวยใหผูอานมี
ความเขาใจเร่ืองราวท่ีอานไดดี รูจักการวิเคราะห วิพากษ วิจารณ อันสงผลใหผูอานมีพัฒนาการทาง
ความคิด (สมอง) มากข้ึน 
 

Morris and Stewart - Dore (1984 : 48) กลาววา การสรางแผนภาพความคิด ชวยใหผูอาน
มองเห็นความสัมพันธตาง ๆ ในขอความท่ีอานสรุปโยงความสัมพันธจัดรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ 
เขาเปนกลุมตามหัวขอหรือประเภท และแยกขอความท่ีไมเกี่ยวของไดโดยจะตองอานอยางเปน
ระบบ และมีข้ันตอน กลาวคือ จะตองศึกษาโครงสรางของบทอานโดยหาใจความสําคัญและลําดับ
ความสัมพันธของเนื้อเร่ือง 
 

Novak and Gowin (1984 : 15-54) กลาววา กระบวนการในการสรางแผนภาพความคิดนั้น 
นอกจากผูเรียนจะตองสกัดเอาความคิดรวบยอด หรือมโนทัศนท่ีเปนสวนสําคัญของเร่ืองออก
มาแลว ผูเรียนยังจะ ตองอาศัยความรูหรือประสบการณท่ีมีอยูแตเดิมเขามาชวยในการจัดเรียงหนวย
ของความคิดรวบยอดเหลานั้น ใหเปนระเบียบอยางสมเหตุสมผลอีกดวยกระบวนการดังกลาวนี้จะ
ชวยใหผูเรียนเห็นถึงความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดตางๆที่มีอยูภายในตนเองและตามท่ีมี
อยู “ภายนอก” โลก ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย 
 

Alvermann (1986 : 210 - 211) กลาววา การสรางแผนภาพความคิดชวยใหผูเรียนมองเห็น
ความสัมพันธและสรุปใจความสําคัญของเร่ืองได เพราะแผนภาพความคิดจะแสดงความสัมพันธ
ระหวางใจ ความสําคัญหลักกับใจความยอย ๆ ในบทอานไวอยางเปนลําดับข้ันตอน 

 
Heimlich and Pittelman  (1986 : 5) กลาววา การสรางแผนภาพความคิด สามารถนําไปใช

กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได 3 ดานคือ การสอนคําศัพทกิจกรรมกอนและหลังการอาน และ
เปนการฝกทักษะในการอาน 
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Flood and Lapp (1988 : 780) กลาววา แผนภาพความคิด เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีชวยให
นักเรียนท่ีมีปญหาทางการอานมองเห็นความสัมพันธระหวางความคิดหลักและความคิดยอย ๆ ใน
เร่ืองท่ีอานได ชวยใหนักเรียนเขาใจเร่ืองท่ีอานไดตรงตามเจตนาของผูเขียนและแกปญหาทางการ
อานเพื่อความเขาใจของผูเรียนได 
 

Buzan (1995 อางถึงใน ธัญญา ผลอนันต, 2541 : 154) กลาววา เขาไดพยายามนําแผนภาพ
ความคิดมาปรับปรุงใชกับการเรียนรูของเขา โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกแบบเดิมท่ีจดบันทึก
เปนตัวอักษร เปนบรรทัดๆ เปนแถวๆ โดยใชปากกาหรือดินสอสีเดียวมาเปนการบันทึกดวยคํา
กุญแจ ภาพ สัญลักษณ แบบแผรัศมีออกรอบๆ ศูนยกลาง เหมือนกับการแตกแขนงของก่ิงไม โดย
ใชสีสัน ตอมาเขาก็พบวาวิธีการที่เขาใชนั้นสามารถนําไปใชกับกิจกรรมอ่ืนในชีวิตสวนตัว และ
ชีวิตการงานไดดวย เชน ใชในการวางแผน การตัดสินใจ การเตรียมพูดในท่ีสาธารณะ การแกปญหา 
เขียนหนังสือ และชวยจํา เปนตน 

 
จากทัศนะดังกลาว สรุปไดวา โดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดในประกอบการ

อานเพ่ือความเขาใจนั้น มีความสําคัญและมีประโยชนคือ ผูอานใชประสบการณเดิมชวยใหเขาใจ
และจําเร่ืองท่ีอานไดงาย ลําดับเร่ืองและมองเห็นภาพความสัมพันธระหวางมโนทัศนไดฝกการ
จัดระบบขอมูลและความคิด รูจักการวิเคราะห สังเคราะห มีการพัฒนาการทางความคิดมากข้ึน เปน
การเรียนรูท่ีมีความหมาย สนุก ไมนาเบ่ือเพื่อใหการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสราง
แผนภาพความคิด ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะชวยใหการอานประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ไดมีผูเสนอแนะขอควรคํานึงถึงไวดังนี้ 
 

Davidson (1982 : 52-56) กลาววา เม่ือผูเรียนไดคุนเคยกับแผนภาพความคิดมากข้ึนแลว จึง
ใหลงมือทําเอง การใหผูเรียนสรางแผนภาพความคิดท่ีอานเองในคร้ังแรกผูเรียนจะมีความรูสึกไม
ม่ันใจแตความรูสึกเชนนี้จะหมดไป ถาใหผูเรียนทํากิจกรรมนี้เปนกลุม เพราะผูเรียนไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นตอกัน การมีปฏิสัมพันธกันเกี่ยวกับการสรางแผนภาพความคิดทําใหผูเรียน
เขาใจและใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล อันจะทําใหมีความเขาในเร่ืองท่ีอานดีข้ึน 

 
Sinatra, stahl Gemake and Morgan  (1986 : 4) กลาววา นักเรียนจะทําแผนภาพความคิดได

ดี หากผูสอนช้ีแนวทางเกี่ยวกับความหมายของคําศัพทใหม ๆ ท่ีปรากฏอยูในบทอานนั้น ๆ เสียกอน 
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  David and McPherson (1989 : 232) กลาววา การใหนักเรียนสรางแผนภาพความคิดนั้น 
จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ ดวย เชน วุฒิภาวะของผูเรียน ในคร้ังแรกของการสอน
ครูควรใหผูเรียนดูแผนภาพความคิดท่ีสรางเสร็จแลว หลังจากท่ีไดอานเร่ืองนั้นจบ ผูเรียนยังไมตอง
ลงมือสรางแผนภาพความคิดเอง เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจวิธีการของการสรางแผนภาพความคิดกอน 
จึงควรนํามาใชเปนกิจกรรมหลังการอานเพื่อเปนการทบทวนความจําในส่ิงท่ีอาน 
 

สรุปส่ิงท่ีครูควรคํานึงถึงในการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพ
ความคิด คือ ความยากงายของคําศัพท และความสามารถในใชภาษาของตัวผูเรียน เชน วุฒิภาวะ
ประสบการณ วิธีสอนควรคํานึงถึงข้ันตอนท่ีเปนลําดับชัดเจน และการเสนอตัวอยางดวยความ
ระมัดระวังตามลําดับจากงายไปสูยาก เพื่อใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนี้จึงควร
มีการเสริมแรง ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสนุกสนาน พอใจ และม่ันใจมากข้ึน เปนผลใหนักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีตอการอานภาษาอังกฤษดวย 
 

2.3.3.5  การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิด 
Heimlich and Pittelman  (1986 : 5) กลาววา เทคนิคการสรางแผนภาพความคิด สามารถนํา 

ไปใชกับการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษได 3 ดานคือ 
  1) การใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดในการสอนคําศัพท 

Heimlich and Pittelman (1986 : 5-6) ไดเสนอหลักการสอนคําศัพทโดยใชเทคนิคแผนภาพ
ความคิดท่ีสอดคลองกับ จอหนสัน และเพียรสัน (Johnson and Pearson, 1984 : 12-13) ไวดังนี้ 

1) เลือกคําศัพท หรือหัวเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับท่ีจะเรียนมา 1 คําหรือ 1 เร่ือง 
2) เขียนคําศัพท หรือหัวเร่ืองนั้นลงกระดานชอลก 
3) กระตุนใหผูเรียนคิดหาคําศัพทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวเร่ือง ใหไดมากท่ีสุด แลว

จัดกลุมคําศัพทนั้นเปนหัวขอยอย ๆ (Categories) 
4) ผูเรียนแตละคนเสนอรายงานคําศัพทท่ีคิดไว อภิปราย แลวเขียนคําศัพทนั้นเขา

เปนกลุมหัวขอ ประกอบกันจนเปนแผนท่ีความคิดคําศัพทของช้ันเรียน 
5) พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางแผนภาพความคิด 
6) ใหผูเรียนไดมีการฝกการจําแนกคําศัพทโดยใชหัวยอยตาง ๆ ในแผนภาพความคิด  
7) การอภิปรายแผนภาพความคิดท่ีสรางข้ึน เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในบทเรียนเพราะ

มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทใหมพรอมความหมายจากคําศัพท ท่ี
เคยเรียนรูมาแลว และมองเห็นความสัมพันธระหวางคําศัพทในแผนภาพความคิด 



113 
 

ตัวอยางการนาํไปใช 
ตัวอยางนี้แสดงการสอนคําศัพทดวยการใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดกับนักเรียน

ระดับ 2 จํานวน 15 คน และเปนเด็กมีสติปญญาการทดลอง คร้ังนี้เปนการทดลองใชเทคนิคการ
สรางแผนภาพความคิดในการสอนคําศัพทกอนการอาน เพื่อดูพัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับ
ความหมายและความ สําคัญคําศัพทกอนและหลังการอานของผูเรียน โดยครูใหนักเรียนศึกษาคําวา 
“Washington, D.C.” 

 
จุดประสงค 

1) เพื่อใหมีความรูพื้นฐานสําหรับใชในการอาน 
2) เพื่อใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับคําศัพทใหม 
3) เพื่อเรียนรูศัพทใหมอยางกวางขวาง 
4) เพื่อใหผูเรียนการใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดเกี่ยวกับคําศัพทได 
5) เพื่อใหผูเรียนเลาเร่ืองจากการสรางแผนภาพความคิดอันแสดงถึงการระลึกถึงส่ิง 

ท่ีอาน 
 
กระบวนการเรียนการสอน 

1) ครูนําภาพกรุง Washington, D.C. มาใหนักเรียนดูและบอกวาจะใหนักเรียนอาน 
เร่ือง Washington, D.C. 

2) ครูเขียนคําวา “Washington, D.C. - A Great City” ท่ีกลางกระดานชอลกและ 
เขียนวงกลม หรือรูปอะไรก็ไดลอมรอบคําไว 

3) ครูเขียนประโยคคําถาม เกี่ยวกับคําศัพทใหมบนกระดานชอลกใหนักเรียนคนหา 
คําตอบจากเร่ืองโดยดูท่ีหัวขอสําคัญ และนํามาเติมในแผนภาพความคิดดวยชอลกสีขาว 

4) ใหนักเรียนอภิปรายวามีประสบการณเกี่ยวกับหัวขอท่ีเลือกมาอยางใดบางโดย
เขียนเฉพาะหัวขอสําคัญลงในแผนภาพความคิดดวยชอลกสีแดง 

5) ใหนักเรียนอานเร่ืองและอภิปรายถึงส่ิงท่ีไดรับจากการอาน และ จดบันทึกส่ิงท่ี
ไดรับเพิ่มเติมลงในแผนภาพความคิดดวยชอลกสีขาว (ชอลกสีขาวเขียนส่ิงท่ีไดจากการ
อาน) 

6) อภิปรายและรายงานหลังการอาน การอภิปรายหลังการอานนักเรียนไดรับความรู
เพิ่มเติมอีก ใหนักเรียนจดบันทึกประเด็นสําคัญดวยชอลกสีฟาลงในแผนภาพความคิด  

7) ใหนักเรียนชวยกันสรางแผนภาพความคิด ใหสมบูรณและลอกลงในสมุด 
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ขอควรคํานึงในการสอนคําศัพทโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดในการสอน
คําศัพทนั้น ครูควรกระตุนใหนักเรียนใชประสบการณเดิมมาชวยโยงคําศัพทใหมท่ีไดรับโดยใช
คําถามกระตุนใหผูเรียนคิด การใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดจะชวยใหนักเรียนมีความรู
กวางขวางเกี่ยวกับคําศัพทมากข้ึน ทําใหอานเร่ืองไดเขาใจชัดเจนและรวดเร็วข้ึน นอกจากนี้การใช
ชอลกสีจะชวยใหเห็นส่ิงท่ีรูอยูเดิม และส่ิงใหมท่ีไดรับจากการอานโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพ
ความคิด ดังภาพตัวอยางการสอนคําศัพทในภาพท่ี 2.4 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 ตัวอยางแผนภาพความคิดการสอนคําศัพท 
 

2) การใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิดในกิจกรรมกอนและหลังการอาน 
ในการสอนน้ันจะมีการสรางแผนภาพความคิด ของเร่ืองกอนการอานเพื่อเปนการกระตุน

ความรูเดิม และเรียนรูคําศัพทในขณะท่ีอานผูเรียนจะมีการเปล่ียนแปลงแผนภาพความคิด ของตน
ตามเนื้อเร่ืองท่ีอาน ในชวงหลังการอานมีการอภิปรายเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจน และเปนการ
ผสมผสานความรูใหมสําหรับการใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิด หลังการอานนั้นผูเรียนจะ
สรางแผนภาพความคิดของตนเองหลังจากท่ีไดอานเร่ือง แลวมีการอภิปรายสรุปแผนภาพความคิด 
ท่ีผูเรียนสรางข้ึนเพื่อตรวจสอบใจความสําคัญในเร่ืองท่ีอาน การสรางแผนภาพความคิดหลังการ
อาน จะชวยใหผูเรียนไดมีการทบทวนความจํา ความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน สรุปรวบรวม และ
เสนอแนะขอมูลท่ีอานออกมาเปนแผนภาพความคิด 
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ตัวอยางการนําไปใช 
Heimlich and Pittelman (1986 : 10 -13) ไดเสนอตัวอยางการใชเทคนิคการสรางแผนภาพ

ความคิด เปนกิจกรรมหลังการอานกับนักเรียนระดับ 1 จํานวน 6 คน นักเรียนไดอานเร่ือง Kate and 
the Zoo แลวสรางแผนภาพความคิด เพื่อเสริมสรางการเรียนรูคําศัพทและทักษะความเขาใจ 

 
จุดประสงค 

1) เพื่อเสริมการเรียนรูคําศัพทใหมจากเร่ืองท่ีอาน 
2) เพื่อฝกความสามารถในการจําและลําดับเหตุการณและเนื้อเร่ืองท่ีอาน 
3) เพื่อใหจับใจความสําคัญของเร่ืองได 
4) เพื่อฝกทักษะการตีความหมายจากรูปภาพและขอความท่ีอาน 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
1) ครูแจงใหนักเรียนทราบวา ในคาบนี้พวกเขาจะตองอานเร่ืองเกี่ยวกับเด็กหญิงคน

หนึ่งซ่ึงไดไปเท่ียวสวนสัตว แลวครูสอนคําศัพทใหมท่ีสําคัญ 
2) ใหนักเรียนลงมืออานเนื้อเร่ือง 
3) ครูอธิบายแกนักเรียนวา พวกเขากําลังจะสรางแผนภาพความคิด ซ่ึงใชแสดง

ใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 
4) ครูเขียนช่ือเร่ือง Kate and the Zoo บนกระดานแลววงกลมลอมรอบ 
5) ครูเขียนหัวขอสําคัญซ่ึงสรุปไดจากขอความและรูปภาพในเร่ืองท่ีอาน เชน Things 

Kate does at Zoo., Things Kate sees at the Zoo., Things Kate likes at Zoo., How Kate 
looks. หรือ How Kate feels. 

6) ครูใหนักเรียนบอกส่ิงท่ีนักเรียนจําไดจากเร่ืองท่ีอาน แลวใหตัดสินใจวาควรนําไป
เขียนไวภายใตหัวขอใด จนไดขอมูลครบทุกขอ 

7) ใหนักเรียนอานเร่ืองอีกคร้ัง เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมลงในแผนภาพความคิด 
8) ใหนักเรียนจัดลําดับหัวขอท่ีสําคัญตามลําดับ โดยครูใชคําถามเพ่ือใหนักเรียนจํา

เร่ืองท่ีอานได 
9) ใหโอกาสแกนักเรียนในการมีสวนรวมคิดหัวเร่ืองใหมาก ๆ 
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จากกระบวนการเรียนการสอนในการฝกคร้ังตอ ๆ ไป ควรทําดังนี้ 
1) ทบทวนแผนภาพความคิด 
2) อธิบายใหนักเรียนฟงถึงเร่ืองท่ีไดอาน และทําแผนภาพความคิดหลังการอานโดย

ครูไมสรางแผนภาพความคิดใหนักเรียนดู 
3) ใหนักเรียนอานเร่ือง และฝกทําแผนภาพความคิดเปนกลุมยอย 
4) ใหนักเรียนลอกแผนภาพความคิดท่ีชวยกันทําแลวลงสมุด และนําไปเลาให

ผูปกครองฟง              
 
 3 )  ฝกทักษะในการอาน 

Heimlich and Pittelman (1986 : 8-22 ; citing Hanf, 1971 : 225-230) ไดเสนอข้ันตอนใน 
การสรางแผนภาพความคิดในการฝกทักษะการอานไวดังนี้ 

2.1 สรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน (Main Idea)โดยเขียนใจความสําคัญ
หรือช่ือเร่ือง (Title) ไวภายในวงกลม หรือส่ีเหล่ียม หรืออาจจะเปนรูปทรง อะไรก็
ได 

2.2 สรุปหรือหาหัวขอยอย (Second Categories ) ท่ีเนื้อเรื่องกลาวถึงผูอานนั้น
จะตองจําแนกประเภทหรือจัดกลุมหัวขอแนวคิด ถาในเนื้อความไมไดกําหนดไว
ชัดเจน ผูอานจะตองสรุปประเด็นและกําหนดเปนหัวขอเอง แลวโยงหัวขอตาง ๆ เขา
กับใจความสําคัญหรือช่ือเร่ืองหลังจากท่ีไดเขียนวงกลมหรือส่ีเหล่ียมลอมรอบแลว 

2.3 หารายละเอียดสนับสนุน (Supporting Details) ผูเรียนจะตองอานนื้อเร่ือง
อยางละเอียดเพื่อเก็บรายละเอียดท่ีจะทําใหการสรางแผนภาพความคิดสมบูรณแลว 
โยงรายละเอียดท่ีสนับสนุนเขากับหัวขอยอย 

 
ตัวอยางการนําไปใช 
ตัวอยางนี้เปนการนําเทคนิคการสรางแผนภาพความคิด ไปใชในการฝกทักษะการอานกับ

นักเรียนระดับ 5 จํานวน 22 คน เพื่อเตรียมตัวสอบบทเรียนเร่ืองระบบยอยอาหารการสรางแผนภาพ
ความคิด จึงเปนเทคนิคหนึ่งในการทบทวนบทเรียนกอนการสอบ 
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จุดประสงค 
1) เพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญจากบทเรียน 
2) เพื่อใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของบทเรียนออกมาเปนแผนภาพ

ความคิด 
3) เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพททางวิชาการเกี่ยวกับระบบการยอยอาหาร 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
1) ครูแจงใหนักเรียนทราบวา ครูจะทบทวนบทเรียน เร่ืองกระบวนการยอยอาหาร  

โดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพความคิด จากนั้นเขียนคําวา Digestion บนกระดานแลว
อธิบายกระบวนการสรางแผนภาพความคิด 

2) ใหนักเรียนเขียนคําวา Digestion ลงในสมุดและลากเสนใหเปนรัศมีออกจากคํา  
ศัพทนี้ 

3) ใหนักเรียนอานบทเรียนอยางคราว ๆ แลวใชบอกหัวขอสําคัญๆของบทเรียน 
4) ใหนักเรียนเขียนหัวขอสําคัญของบทเรียน ลงบนเสนรัศมี ในแผนภาพความคิด 
5) ใหนักเรียนปดหนังสือ แลวใหแตละคนเขียนรายละเอียดจากบทเรียนท่ีจําไดใน

แตละหัวขอสําคัญลงในแผนภาพความคิดของตนเอง 
6) ใหนักเรียนท้ังหมดชวยกันทําแผนภาพความคิดบนกระดาน โดยใชขอมูลจาก

แผนภาพความคิดของแตละคนรวมกันและอภิปราย 
7) เม่ือสรางแผนภาพความคิดของช้ันเรียนเสร็จแลว ใหนักเรียนอานบทเรียนจาก

หนังสืออีกคร้ังหนึ่งเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดลงในแผนภาพความคิด ของแตละคน 
8) ครูใหนักเรียนอภิปรายขอมูลท่ีไดมาเพ่ิม แลวเขียนลงในแผนภาพความคิด 

Digestion ของช้ันเรียนและนักเรียนแตละคนแกไขแผนภาพความคิดของตนเองและของ
ช้ันเรียน 

9) ครูใหคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดไววา การสรางแผนภาพความคิดชวยให
นักเรียน ไดรับประสบการณเชนไร และใหเห็นวาบทเรียนเรื่องระบบการยอยอาหารน้ัน
สําคัญและมองเห็นแนวทางในการทําแผนภาพความคิดดวยตนเองของแตละคน 

10) ควรใหนักเรียนทําแผนภาพความคิด เพื่อชวยใหการเตรียมตัวสอบท้ังเปน
รายบุคคล คู หรือกลุมยอย ตลอดจนนําไปใชท่ีบาน เพื่อใหเห็นวาการสรางแผนภาพ
ความคิดมีประโยชน และชวยนักเรียนได  
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จากแนวการสอนท่ีนํามากลาวแลว เปนตัวอยางในการสอนเก่ียวกับการใชเทคนิคการสราง
แผนภาพความคิด ผูวิจัยไดสรุปเปนแนวการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพ
ความคิดดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 กิจกรรมกอนการอาน เปนข้ันการสรางความสนใจ สนทนาเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะ
อานเพื่อทบทวนความรูเดิม ครูแจงจุดประสงคในการอาน เรียนรูประสบการณใหมโดย
นักเรียนเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท รูปภาพ หรือการแสดงทาทาง และคาดคะเน
เร่ืองท่ีจะอาน กระตุนความสนใจโดยใชกิจกรรมเสริม นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพท สะกด   
คําศัพทบอกความหมายของคําศัพท โดยใชแบบฝก และเกมเพื่อเสริมแนวความคิดรวบ
ยอดดานโครงสรางไวยากรณ 

ข้ันท่ี 2 กิจกรรมระหวางการอาน เปนข้ันการทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความ
ในเร่ืองท่ีอาน โดยใหนักเรียนอานเร่ืองแลวทําความเขาใจเร่ือง หารายละเอียด จัดลําดับ
ความสําคัญของหัวขอ เปนความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดยอยและนํามาสราง
แผนภาพความคิด ตามลําดับดังนี้ 

1) หาใจความสําคัญของเร่ือง เหตุการณสําคัญ ตัวละครสําคัญ 
2) เขียนใจความสําคัญของเร่ืองท่ีเปนความคิดหลัก ไวเปนแกนกลาง 
3) ลากเสนออกรอบ ๆ จากความคิดหลักตรงแกนกลางซ่ึงอาจเปนคําหรือภาพ 

  ก็ไดเขียนความคิดรองบนเสน 
4) ลากเสนตอแตละเสนจากเสนความคิดรองออกไป แลวเขียนความคิดยอยมี 

ความสัมพันธกับความคิดรอง 
5) ใหนักเรียนตกแตงแผนภาพความคิดท่ีสรางข้ึนดวยสี ลวดลายตางๆเพื่อ

ความ สวยงาม และกระตุนความสนใจ 
 

ในข้ันระหวางการอานนี้ ครูจะใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุม และในระยะแรก ๆ
ครูจะชวยนักเรียนหาคําและสรุปคําสําคัญตางๆ ท่ีเปนความคิดหลัก ความคิด และความคิด
ยอยและการเช่ือมโยงความสัมพันธของคําตางๆ ในการเขียนแผนภาพความคิด เพื่อให
นักเรียนเรียนรูและเขาใจ จนสามารถอานเร่ืองและสามารถเขียนแผนภาพความคิดไดดวย
ตนเอง 

 
ข้ันท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน เปนการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนท่ีแสดง

ความคิดเห็นหรือแสดงความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน เชน นักเรียนตอบคําถามจากเร่ือง
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นําเสนอแผนภาพความคิด สรุปเลาเร่ือง เขียนสรุปเร่ือง ชวยกันอภิปรายสรุปแผนภาพ
ความคิด และสรุปจากเร่ืองท่ีอานกิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืน เชน 
ทักษะการพูด หรือทักษะการเขียน เปนตน 

 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 

สรารัตน จันกล่ิน (2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางกลุมท่ีไดรับการสอนดวยกลวิธีการตั้งคําถาม
ตนเองและกลวิธีการจดบันทึก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวย
กลวิธีการต้ังคําถามตนเองมีความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษอยูในระดับผาน
เกณฑข้ันตํ่าท่ีกําหนดตามเกณฑการประเมินผลการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนดวยกลวิธีการจดบันทึก มีความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษอยู
ในระดับตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวยกลวิธีการตั้ง
คําถามตนเอง มีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการ
สอนดวยกลวิธีการจดบันทึก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
อนุพร พวงมาลี (2549: 60) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะหและ   

เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู
แบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของ เอ็ดเวิรด เดอ โบโน กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียความสามารถการคิดวิเคราะหและเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดหมวกหกใบของ
เอ็ดเวิรด เดอ โบโน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

 
นิลวรรณ เจตวรัญู (2549: 40) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถดานการคิด

วิเคราะหในวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบกับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบกับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ไฉน อรุณเกลา (2550) ศึกษาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนสรุปความ วิชาภาษาอังกฤษ 7 (อ 42102) ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม กอนและหลังท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนคิการต้ังคําถาม 
ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถทางดานการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษท่ีไดรับ
การสอนโดยใชเทคนิคการต้ังคําถามเพ่ิมข้ึน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความสามารถในการ
เขียนสรุปความท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการต้ังคําถามสูงกวาเกณฑรอยละ 60 เปนไปตาม
สมมุติฐาน ท่ีต้ังไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 

พรพรรณ อินทรไทยวงศ (2553) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิดท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม
พัฒนากระบวนการคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิด มี
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 

สุกัญญา ศิริเลิศพรรณา (2553) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนภาพความคิด
ประกอบเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสองกับเกณฑ ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนภาพ
ความคิดเร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสองผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
 
 ออมฤดี แชมอุบล  (2553) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะหและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบ และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห
และทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสวน  สอบ   
สวนท่ีเนนการใชคําถามหมวกความคิดหกใบสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
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2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 

Wong and Jones (นิตยา ชัยสวัสดิ์ 2538 : 44; อางอิงจาก B.Y.L. Wong and W. Jones. 
Learning Disability Quarterly. 1982 : 228 - 240) ไดศึกษาถึงผลการเรียนรูโดยท่ี ผูเรียนต้ังคําถาม
เกี่ยวกับบทอานดวยตนเองของนักเรียนเกรด 8 และ 9 โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมี    
ความสามารถทาง การเรียนในระดับตํ่า และกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถ ทางการเรียนในระดับ
ปกติ ในกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนในระดับตํ่านั้น จะถูกแบง ออกเปน 2 กลุมยอย 
คือ กลุมท่ีไดรับการฝกใหต้ังคําถามเกี่ยวกับบทอานดวยตนเอง และกลุม ควบคุม และในกลุม
นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนในระดับปกติ จะถูกแบงเปน 2 กลุมยอย เชนกัน คือ กลุม
นักเรียนท่ีไดรับการฝกฝนใหต้ังคําถามเก่ียวกับบทอานดวยตนเองกับกลุมควบคุม ท้ังนี้นักเรียนทุก
กลุมจะไดรับการสอนใหรูถึงใจความหลักของเนื้อเร่ือง ผลการทดลองปรากฏวา กลุมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนในระดับตํ่าท่ีไดรับการฝกใหต้ังคําถามเก่ียวกับบทอาน ดวยตนเอง มี
ผลสัมฤทธ์ิในการอานเพ่ือความเขาใจสูงกวาทุกกลุม นั่นแสดงวาวิธีการเรียนโดย ผูเรียนต้ังคําถาม
เกี่ยวกับบทอานดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนท่ีสงผลดีตอนักเรียนท่ีมีความสามารถ ทางการเรียนตํ่า
มากกวานักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนในระดับปกติ  

 
De Fina (1999) ไดศึกษาผลของการใชแผนภาพลําดับความคิดในการอานเพ่ือความเขาใจ

ของ นักศึกษาในวิทยาลัย จํานวน 73 คน อายุระหวาง 18 – 20 ป ทําการสุมตัวอยางเปน 2 กลุมเปน
กลุมทดลอง 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีใชแผนภาพลําดับความคิดรวมกับการอภิปรายและกลุมท่ีใช
แผนภาพลําดับความคิดแตไมมีการอภิปราย และกลุมควบคุม 1 กลุม ผลปรากฏวากลุมทดลองมี
ความเขาใจในการอานมากกวากลุมควบคุม 
 

Johnson  (2003 : 2796 – A) ไดศึกษาผลของการสอนยุทธศาสตรการอานเพ่ือความเขาใจ
จากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเกรด 4 และการตอบสนองของนักเรียนระหวางการคิดเปนถอยคํา ความ
แตกตางระหวางการคิดท่ีเกิดข้ึนระหวางการอาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนเกรด 4 
จากโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรง จํานวน 100 คน โดยใชวิธีการสอน 3 วิธีในการสอนอานให
นักเรียน 6 หอง ซ่ึง 2 หองแรกใชการสอนยุทธศาสตรเพื่อความเขาใจโดยตรง อภิปรายจุดมุงหมาย 
และการใชยุทธศาสตร และใชรูปแบบท่ีครูคอยๆปลอยใหรับผิดชอบ อีก 2 หองใชการสอนยุทธ 
ศาสตรเพื่อความเขาใจในลักษณะท่ีจํากัดพฤติกรรมการเรียน สวน 2 หองสุดทายใชวิธีการสอน
แบบเดิม ครูใชการอานปากเปลาและใหงานทําในหองเรียน นักเรียนท้ังหมดไดรับการทดสอบการ
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อานเพื่อความเขาใจท้ังมีการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา การ
สอนโดยใชยุทธศาสตรการอานเพื่อความเขาใจ มีผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิตอการอานท่ีวัดจาก
ขอสอบมาตรฐาน นักเรียนทีเรียนโดยใชยุทธศาสตรการอานเพ่ือความเขาใจ มีความกระตือรือรน
ในการคิดขณะอานมากข้ึนและสามารถใชถอยคําเกี่ยวกับยุทธศาสตรการอานเพื่อความเขาใจมาก
ข้ึนในขณะท่ีอาน 
 

Brinkmann (2003 : 45-46) ไดศึกษาวิธีการของแผนภาพความคิดกับการเขียนความคิดรวบ
ยอดท่ีไมใชเคร่ืองมือท่ีทําเพื่อใชในทางการศึกษา แตกลับพบวาวิธีการของแผนภาพความคิดกับการ
เขียนความคิดรวบยอดมีประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
การเขียนแบบแผนทางคณิตศาสตร ถึงแมวาการเขียนแผนภาพความคิดกับการเขียนความคิดรวบ
ยอดยังไมคอยเปนท่ีนิยมในการเรียนคณิตศาสตร แตจากเสียงสะทอนของครูท่ีนําไปใชในวิชา
คณิตศาสตรพบวา นักเรียนท่ีเคยรูสึกไมดีกับวิชาคณิตศาสตรนั้นไดรับประโยชนสามารถเช่ือมโยง
และลําดับความคิด รวมท้ังทําใหเขาใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดในขณะท่ีใชวิธีการ
เหลานี้ 

 
Koray (2005 : 398) ไดทําวิจัยการสํารวจความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เกี่ยวกับการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบและเทคนิค
การแสดงรายการของคุณลักษณะ (attribute listing) ในวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวานักเรียน
เช่ือวาการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบสามารถทําใหความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมซ่ึงยากท่ี
จะเรียนรูสําหรับพวกเขามีความชัดเจนมากข้ึน พวกเขาสามารถเรียนรูไดดีข้ึน มีความสนุกสนานใน
การเรียน และงายตอการอธิบายความคิดของพวกเขาโดยปราศจากความลังเลสงสัยและพวกเขายังมี
ความเห็นดวยวาควรประยุกตใช เทคนิคหมวกความคิดหกใบกับทุกวิชาไมใช เฉพาะวิชา
วิทยาศาสตรเทานั้น สําหรับการใชเทคนิคการแสดงรายการของคุณลักษณะ พบวา นักเรียนคิดวา
พวกเขาไดเรียนรูท่ีจะหาขอมูลใหมๆคลายกับการใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบ และทําใหพวกเขา
เรียนรูท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ยิ่งไปกวานั้น การเปดโลกแหงจินตนาการของพวกเขาทํา
ใหพวกเขาเรียนรูวิธีท่ีจะสรางความคิดท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานของความคิดท่ีแปลกๆเหลานั้นและ
พวกเขายังมีความเห็นอีกดวยวา นักวิทยาศาสตรสามารถท่ีจะใชเทคนิคนี้ในการสรางนวัตกรรม
ใหมๆ ข้ึนมาได 
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2.5  สรุปความทายบท 
 

จากการศึกษาคนควาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับทักษะการคิด  ทักษะการอาน  
เทคนิคกระบวนการคิดรวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  ผูวิจัยไดรับทราบ
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอานโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดในหลากหลายรูปแบบ 
ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีความม่ันใจวาจะสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการ 
บูรณาการเทคนิคกระบวนคิด 3 รูปแบบ ไดแก เทคนิคการใชคําถาม  เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
และเทคนิคการใชแผนภาพความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส  ซ่ึงผูวิจัยจะกลาวถึง
วิธีการดําเนินการวิจัยและการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยในบทตอไป      
 
 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 จากการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอานโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดใน
หลากหลายรูปแบบในบทท่ี 2  ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคนิค
กระบวนคิด 3 รูปแบบ ไดแก เทคนิคการใชคําถาม  เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ และเทคนิคการใช
แผนภาพความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝรั่งเศส  ซ่ึงผูวิจัยไดกลาวถึงวิธีการดําเนินงานวิจัย
ในหัวขอ (1)  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (2) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  (3) การสราง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมขอมูล และ (5) การวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553  แผนการเรียนอักษร
ศาสตร (ภาษาฝรั่งเศส)  จํานวนท้ังส้ิน 10 คน เปนเพศชายจํานวน 1 คน และเพศหญิงจํานวน 9 คน 
กลุมตัวอยางแรกในการวิจัยนี้  ผูวิจัยใชการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยใช
ท้ังหมดของกลุมประชากร  สําหรับกลุมนี้ผูวิจัยใชทดลองเทคนิคกระบวนการคิด จํานวน 9 รูปแบบ  
                

 กลุมตัวอยางท่ี 2 เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซ่ึงกําลังศึกษา 
อยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553  แผนการเรียนอักษรศาสตร (ภาษาฝรั่งเศส)  จํานวนท้ังส้ิน 40 
คน เปนเพศชายจํานวน 13 คน และเพศหญิงจํานวน 27 คน  ซ่ึงกลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการสุมอยาง
งายจากกลุมประชากรท่ีเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนท้ังหมด 110  คน โดยทางโรงเรียนมีพื้นฐาน
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแรก สําหรับกลุมตัวอยางนี้
ผูวิจัยใชทดลองเทคนิคกระบวนการคิดที่ใชทักษะการใชคําถามแสดงความคิดเห็น ใชหมวกความ 
คิดสีดําและสีเหลืองและใชแผนภาพ Cluster Diagram ซ่ึงรูปแบบนี้มีความซับซอนนอยท่ีสุดในการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
 1) แผนหนวยการเรียนรูโดยใชการบูรณาการเทคนิคกระบวนการคิด ไดแก เทคนิคการใช 
คําถาม  เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เทคนิคการใชแผนภาพความคิด   จํานวนท้ังส้ิน 9 แผน  เปน
เวลา 18 คาบ  ไดแก 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 : La France  เปนเวลา  2 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 :  Les vacances เปนเวลา  2 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 :  La gastronomie เปนเวลา  2 คาบ      
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 :  Les  achats เปนเวลา  2 คาบ    
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 :  Les loisirs เปนเวลา  2 คาบ   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 :  La santé et la sécurité เปนเวลา  2 คาบ    
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7 :  La vie d’étudiant เปนเวลา  2 คาบ   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8 :  La BD เปนเวลา  2 คาบ   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  9 :  Le réchauffement mondial เปนเวลา 2  คาบ   

2)  แบบประเมินความสามารถในการอานภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงสรางเพ่ือวัดความสามารถใน
การอานและถายทอดโดยการสรางแผนภาพความคิดหลังเรียนจากบทอานท่ีไดรับในแตละแผนการ
จัดการเรียนรู  ในสวนของเกณฑการใหคะแนนจะแบงคะแนนออกเปน  5  ระดับ คือ  1 คะแนน –  
5 คะแนน     

3)  แบบสอบถามวัดเจตคติ โดยวัดภายหลังการเรียนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียน  
รูโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด แบงออกเปน 4 ประเด็นหลักไดแก ดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือและอุปกรณการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

3.3  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
 
 3.3.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรู 

  1)  ศึกษาและวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา ฝ 32201 ภาษาฝร่ังเศส 3 ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 5 เพื่อกําหนดสาระการเรียนรู 

 2) ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับทักษะการคิด ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกองคประกอบ 
ของทักษะการคิดของ J.R.Fraenkel (1980) ประกอบดวยทักษะการคิด 10 ข้ันดังรูปท่ี 3.1  
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รูปท่ี 3.1 องคประกอบของทักษะการคิด 
 

 3) สรางหนวยการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูของรายวิชาและต้ังเปาหมาย  
(concept) ของแตละแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงในรายวิชาดังกลาวประกอบดวย 9 แผนดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1 :  La France 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2 :  Les vacances     
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3 :  La gastronomie      
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4 :  Les  achats    
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5 :  Les loisirs   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6 :  La santé et la sécurité    
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7 :  La vie d’étudiant   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8 :  La BD   
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  9 :  Le réchauffement  mondial   

 4) หาบทอาน (text) ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียนของผูเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงใชหนังสือเรียน Déclic 2  ผูวิจัยไดเลือกบทอานโดยคํานึงถึงระดับ
ความยากงายท่ีสอดคลองกับระดับการเรียนรูของผูเรียน วิเคราะหเนื้อหา ไวยากรณ  
โครงสรางภาษาท่ีปรากฏในบทอานเพื่อนําไปเขียนในแผนการจัดการเรียนรู 
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 5) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูในแตละหนวยโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดดังนี้ 
 5.1 เทคนิคการใชคําถาม ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกเทคนิคการใชคําถามของ 
ศาสตราจารย Curtis (อางถึงในสุวิทย  มูลคําและ อรทัย มูลคํา, 2551) แบงการใช
คําถามเปน 12 ประเภท ดังรูปท่ี 3.2 

 

                        
 

                           รูปท่ี 3.2 รูปแบบการใชคําถาม 
 

5.2 เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบซ่ึงผูวิจัยไดเลือกเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
ของ Edward De Bono (2000) ดังรูปท่ี 3.3 

 
                    รูปท่ี 3.3 รูปแบบหมวกความคิด 6 ใบ 
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5.3 เทคนิคการใชแผนภาพความคิด  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมรูปแบบ
แผนภาพตาง ๆแบงเปน 10 รูปแบบ ดังรูปท่ี 3.4 

 

                   
 

                     รูปท่ี 3.4  รูปแบบแผนภาพความคิด 
 

  6) นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองในการ
วิเคราะหบทอานและการจัดทํากรอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

  7)  เขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยในแตละแผนประกอบดวย  
 7.1 จุดประสงคการเรียนรู 

  - ดานความรู 
  - ดานทักษะ 
  - ดานคุณลักษณะ              

  7.2  ระยะเวลา 
7.3  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน   
7.4  กิจกรรมการเรียนการสอน   

- กิจกรรมกอนอาน (เทคนิคการใชคําถาม) 
- กิจกรรมระหวางอาน  (เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ) 
- กิจกรรมหลังการอาน (เทคนิคการใชแผนภาพความคิด) 
- ส่ิงท่ีไดเรียนรูและขอจํากัดในการเรียนรู 
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  8) ในระหวางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดนําไปใหคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจแกไขเปนระยะและนํามาปรับแกไขใหถูกตอง  

 
ในข้ันตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมท่ีเนนการเรียนรู

แบบรวมมือ เพื่อใหผูเรียนไดสรางความรูสึกพึ่งพากันทางบวกใหเกิดข้ึนในกลุมนักเรียน ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล และมีความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม  

 
โดยผูวิจัยไดศึกษาและนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือของ Kagan (1995) มาปรับใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนไดแก เทคนิคเพื่อนเรียน (Partners) เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด 
(Think - pair -  share) เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู  และทําคนเดียว (Team - pair - solo) เทคนิค
การอภิปรายเปนทีม (Team discussion) เปนตน ดังจะเห็นไดจากแผนการจัดการเรียนท้ัง 9 แผน
ดังตอไปนี้ 
 
หนวยการเรียนรูท่ี 1  La France  (ประเทศฝร่ังเศส)                                                                        

เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือใหสังเกต (Q11)  หมวกสีขาวกับหมวกสี
แดง (H1+H2) และ Branching diagram (M3) 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

1) ครูเปด CD “La France et ses trésors” เพื่อใหนักเรียนดูส่ิงท่ีเปนเอกลักษณ 
สถานท่ีสําคัญของประเทศฝร่ังเศสในภาพรวมและถามเพ่ือใหนักเรียนสังเกตวาเห็นส่ิง
ใดบาง  (Q11) 

2) ครูแจกใบงานท่ี 1 ใหนักเรียนบันทึกส่ิงท่ีนักเรียนสังเกตส่ิงท่ีเห็น และแสดง
ความรูสึกของตนเองชอบหรือไมชอบส่ิงใดท่ีเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสบาง  (H1+H2) 

3) ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม จากน้ันครูแจกบทอานใหกลุมละ 1 
หัวขอดังนี้ 

กลุม 1 : L’Hexagone 
กลุม 2 : Les Généralités 
กลุม 3 : Les Paysages 

4) ครูใหแตละกลุมสรุปความและใหสังเกตลักษณะเดนท่ีเปนเอกลักษณของ
ประเทศฝรั่งเศสจากบทอาน 
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5) ครูใหแตละกลุมนําขอมูลท่ีสรุปไดมาสรางแผนภาพ Branching Diagram (M3) 
6) ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิงท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)  และขอจํากัด

(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกการเรียนรูไมตํ่ากวา 30 คํา จากนั้นครูใหนักเรียน
ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

 
หนวยการเรียนท่ี 2   Les  vacances  (วันหยุดพักผอน) 

เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือใหแสดงความคิดเห็น (Q8)   หมวกสีดํา 
กับหมวกสีเหลือง (H3+H4) และ Cluster Diagram (M1) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ครูใหนักเรียนดูภาพโปสเตอรการทองเท่ียวรูปแบบตาง ๆ จากนั้นครูถาม

นักเรียนเพื่อใหแสดงความคิดเห็นวาชอบการทองเท่ียวแบบไหน พรอมแสดงเหตุผล (Q8)    
2) ครูใหนักเรียนแบงกลุมตามรูปแบบการทองเท่ียวท่ีนักเรียนชอบ ภูเขา ทะเล 

เมือง หรือชนบท ใครชอบแบบเดียวกันใหอยูกลุมเดียวกัน จากนั้นใหสมาชิกในแตละกลุม
ชวยกันแสดงความคิดเห็นบรรยายเกี่ยวกับขอดีและขอเสียหรืออุปสรรคในการทองเท่ียว
ตามแบบท่ีแตละกลุมชอบ  (H3+H4)  

3) ครูใหนักเรียนแบงกลุมใหมโดยตองมีสมาชิกไมซํ้ากับกลุมเดิม 
4) ครูแจกบทอาน Les vacances ใหแตละกลุมอานเพื่อสรุปใจความสําคัญ 
5) ครูใหแตละกลุมนําขอมูลจากในบทอานและจากท่ีสรุปไดจากกลุมเดิมของ

สมาชิกแตละคนมาสรางแผนภาพ Cluster Diagram  (M1) 
6)  ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิง ท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)และขอจํ ากัด

(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 30 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 3  La gastronomie  (อาหารการกิน) 

เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือการนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ  
(Q3) หมวกสีเขียวกับหมวกสีฟา (H5+H6) และ Event Chains (M6) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ครูเปดคลิปวิดีโอในเวป http://www.youtube.com/watch?v= U4A8j EuQG LE  

เกี่ยวกับข้ันตอนการทําขนมปงฝร่ังเศสทีละข้ันตอน โดยใหนักเรียนต้ังสมมติฐานวาคือ
อาหารประเภทใด  

2) เม่ือนักเรียนสามารถตอบไดวาคือขนมปงฝร่ังเศส (baguette) ครูจึงถามนักเรียน
วาขนมปงฝร่ังเศสสามารถนําไปประกอบอาหารอยางไรไดบาง  (Q3) 

3) ครูใหนักเรียนจับคูกัน จากนั้นครูแจกตําราอาหารฝร่ังเศสกลุมละ 1 เมนู โดยครู
ใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษา มีสวนประกอบอะไรบางและมีข้ันตอนการทําอยางไร และ
มานําเสนอใหเพื่อนฟง 

4) เม่ือแตละคูออกมานําเสนอแลว ครูใหแตละกลุมนําเมนูท่ีแตละกลุมนําเสนอไป
สรางสรรคเปนเมนูใหมโดยใหใชวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศไทย โดยนักเรียนแตละ
กลุมตองมีการวางแผนการแบงหนาท่ีการทํางานสงครูดวย  (H5+H6) 

5) ครูแจกบทอานเกี่ยวกับอุปนิสัยการรับประทานอาหารของคนฝร่ังเศสโดย
นักเรียนแตคนจะไดบทอานคนละตอนไมซํ้ากัน 

6) ครูใหนักเรียนแตละคนอานบทอานสวนของตนกอน จากนั้นใหนักเรียน
รวมกลุมกันนําขอมูลแตละสวนมารวมและเรียงตอกัน 

7) ครูใหนักเรียนแตละคนนําขอมูลท่ีไดมาสรุปและเรียงลําดับมาสรางแผนภาพ 
Event Chains  (M6)  

8)  ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิง ท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)และขอจํ ากัด
(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 30 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4  Les  achats   (การจับจายซ้ือของ) 
  เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือการจําแนกและถามเพ่ือใหกําหนดคํา
นิยามหรือใหคําอธิบาย (Q4+Q10)  หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีเขียว  หมวกสีฟา (H1 /H2 
/H5/ H6)  และ Classification Map  (M4) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ครูถามนักเรียนวาเราสามารถจับจายซ้ือของมาบริโภคไดจากท่ีไหนไดบาง 
2) เม่ือนักเรียนตอบมาหลายสถานท่ี ครูจึงถามเพ่ือใหนักเรียนจําแนกวาสถานท่ี ๆ

นั้นขายของประเภทใดบาง (Q4)   
3) ครูแบงกลุมโดยจับสลากสุมนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน จากนั้นครูมอบ 

หมายงานใหแตละกลุมประชุมเพื่อเลือกแผนกตาง ๆในหางสรรพสินคากลุมละ 1 แผนก 
และใหไปสํารวจวาแตละแผนกมีการจัดโซนสินคานั้นอยางไร นักเรียนรูสึกวาเหมาะสม
แลวหรือยัง ถาไมเหมาะสม นักเรียนจะออกแบบใหเปล่ียนเปนรูปแบบใด โดยครูใหแตละ
กลุมวาดออกแบบรานและใหนําเสนอในคาบตอไปโดยครูใหนักเรียนแตละกลุมวางแผน
แบงหนาท่ีการทํางานสงครูดวย  (H1 /H2 /H5/ H6) 

4) ครูแจกบทอาน ใหนักเรียนแตละคนชวยกันอานขอมูลเพื่อจับใจความสําคัญเพื่อ
สรางเปนแผนภาพแสดงการจําแนกประเภทของรานคาและการใหคําจํากัดความของส่ิงท่ี
จําแนกพรอมยกตัวอยางประกอบ 

5)  ครูใหนักเ รียนแตละคนนําแผนภาพมารวมกันเพื่อสรางเปนแผนภาพ
Classification Map ใหมโดยการนําขอมูลของแตละคนมารวมกันกับกลุมเดิมในตอนแรก 
(M4) 

6)  ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิง ท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)และขอจํ ากัด
(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 50 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  

 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  Les  loisirs   (กิจกรรมยามวาง) 

เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือการเปรียบเทียบ (Q1) หมวกสีดํา หมวก
สีเหลือง หมวกสีเขียว หมวกสีฟา (H2/ H3/ H4/ H5)  และ Venn Diagram  (M2) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ครูใหน.ร.ดูภาพกิจกรรมระหวางคนเลนฟุตบอลกับคนอานหนังสือ โดยถามให

นักเรียน เปรียบเทียบวากิจกรรมท้ังสองมีความเหมือนและความแตกตางกันอยางไรบาง  
(Q1) 
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2) ครูส่ังใหนักเรียนแบงกลุม ๆละ3 คน โดยใหสมาชิกในกลุมแตละคนหาภาพ
งานอดิเรกมาคนละ 1 กิจกรรม โดยแตละคนตองเขียนแสดงความรูสึก ขอดีและขอเสียของ
กิจกรรมนั้น จากนั้นใหนํามาเปรียบเทียบกับกิจกรรมของเพ่ือนสมาชิกในกลุมและใหสราง 
สรรคกิจกรรมงานอดิเรกข้ึนมาใหม 1 กิจกรรม (H2/ H3/ H4/ H5) 

3) ครูแจกบทอานใหนักเรียนแตละกลุมซ่ึงเปนบทอานเกี่ยวกับงานอดิเรกของคน
ฝร่ังเศส ซ่ึงแตละกลุมจะไดหัวขอไมซํ้ากัน เม่ือแตละกลุมชวยกันอานและสรุปความแลว 
ใหสมาชิกแตละคนไปรวมกลุมกับเพื่อนท่ีหัวขอไมซํ้ากัน 

4) ครูใหแตละกลุมนําขอมูลท่ีแตละคนสรุปมาจากกลุมเดิมมาชวยกันสราง
แผนภาพ Venn Diagram  แสดงการเปรียบเทียบ (M2) 

5)  ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิง ท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)และขอจํ ากัด
(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 50 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 6 La santé et la sécurité  (สุขภาพและความปลอดภัย) 

เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือใหเกิดความคิดวิจารณ (Q7) หมวกสีขาว  
หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง หมวกสีฟา (H1/ H3/ H4 / H6)  และ  Flowchart Diagram  (M10) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ครูถามเพื่อใหนักเรียนแสดงการคิดวิจารณเกี่ยวกับระบบการรักษาสุขภาพของ

ประเทศไทย(Q7) 
2) ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆละ 3-4 คนโดยใหไปศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับระบบการ

รักษาพยาบาลของประเทศฝรั่งเศสจากอินเทอรเน็ตดวยตนเองในเวปไซด : http://www. 
sante.gouv.fr/htm/minister/systsan.htm  จากน้ันใหนักเรียนแตละกลุมเลือกหัวขอท่ีสนใจ
ศึกษากลุมละ 1 หัวขอและนํามาวิจารณแสดงขอดี-ขอจํากัด และใหสมมติวาถานักเรียน
สามารถจัดระบบการรักษาเองจะมีการบริหารจัดการอยางไร (H1/ H3/ H4 / H6)   

3) ครูใหนักเรียนจับคูอานบทอานกับเพื่อนท่ีไมคอยไดทํางานรวมกันเกี่ยวกับ
ระบบการรักษาดูแลสุขภาพของคนฝร่ังเศสในรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงแตละคูจะไดรูปแบบท่ีไม
ซํ้ากัน จากนั้นใหแตละคูสรุปความเปนความเรียงและสรางแผนภาพยอยแสดงระบบการ
รักษาในรูปแบบท่ีแตละคูไดอาน 
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4) ครูใหแตละคูนําแผนภาพยอยท่ีไดมาสรางแผนภาพ Flowchart Diagram แสดง
ระบบการดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาสุขภาพของประเทศฝร่ังเศส (M10) 

5) ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิงท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)  และขอจํากัด
(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 50 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 7  La BD   (การตูนฝร่ังเศส) 

เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามความสัมพันธระหวางเหตุผล  (Q5)  หมวก 6 
ใบ (H1 - H6)  และ Fish bone  Map  (M8)   

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ครูใหนักเรียนดูภาพตัวละครนําในการตูน Tin Tin   จากนั้นครูถามวาคิดวาตัว
ละครเหลานี้นี้ มีบุคลิกอยางไร จากนั้นครูถามเหตุผลวาทําไมถึงคิดเชนนั้นโดยใหนักเรียน
แสดงเหตุผลประกอบ (Q5)   

2) ครูแบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ กลุม ๆละ 3 คน และใหแตละกลุม
สงตัวแทนมาเลือกรูปภาพเกี่ยวกับการผจญภัยของ Tin Tin กลุมละ 1 รูป  จากนั้นครู
กําหนดบทบาทหนาท่ีโดยใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติหนาท่ีคนละ 1 งาน  

คนท่ี 1 ใหเปนหัวหนากลุม คนหาขอมูล  จดบันทึกสรุป 
คนท่ี 2 ใหแสดงจุดออน-จุดเดน ความนาสนใจในเนื้อเร่ือง 
คนท่ี 3 ใหแสดงความรูสึกความคิดเห็นเกี่ยวกับการตูนเร่ืองนี้ และคาดเดาตอนจบ

ของเร่ือง (H1 - H6)   
3)  ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมไปคนความาวารูปท่ีแตละกลุมไดรับไปมา

จากตอนไหนของเร่ือง Tin Tin   
4) จากนั้นครูแจกเนื้อเร่ืองในชวงตนเร่ืองใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันอานและ

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5) ครูใหแตละกลุมนําขอมูลท่ีสรุปไดมาสรางแผนภาพ Fish bone Map แสดงการ

คาดการณในตอบจบของเร่ืองพรอมอธิบายเหตุและผลประกอบ (M8)   
6)  ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิงท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)  และขอจํากัด

(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 80 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบแบบ 
สอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 



135 
 

หนวยการเรียนรูท่ี 8  La vie d’étudiant   (ชีวิตในวัยเรียน) 
เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ การใชคําถามเพ่ือการตัดสินใจ (Q2)  และถามเพ่ือใหทราบ

ความมุงหมาย (Q6) หมวก 6 ใบ (H1 - H6)   และ Matrix Diagram  (M7) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1) ครูถามนักเรียนวาหลังจากจบช้ันม.6 แลวตัดสินใจวาจะเรียนอะไร และตองการ

ท่ีจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต  (Q2+Q6))   
2) ครูใหนักเรียนแตละคนออกมาจับสลากเพื่อแบงกลุม ๆละ 5 คน โดยใหสมาชิก

ในกลุมรางแบบสํารวจเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาตอและอาชีพ  
จากนั้นครูกําหนดบทบาทหนาท่ีโดยใหนักเรียนในกลุมแบงบทบาทหนาท่ีกันเอง  

คนท่ี 1 ใหหาขอมูลเกี่ยวกับดานการศึกษาตอและอาชีพเพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
สรางแบบสํารวจ 

คนท่ี 2 ใหต้ังสมมติฐานของผลสํารวจ 1 สมมติฐาน 
คนท่ี 3 ใหแสดงอุปสรรคปญหาและแสดงโอกาสและประโยชนท่ีได ในดาน

การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
คนท่ี 4 ใหนําแบบสํารวจมาวิเคราะหและแปลผล 
คนท่ี 5 ใหเสนอแนะแนวทางในการศึกษาตอและการเลือกอาชีพแบบใหม  (H1 - 

H6)    
3) ครูแจกบทอานเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนและระบบการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส 

ใหแตละกลุมอานและชวยกันสรุปใจความกลุมละ 1 ยอหนา จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับ
ระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยครูใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น บอกถึงขอ
ไดเปรียบและเสียเปรียบในระบบการศึกษาของสองประเทศ 

4) ครูใหแตละกลุมนํารางแบบสํารวจมาสรางแผนภาพ Matrix Diagram เพื่อนําไป
เก็บขอมูล  

5) เม่ือแตละกลุมไดไปเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะห แปลผลแลว ใหนําผลงาน
ออกมานําเสนอในรูปแบบ Power Point จํานวน 6-10 สไลด   (M7)                                                                  

6)  ครูใหนักเ รียนบันทึกส่ิง ท่ีได ท้ังประโยชน ท่ีได รับ(gain)และขอจํ ากัด
(limitation) โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 80 คํา จากน้ันครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
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หนวยการเรียนรูท่ี  9  Le réchauffement  mondial   (ภาวะโลกรอน) 
เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  การใชคําถามเพ่ือเปดการอภิปราย (Q9) และถามเพ่ือยั่วยุ

ใหเกิดคําถามใหม ๆอีก (Q12) หมวก 6 ใบ (H1 - H6) และ Cycle Graph   (M5) 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ครูถามนักเรียนวาปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท่ีนักเรียนไดรับขาวจากส่ือตาง ๆ 
หรือในวิชาวิทยาศาสตรหรือสังคมศึกษามีอะไรบาง (Q9)  

2) ครูคาดหวังคําตอบจากนักเรียนวาเปนภาวะโลกรอน จากนั้นครูถามวาสาเหตุ
และผลกระทบคืออะไรบาง โดยใหนักเรียนแบงเปน 2 กลุม ใหกลุมท่ี 1 อภิปรายเกี่ยวกับ
สาเหตุและกลุมท่ี 2 อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบ โดยในระหวางการอภิปรายครูใหนักเรียน
ไดมีการซักถามเพ่ือใหแตกประเด็นความคิด (Q12) 

3) นักเรียนแบงกลุมใหมกลุม ๆละ 3-4 คนโดยสมาชิกในกลุมตองมาจากคนละ
กลุมท่ีไดอภิปรายกัน จากน้ันใหสรางตาราง K W L เพื่อแสดงส่ิงท่ีเคยไดรูหรือเรียนมา
เกี่ยวกับภาวะโลกรอน  ส่ิงท่ีตองการจะเรียนรูเพิ่มเติม และส่ิงท่ีไดเรียนรูหลังจากไดศึกษา
เพิ่มเติม 

4) หลังจากนักเรียนกรอกขอมูลลงใน 2 ชองแรกแลว ครูเปดคลิปวิดีโอเก่ียวกับ
ภาวะโลกรอนท่ีเกิดข้ึนบนโลกใหนักเรียนดู เม่ือดูจบ ครูแบงกลุมใหนักเรียนกลุมละ 3 คน 
ใหแตละกลุมชวยกันสรุปเกี่ยวเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในคลิปวิดีโอจากนั้นครูกําหนดบทบาท
หนาท่ีโดยใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติหนาท่ีดังนี้  

คนท่ี 1 หาขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจากส่ือตาง ๆ  
คนท่ี 2  แสดงความคิดเห็นถึงปญหาและผลกระทบตาง ๆท่ีจะเกิดข้ึนและโอกาส

และวิธีการแกปญหาของวิกฤตการณ 
คนท่ี 3 เสนอแนะนวัตกรรมท่ีจะชวยบรรเทาภาวะโลกรอนและกําหนดมาตรการ

ควบคุม (H1 - H6) 
5) ครูใหนักเรียนแตละกลุมไปหาขาวท่ีเกี่ยวกับภาวะโลกรอนจากเวปไซดหรือ

หนังสือพิมพฝร่ังเศส จากนั้นใหนํามาชวยกันอานและสรุปเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบ
ของปญหาท่ีเกิดข้ึน 

6) ครูใหแตละกลุมนําขอมูลจากขาวมาสรุปรวมกันเพื่อสรางแผนภาพ Cycle 
Graph  แสดงวงจรของปญหาและผลกระทบ (M5) 
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7) ครูใหนักเรียนแตละคนบันทึกส่ิงท่ีไดท้ังประโยชนท่ีไดรับ(gain) และขอจํากัด
(limitation)โดยเขียนลงในสมุดบันทึกไมตํ่ากวา 80 คํา จากนั้นครูใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 

 
จากกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 9 แผนการเรียนรู ผูวิจัยไดใหผูเรียนไดบันทึกส่ิงท่ีไดท้ัง

ประโยชนท่ีไดรับ(gain) และขอจํากัด(limitation) หลังจากการเรียนการสอนในแตละแผนและให
ผูเรียนไดตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังการใชเทคนิคกระบวนการคิดในการเรียนการสอนการอาน
ภาษาฝรั่งเศส  ซ่ึงตัวอยางการบันทึกส่ิงท่ีไดเรียนรูจะอยูในภาคผนวก ง 
 

3.3.2  การสรางแบบประเมินความสามารถในการอานภาษาฝร่ังเศส    
 

ในการสรางแบบประเมินความสามารถในการอานภาษาฝร่ังเศส ผูวิจัยดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถ ทักษะและความรูจากแหลงตาง ๆ 
2)  กําหนดประเด็นและเกณฑในการวัดความสามารถในการอานภาษาฝร่ังเศสหลัง 

จากเรียนการสอนการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด  
3) สรางแบบประเมินความสามารถในการอานภาษาฝร่ังเศสโดยสรางแบบประเมิน

ความ สามารถในการอานท่ีวัดจากการสรางแผนภาพลําดับการคิดหลังเรียนการอานจากบท
อานท่ีไดรับในแตละแผนการจัดการเรียนรู  ในสวนของเกณฑใหคะแนนจะแบงคะแนน
ออกเปน  5  ระดับ คือ  1 คะแนน – 5 คะแนน ในแตละหนวยการเรียนรูผูมีไดไดต้ังเกณฑ
การใหคะแนนท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับรูปแบบของแผนภาพ ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 3.1 การประเมินแผนภาพความคิด  
 

หนวยการเรียนรู แผนภาพความคิด หัวขอในการประเมิน 
1.  La France Branching Diagram เนื้อหา ความคิดสรางสรรค      

ความเกีย่วโยง ความสวยงาม 
2.  Les vacances     Cluster Diagram เนื้อหา ความคิดสรางสรรค     

ความเกีย่วโยง ความสวยงาม 
3.  La gastronomie      Events Chain เนื้อหา ความคิดสรางสรรค     

ความตอเนื่อง ความสวยงาม 
4.  Les  achats    Classification map เนื้อหา การจําแนกประเภท 

การใหคําจํากดัความ ความคิด
สรางสรรค ความสวยงาม 

5.  Les loisirs   Venn Diagram เนื้อหา ความคิดสรางสรรค     
ความเกีย่วโยง ความสวยงาม 

6.  La santé et la sécurité    Flowchart Diagram เนื้อหา การลําดับความคิด การ
สรุปความ ความคิดสรางสรรค    
ความสวยงาม 

7.  La BD                                  Fish bone Map เนื้อหา ความคิดสรางสรรค 
ความสัมพันธระหวางเหตุผล    
ความสวยงาม 

8.  La vie d’étudiant   Matrix Diagram เนื้อหา ความครบถวนของ
แบบสอบถาม ความคิด
สรางสรรค ความสวยงาม 

9.  Le réchauffement     
     mondial   

Cycle Graph เนื้อหา ความสมบูรณของ
ขอมูลความคิดสรางสรรค 
ความสวยงาม 
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4) นําเสนอใหผูเช่ียวชาญและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจ
แกไขและปรับเปล่ียน 

5)  นําแบบประเมินความสามารถในการอานภาษาฝรั่งเศสท่ีผานการพิจารณาตรวจ
แกไขแลวมาปรับปรุงเพื่อไปใชเปนเกณฑในการวัดความสามารถในการอานของนักเรียน
ตอไป ซ่ึงเกณฑการประเมินแผนภาพโดยละเอียดจะอยูในภาคผนวก ก 
 
3.3.3 การสรางแบบสอบถามวัดเจตคติ    

 
ในการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติมีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาฝร่ังเศส

โดยใชเทคนิคกระบวนการคิด ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเจตคติและกําหนดประเด็นการแสดงเจตคติท่ีมี

ตอรูป แบบการเรียนการสอนการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดออก เปน 
4 ประเด็นหลักไดแก ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือและอุปกรณการ
สอน ดานการวัดและประเมินผล 

2) สรางแบบสอบถามเจตคติโดยเขียนขอคําถามจาก 4 ประเด็นหลักดังกลาว รวม
ท้ังส้ิน 20 ขอ ดังนี้  

2.1 ดานเนื้อหา  มีท้ังหมด 5 ขอ 
2.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีท้ังหมด 8 ขอ 
2.3 ดานส่ือและอุปกรณการสอน มีท้ังหมด 4 ขอ 
2.4 ดานการวัดและประเมินผล มีท้ังหมด 3 ขอ 

โดยแตละขอมีระดับคะแนนความคิดเห็น 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  
ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่งโดยแตละขอความใหนักเรียนเลือกตอบเพียง
คําตอบเดียว 

3) นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจแกไข และปรับ 
เปล่ียนการใชภาษาในบางขอความ 

4) นําแบบสอบถามเจตคติตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใช
เทคนิคกระบวนการคิด ท่ีผานการพิจารณาตรวจแกไขแลวมาปรับปรุงและจัดทําฉบับ
สมบูรณเพื่อใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางตอไป ซ่ึงตัวอยางแบบสอบถามเจตคติมีรายละเอียด
ดังภาคผนวก ข 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล   

  
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม โดยแบงเปน 2 ตอน  
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  

1) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิตไปยังผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพื่อขอ
อนุญาตใหผูวิจัยทําการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงกําลังเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส  
จํานวน 10 คน  
 2)  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู ไปทําการทดลองสอนเปนระยะเวลา 9 สัปดาห โดยจัด
คาบการสอนสัปดาหละ 2 คาบ เปนจํานวน 18 คาบ โดยใชวิธีสอนการอานภาษาฝร่ังเศสโดยใช
เทคนิคกระบวนการคิด  ซ่ึงมีข้ันตอนการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรูดังนี้  

2.1 อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงเกณฑใน 
การวัดและประเมินผลใหนักเรียนทราบ 

2.2 ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงหลังจากเรียนจบในแตละ
แผนการเรียนรู ผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการ
เรียนการสอน 

2.3 นําผลงานของนักเรียนมาตรวจและใหคะแนนตามเกณฑของแบบประเมิน
ความสามารถในการอาน 

3) นําผลที่ไดมาวเิคราะหทางสถิติและแปลผล 
 

 ตอนท่ี 2  
1) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิตไปยังผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อขออนุญาตใหผูวิจัยทําการสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงกําลังเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส  จํานวน 40 คน โดยเปนการสุม
ตัวอยางจากนักเรียนท่ีเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนท้ังหมด 110 คน 

2)  ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู ไปทําการทดลองสอนเปนระยะเวลา 2 สัปดาห 
ระยะเวลา 2 คาบ จํานวน 1 แผน โดยใชวิธีและข้ันตอนการสอนอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิค
กระบวนการคิดเหมือนกับกลุมตัวอยางแรก 
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3) นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติและแปลผล 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยสําหรับเปนกรณีศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  
1) ประเมินความสามารถในการอานภาษาฝรั่งเศสหลังจากการใชเทคนิคกระบวนการคิด   

แบงตามระดับความสามารถในการอานโดยถายทอดออกเปนแผนภาพความคิด แบงคะแนน
ออกเปน 5 ระดับ โดยใชสถิติพื้นฐาน คือคาเฉล่ียเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2) ศึกษาเจตคติของนักเรียน ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใช 
เทคนิคกระบวนการคิด แบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับโดยใชสถิติพื้นฐาน คือคาเฉล่ียเลข
คณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3) ในสวนของกลุมตัวอยางแรก ผูวิจัยไดทําการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดรายบุคคล    
โดยการสังเคราะหขอมูลจากการเขียนส่ิงท่ีไดเรียนรู (gain) และขอจํากัดในการเรียนรู (limitation) 
ของผูเรียนหลังจากการเรียนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
 4) สรุปและอภิปรายผลในรูปตารางและการแปลผลเชิงพรรณนา 
 

3.6 สรุปความทายบท 
 

จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัยท่ีเกี่ยวกับเทคนิคกระบวนการคิดจํานวน  
จํานวน 9 รูปแบบ  เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝรั่งเศสตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงคของการวิจัย   
ผูวิจัยไดพบวาการสราง 9 รูปแบบเทคนิคกระบวนการคิดนั้นจะตองมีการกําหนดความยากและ
ความซับซอนในการนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีระดับท่ีมีความยากและซับซอนท่ี
ลดหล่ันกันไปจากนอยไปหามาก  ซ่ึงผลของการใช 9 รูปแบบเทคนิคกระบวนการคิดซ่ึงจะปรากฏ
อยูในทักษะการคิดรายบุคคลจะถูกนําเสนอในผลของการวิจัยซ่ึงจะรายงานในบทตอไป 
 
 



  

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย  
 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานภาษาฝร่ังเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบการเรียนการ 
สอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส ในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยศึกษาทักษะการคิดของนักเรียนในการอานภาษาฝร่ังเศส
เปนรายบุคคล   และไดศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิคกระบวนการคิด ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิจัย โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
 

ตอนท่ี  1  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ 
   อานภาษาฝรัง่เศส 

ตอนท่ี  2  ผลการพัฒนาทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนคิ 
   กระบวนการคิด        

ตอนท่ี 3  ผลการแสดงเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
  กระบวนการคิด 

 
4.1 ตอนท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพ่ือพัฒนาทักษะ
การอานภาษาฝรั่งเศส 
 

ผูวิจัยไดศึกษาเทคนิคกระบวนการคิดตาง ๆ ท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะการอานภาษา
ฝร่ังเศส โดยเทคนิคกระบวนการคิดท่ีผูวิจัยไดศึกษาและเลือกนํามาปรับใชในการเรียนการสอนนั้น
ไดแก เทคนิคการใชคําถาม  เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ  และเทคนิคการใชแผนภาพความคิด 
หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําองคความรูท่ีไดมาสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝรั่งเศส ดังนี้   
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ตารางท่ี 4.1  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 

หนวยการเรียนรู ทักษะการคิด เทคนิคการใช
คําถาม 

เทคนิคหมวก
ความคิด 

เทคนิคแผนภาพ
ความคิด 

1. La France 
 

ทักษะการสังเกต 
 

 ถามเพื่อให
สังเกต 
 

หมวกสีขาว  
หมวกสีแดง  
 

Branching 
Diagram 
 

2. Les vacances     
 

ทักษะการ
บรรยาย 
 

ถามเพื่อใหแสดง
ความคิดเหน็ 

หมวกสีดํา 
หมวกสีเหลือง 
 

Cluster Diagram 
 

3. La gastronomie   
 

ทักษะการ
พัฒนาความคิด
รวบยอด 
 

ถามเพื่อการนาํ
ความรูไปใชใน
สถานการณตางๆ 

หมวกสีเขียว 
หมวกสีฟา 
 

Events Chain 
 

4. Les  achats    
 

ทักษะการ
จําแนกและ
ทักษะการใหคํา
จํากัดความ 
 

ถามเพื่อการ
จําแนกและถาม
เพื่อใหกําหนดคํา
นิยามหรือให
อธิบาย 

หมวกสีขาว 
หมวกสีแดง 
หมวกสีเขียว  
หมวกสีฟา 

Classification 
Map 
 

5. Les loisirs   
 

ทักษะการ
เปรียบเทียบ 
 

ถามเพื่อ
เปรียบเทียบ 
 

หมวกสีดํา 
หมวกสีเหลือง  
หมวกสีเขียว 
หมวกสีฟา 

Venn Diagram 
 

6. La santé et       
    la sécurité    
 

ทักษะการสรุป
ความ 
 

ถามเพื่อใหเกดิ
ความคิดวจิารณ 
 

หมวกสีขาว  
หมวกสีดํา  
หมวกสีเหลือง 
หมวกสีฟา 

Flowchart 
Diagram 
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ตารางท่ี 4.1  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด (ตอ) 

หนวยการเรียนรู ทักษะการคิด เทคนิคการใช
คําถาม 

เทคนิคหมวก
ความคิด 

เทคนิคแผนภาพ
ความคิด 

7. La BD   
 

ทักษะการทํานาย
และทักษะการ
อธิบาย 

ถามความ 
สัมพันธระหวาง
เหตุผล 
 

หมวก 6 ใบ Matrix Diagram 
 

8. La vie d’étudiant   
 

ทักษะการ
ต้ังสมมติฐาน 
 

ถามเพื่อการ
ตัดสินใจและ 
ถามเพื่อใหทราบ
ความมุงหมาย 

หมวก 6 ใบ Fish bone Map 
 

9. Le réchauffement   
    mondial   
 

ทักษะการเสนอ
แนวทางเลือก 

ถามเพื่อเปดการ
อภิปรายและถาม
เพื่อยัว่ยุใหเกิด
คําถามใหม ๆอีก 

หมวก 6 ใบ  Cycle Graph 
 
 

 
ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการออกแบบหนวยการเรียนรูจํานวน 9 หนวย โดยมีหัวขอเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของประเทศฝร่ังเศส โดยเลือกเทคนิคกระบวนการคิดท่ีเหมาะสมกับบทอานเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานภาษาฝรั่งเศสของผูเรียน ซ่ึงเทคนิคดังกลาวจะใชในชวงเวลาท่ีตางกัน กลาวคือ 
กิจกรรมกอนการอานจะใชเทคนิคการใชคําถาม  กิจกรรมระหวางการอานจะใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ และกิจกรรมหลังอานจะใชเทคนิคการใชแผนภาพความคิด  

 
จากการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด ผูวิจัยไดสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนพบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน สนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพราะโดยสวนใหญจะเปนกิจกรรมกลุมซ่ึงผูเรียนไดสามารถระดม
ความคิดและออกแบบแผนภาพรวมกัน อีกท้ังในสวนของเนื้อหาท่ีสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศฝรั่งเศสซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนักเรียนมีความสนใจเปนพื้นฐานอยูแลว 
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นอกจากการจัดกิจกรรมท่ีฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทักษะการอาน
แลว ขอสังเกตท่ีผูวิจัยไดพบระหวางการเรียนการสอนและจากการสัมภาษณผูเรียนนั้นพบวา ความ
ยากงายของบทอานมีความสําคัญตอความสามารถทางการคิดและความสามารถทางภาษาในการถาย 
ทอดออกมาทางแผนภาพความคิด โดยผูเรียนจะยึดกับคําศัพทและไวยากรณภาษาฝร่ังเศส ท้ังนี้
ผูวิจัยไดคอยตรวจสอบแกไขและใหคําปรึกษาอยางใกลชิดในระหวางนักเรียนทํากิจกรรม แผนการ
จัด การเรียนรูท่ีผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ Les vacances วันหยุดพักผอน ซ่ึงทักษะการคิดท่ี
ผูเรียนไดฝกคือทักษะการบรรยาย เทคนิคกระบวนการคิดท่ีใช คือ  ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น 
(Q8) หมวกความคิดสีดํากับสีเหลือง (H3-H4)  และCluster Diagram (M1)  

 

4.2   ตอนท่ี  2  ผลการพัฒนาทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใช
เทคนิคกระบวนการคิด     
 
     ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดังไดแสดงผลการวิจัยตอไปนี้ 
 

4.2.1  กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
 
 ในกลุมตัวอยางท่ี 1 ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด
จํานวน 9 แผน เปนเวลา 18 คาบไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ปทุมวัน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2553  แผนการเรียนอักษรศาสตร 
(ภาษาฝรั่งเศส) จํานวน 10 คน 
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4.2.1.1 ระดับผลการเรียนเฉล่ียในรายวิชาภาษาฝร่ังเศสช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั  
 

ระดับคะแนน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

0-1.99    
2.00-2.49    
2.50-2.99 1 1 2 
3.00-3.49  3 3 
3.50-4.00  5 5 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน จํานวน 10 คน แบงเปนเพศหญิง 9 คนและเพศชาย 1 คน นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียน
อยูในระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50-4.00  
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4.2.1.2  ผลคะแนนแผนภาพความคิดรายบุคคลหลังจากเรียนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแผนภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
       ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เปนรายบุคคล  

 
กลุมตัวอยาง คะแนนแผนภาพ รวม  S.D. ระดับ 

 
UNIT  1 UNIT  2 UNIT  3 UNIT  4 UNIT  5 UNIT  6 UNIT  7 UNIT  8 UNIT  9 

1 4 4.5 4.5 4 4 4 4.5 5 3.5 37.50 4.17 0.50 มาก 
2 4 4.5 4.5 4 4 4 3 3.5 2.5 34.00 3.78 0.67 มาก 
3 4 5 3.5 3.5 4 4 3 3.5 4.5 35.50 3.94 0.63 มาก 
4 3.5 4.5 4 3 3 3 4.5 5 2.5 33.50 3.72 0.83 มาก 
5 4.5 5 4.5 4.5 3.5 3.5 4 3.5 4 37.50 4.17 0.50 มาก 
6 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 4 3.5 4 38.00 4.22 0.36 มากที่สุด 
7 4.5 4.5 4.5 4 4 4 4.5 5 4 38.50 4.28 0.44 มากที่สุด 
8 3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 3 5 3.5 35.50 3.94 0.68 มาก 
9 4 4 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5 4 34.00 3.78 0.26 มาก 

10 3.5 5 4.5 3 3.5 3.5 3 5 2.5 33.50 3.72 0.91 มาก 

 4.00 4.60 4.15 3.85 3.85 3.85 3.75 4.25 3.50     
S.D. 0.41 0.32 0.41 0.58 0.42 0.47 0.68 0.79 0.75     



148 
 

จากตารางท่ี 4.3  พบวาสวนใหญนักเรียนมีคะแนนแผนภาพอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ีย
ของคะแนนแผนภาพต้ังแต 3.72-4.28  โดยหนวยการเรียนรูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ หนวย
การเรียนรูท่ี 2 Les vacances คะแนนเฉล่ีย 4.60 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 และหนวยการเรียนรูท่ี
ไดรับคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ หนวยการเรียนรูท่ี 9  Le réchauffement mondial คะแนนเฉล่ีย 
3.50 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 
 

4.2.1.3 ผลการพัฒนาทักษะการคิดรายบุคคลหลังจากเรียนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
 หลังจากการท่ีผูวิจัยไดทดลองสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
กระบวนการคิดจบในแตละแผนน้ัน ผูวิจัยไดใหผูเรียนไดเขียนบรรยายส่ิงท่ีไดเรียนรู (gain) และ
ขอจํากัดในการเรียนรู (limitation) ในรูปแบบของแผนภาพตามท่ีนักเรียนตองการจะถายทอด  เพื่อ
แสดงการพัฒนาทักษะการคิดรายบุคคล ดังจะไดแสดงตารางดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 4.4  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 1  
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนน
แผนภาพ 

สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4 รูจักประเทศฝรั่งเศสมากขึ้นไดฝกการ
สรางแผนภาพ Branching Diagram 
และไดทํางานรวมกับเพ่ือน   

คําศัพทของบทอานยาก 

UNIT 2 4.5 ไดรูจักสถานที่ทองเที่ยวของประเทศ
ฝรั่งเศส  ฝกสรางการคิดที่เปนระบบ มี
การวางแผนกอนทํา 

เวลาในการทํากิจกรรมนอยเกินไป 

UNIT 3 4.5 ไดนําความรูที่คนควาไปปฏิบัติจริง ฝก
การคิดสรางสรรคและไดทํางาน
รวมกับเพ่ือน 

วัตถุดิบที่ซื้อมาไมเพียงพอ 

UNIT 4 4 ไดฝกการวางแผนและความคิด
สรางสรรคในการออกแบบโซนรานคา 
และการใหคําจํากัดความของสินคาแต
ละประเภท 

มีคําศัพทเฉพาะมากทําใหเปน
อุปสรรคในการอาน 

UNIT 5 4 ไดฝกความคิดสรางสรรคและการ
ออกแบบแผนภาพ Venn Diagram ใน
การเปรียบเทียบ 

บทอานยาวเกินไปจนทําใหจับ
ประเด็นสําคัญไมได 

UNIT 6 4 เปดโลกทัศนแหงการเรียนรูเก่ียวกับ
ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ
ฝรั่งเศส  ฝกการผสมผสานขอมูลและ
เช่ือมโยงใหเก่ียวของกัน 

ความสับสนในการเช่ือมโยงระบบ
ของแผนภาพ 

UNIT 7 4.5 ไดรูจักการตูนที่มีช่ือเสียงของฝรั่งเศส 
ไดฝกการคาดเดาเหตุการณ 

เน้ือหาในการตูนมีคําศัพทคอนขาง
เปนภาษาพูดทําใหเขาใจยาก 

UNIT 8 5 ไดทราบถึงทัศนคติโดยภาพรวมของ
เพ่ือนนักเรียนที่มีตอการศึกษาใน
ปจจุบัน 

ในบางกรณีไมไดรับความรวมมือใน
การทําแบบสอบถามเทาที่ควร 

UNIT 9 3.5 รูคําศัพทใหมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ
การสรางแผนภาพเพ่ือแสดงวัฏจักร
ของปญหาอันเกิดจากโลกรอน 

เน้ือเรื่องคอนขางยาก มีศัพทเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรที่ผูเรียนไมคุนเคย 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 2  
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4 มีความกระตือรือรนในการเรียน ได
ฝกการใชภาษาฝรั่งเศส 

มีคําศัพทเฉพาะมาก 

UNIT 2 4.5 รูจักสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆของ
ประเทศฝรั่งเศส และวัฒนธรรม 
คานิยมในการเที่ยวของคนฝรั่งเศส 

สมาชิกในกลุมไมคอยใหความ
รวมมือ 

UNIT 3 4.5 ไดรูจักการคิดสรางสรรคเมนูอาหาร
ฝรั่งเศส โดยใชวัตถุดิบของไทย 

ความไมเขาใจคําศัพทเก่ียวกับ
อาหาร 

UNIT 4 4 ไดฝกการกลาแสดงความคิดเห็น
และการออกแบบแผนภาพ 

สมาชิกในกลุมไมคอยใหความ
รวมมือ ทําใหงานเสร็จไมตรงเวลา 

UNIT 5 4 ไดเรียนรูวัฒนธรรมในการใชชีวิต
ในยามวางของคนฝรั่งเศส และได
ฝกการคิดเปรียบเทียบ 

ความยากในการตีความของบท
อานเพ่ือนําขอมูลมาสรางแผนภาพ 

UNIT 6 4 ไดพัฒนากระบวนการคิดอยาง
ตอเน่ือง และไดฝกการแสดงความ
คิดเห็นวิพากษวิจารณโดยใชขอมูลที่
ศึกษามา 

การจํากัดในดานเวลาสราง
แผนภาพ 

UNIT 7 3 ไดฝกทักษะในการคาดเดาเหตุการณ 
และการออกแบบสรางสรรค
แผนภาพแบบใหม 

สมาชิกในกลุมบางคนไมคอยให
ความรวมมือ 

UNIT 8 3.5 ไดเรียนรูกระบวนการวิเคราะห
ขอมูลทางคณิตศาสตร การ
ต้ังสมมติฐานกอนพิสูจน 

การประมวลผลขอมูลผิดพลาด 

UNIT 9 2.5 ไดรับทราบวงจรปญหาและแนว
ทางแกไขเก่ียวกับภาวะโลกรอนโดย
ผานแผนภาพ Cycle Graph 

เน้ือหาขาวยาก ไมนาสนใจ ไม
สามารถสรุปความได 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 3 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4 ทราบภาพรวมของประเทศฝรั่งเศส  
จํานวนประชากร เมืองสําคัญตางๆ 
ไดฝกกระบวนการคิด 

จับใจความจากบทอานไมได 

UNIT 2 5 ไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่น แบง
หนาที่ในการทํางานเพ่ือใหเสร็จ
ทันเวลา 

มีเวลาจํากัดในการทํากิจกรรม 

UNIT 3 3.5 ไดฝกปฎิบัติจริง ทํางานรวมกับผูอื่น ความไมละเอียดของขั้นตอนการ
ทํา 

UNIT 4 3.5 ฝกการอานและสรุปใจความของ
เรื่องที่อาน ฝกการสรางแผนภาพ
อยางเปนระบบ 

การออกแบบสวนใหญเปน
ความคิดของคนๆเดียว 

UNIT 5 4 ไดเรียนรูถึงรายละเอียดและความ
นาสนใจของกิจกรรมในการดําเนิน
ชีวิตของคนฝรั่งเศส ไดฝกความคิด
สรางสรรคในการสรางกิจกรรม 

เกิดความผิดพลาดในการสราง
แผนภาพเน่ืองจากความไมคุนเคย
กับแผนภาพรูปแบบน้ี 

UNIT 6 4 ไดฝกการคิดและการวางแผนงาน
อยางครบวงจร และไดพัฒนาทักษะ
ในการสืบคนขอมูลเพ่ือนํามา
ประกอบในการสรางแผนภาพ 

การเช่ือมโยงแผนภาพ 

UNIT 7 3 มีความเพลิดเพลินในการอาน
การตูนและไดเรียนรูวัฒนธรรม
บางอยางของคนฝรั่งเศส 

คําศัพทคอนขางยากทําใหขาด
ความเขาใจในเน้ือเรื่องบางตอน 

UNIT 8 3.5 ไดคิดสรางสรรคคําถามระดมความ
คิดเห็นของสมาชิกในกลุม ที่จะ
นําไปเปนประเด็นในการสํารวจ 

แผนภูมิแทงที่นําเสนอคลาดเคล่ือน
จากขอมูลที่สรุปออกมา 

UNIT 9 4.5 ไดฝกทักษะการคิดแกปญหาและ
เสนอแนวทางในการแกปญหาใน
รูปแบบตาง ๆ 

มีแหลงขอมูลในการคนควานอย
และมีเวลาจํากัด 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 4 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู (limitation) 

UNIT 1 3.5 รูจักประเทศฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ไดฝก
เปนคนชางสังเกต 

ระดับความยากของบทอานแตละ
กลุมไมเทากัน 

UNIT 2 4.5 ไดฝกการออกแบบแผนภาพใหมี
ความสมบูรณและความสรางสรรค 

การใหความรวมมือของเพื่อนใน
กลุม 

UNIT 3 4 ไดเรียนรูคําศัพทเก่ียวกับอาหารและ 
ขั้นตอนการทําอยางละเอียด จน
สามารถนําไปปฎิบัติจริงได 

เวลาในการประกอบอาหารนอย
เกินไป 

UNIT 4 3 ไดฝกการทํางานรวมกับผูอื่น มีการ
คิดวางแผน การสรางสรรคผลงาน 

ความซับซอนในการในจําแนก
ประเภทของสินคา 

UNIT 5 3 ไดเรียนรูถึงความเหมือนและความ
แตกตางของกิจกรรมและไดมี
โอกาสฝกสรางแผนภาพแบบใหมที่
ชวยในการจัดระบบความคิด 

เวลาในการสรางแผนภาพนอย
เกินไป 

UNIT 6 3 ไดเรียนรูโครงสรางของระบบการ
รักษาที่มีมาตรฐานของคนฝรั่งเศส  
ไดพัฒนาทักษะในการสรางแผน 
ภาพ Flowchart 

การผิดพลาดของขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต 

UNIT 7 4.5 ฝกการอานการตูนฝรั่งเศส ไดฝกฝน
การคิดคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 

สมาชิกในกลุมขาดความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

UNIT 8 5 ไดทราบถึงความแตกตางของการ 
ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสกับการ 
ศึกษาในประเทศไทย 

ขอมูลบางสวนมีการคลาดเคล่ือน
จากผลที่ไปสํารวจมา 

UNIT 9 2.5 ไดฝกการคิดที่เปนระบบ มีการแบง
หนาที่ในการทํางานและนําขอมูลมา
วิเคราะหหาทางออกของปญหา 

มีเวปไซดในการหาขอมูลไม
เพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 5 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4.5 รูจักเอกลักษณ สถานที่สําคัญของ
ประเทศฝรั่งเศส ไดฝกความคิด
สรางสรรคและการทํางานกลุม 

ไมถนัดในการสรางแผนภาพ 

UNIT 2 5 ไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็น 
ของผูอื่น 

เวลาในการทํากิจกรรม 

UNIT 3 4.5 รูจักคําศัพทเก่ียวกับอาหารฝรั่งเศส 
วัฒนธรรมการกินอยู ฝกการคิดเปน
ลําดับขั้นตอน 

การนําขอมูลมาสรางเปนแผนภาพ
มีความคลาดเคล่ือน  อุปกรณใน
การทําครัวไมเพียงพอ 

UNIT 4 4.5 มีการคิดที่เปนระบบมากขึ้น มีความ
มั่นใจในการแสดงความคิดเห็น 

ขาดไอเดียในการออกแบบทําให
ทํางนเสร็จไมตรงเวลา 

UNIT 5 3.5 มีการคิดที่เปนระบบมากขึ้น มีความ
มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและ
ใหเหตุผลในการเปรียบเทียบ 

มีปญหาในการสังเคราะหขอมูลใน
ใสลงไปในแผนภาพ ระหวางความ
เหมือนกับความแตกตาง 

UNIT 6 3.5 สามารถนําสิ่งที่ไดเรียนมาประยุกต 
ใชในชีวิตประจําวัน ในดานการคิด
และการจัดการ รวมท้ังทักษะในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น 

ความยากของภาษาในบทอาน 

UNIT 7 4 ไดเรียนรูวัฒนธรรมโดยผานการ
อานการตูนฝรั่งเศส 

มีเวลาในการคนควานอย ทําให
เน้ือหาไมสมบูรณ 

UNIT 8 3.5 ไดฝกการแบงหนาที่ในการดําเนิน 
การสํารวจและการทํางานเปนกลุม 

เวลาในการสํารวจมีจํากัดทําใหได
กลุมสํารวจไมกวางเทาที่ควร 

UNIT 9 4 ไดฝกการสืบคนหาขอมูลเก่ียวกับ
ปญหาและผลกระทบตลอดจนวิธีแก
ภาวะโลกรอนโดยใชรูปแบบ Cycle 
Graphในการถายทอด 

เน้ือหาขาวที่สืบคนคอนขางยาก 
ใชเวลาในการแปลมาก 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 6 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4.5 ไดฝกการเปนคนชางสังเกต และ 
ไดรับความรูเก่ียวกับประเทศ
ฝรั่งเศสมากขึ้น 

ไมเขาใจเทคนิคในการสราง
แผนภาพ 
 

UNIT 2 4.5 ไดรูจักประเทศฝรั่งเศสและ ฝกการ
ใชภาษาฝรั่งเศสเพ่ือบรรยายรูปแบบ
การทองเที่ยวในรูปแบบของ Cluster 
Diagram 

ปญหาดานความตางของภูมิ
ประเทศทําใหมองภาพไมชัดเจน 

UNIT 3 4 ไดฝกการประกอบอาหารเมนูของ
ฝรั่งเศส ใชความคิดในการตอยอด
เมนูอยางสรางสรรค 

เวลาในการทํานอยเกินไป 

UNIT 4 4.5 ไดฝกการจัดระบบความคิด การ
วางแผนใหเปนระบบ จําแนก
ประเภทไดอยางถูกตอง 

คําศัพทยากทําใหตองใชเวลามาก
ในการเปดพจนานุกรม จึงทําใหมี
เวลาในการสรางแผนภาพนอย 

UNIT 5 4.5 ไดรูจักเทศกาลสําคัญของฝรั่งเศส
รวมท้ังกิจกรรมยามวางที่เปนที่นิยม
ของคนฝรั่งเศส 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมไม
ตรงกัน 

UNIT 6 4.5 แผนภาพ Flowchart ทําใหระบบการ
คิดมีความครอบคลุม และคิดได
อยางรอบดาน   

การหาขอมูลในการมาสราง
แผนภาพ 

UNIT 7 4 ไดเรียนรูเทคนิคการสรางแผนภาพ
รูปแบบใหม ซึ่งทําใหการจัดระบบ
ขอมูลมีความเขาใจที่งายขึ้น 

เน้ือเรื่องบางตอนเขาใจยาก
เน่ืองจากไมรูคําศัพทและสํานวน 

UNIT 8 3.5 ฝกกระบวนการคิดรวมกัน ระดม
ความคิดในการต้ังหัวขอ
แบบสอบถามและไดประสบการณ
ในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

เมื่อประมวลผลเสร็จแลวพบวามี
ความผิดพลาดของขอมูลที่ไป
สํารวจมา 

UNIT 9 4 มีการพัฒนาการทํางานรวมกัน และ
ไดฝกการสรางแผนภาพแบบวงจร 
เกิดการคิดรอบดาน 

เวลาในการระดมความคิดคอนขาง
นอยทําใหแผนภาพที่ออกมาจึงไม
สมบูรณเต็มที่ 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 7 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4.5 ไดรูจักสถานที่ที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศฝรั่งเศส  ไดฝกอานภาษา
ฝรั่งเศสรวมกับเพ่ือน 

คําศัพทที่ไมรูมาก 

UNIT 2 4.5 กิจกรรมมีความนาสนใจมาก ได
ความรูและการทํางานรวมกับผูอื่น 

มีขอมูลประกอบการสราง
แผนภาพนอย 

UNIT 3 4.5  ฝกการวางแผนการทํางาน ได
สรางสรรคเมนูในการประกอบ
อาหาร 

ความไมคุนเคยในการประกอบ
อาหารดวยตนเอง 

UNIT 4 4 กิจกรรมมีความหลากหลาย ตอง
แบงหนาที่ในการทํางานเพ่ือให
สําเร็จตามเปาหมาย 

ความสับสนในการใหคําจํากัด
ความของสินคา 

UNIT 5 4 สามารถนําทักษะที่ไดรับจากหนวย
การเรียนรูน้ี คือทักษะการเปรียบ  
เทียบ ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

ไมคุนเคยในการสรางแผนภาพ
รูปแบบน้ี และความจํากัดดานเวลา
ในการสรางสรรคผลงาน 

UNIT 6 4 ไดรับการพัฒนาดานทักษะการอาน
และการจัดระบบความคิดไป
พรอมๆกัน กลาวคือ มีเปาหมายใน
การอานมากขึ้นและรูจักวิธีการ
สังเคราะหขอมูลเพ่ือสรางแผนภาพ 

การไมเขาใจในระบบการรักษา
ของประเทศฝรั่งเศส 

UNIT 7 4.5 ไดฝกทักษะการคาดเดาอนาคต และ
ไดเรียนรูการสรางแผนภาพ Fish 
bone  ในการแสดงเหตุและผล 

สมาชิกในกลุมไมคอยใหความ
รวมมือในกิจกรรมทําใหงานเสร็จ
ไมตรงตามเวลา 

UNIT 8 5 ไดทราบความคิดเห็นและความ
สนใจของเอนนักเรียนที่มีตอแตละ
อาชีพ  

การแปลผลสํารวจมีบางสวนไม
ตรงกับขอมูลดิบที่หามาในขั้นตอน
แรก ทําใหมีปญหาในการสรุปผล 

UNIT 9 4 มีประเมินความรูกอนและหลังเรียน 
และไดฝกการสืบคนขาวเพ่ือสรุป
และนําเสนอในรูปแบบวงจรการ
แกปญหา 

การแบงหนาที่การทํางานไม
เหมาะสมทําใหงานเสร็จไมตรง
ตามเวลา 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 8 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 3.5 ไดฝกการคิดที่เปนระบบ การสราง
แผนภาพจากสิ่งที่อาน 

บทอานยาก 

UNIT 2 4.5 ไดฝกอานบทความและสรุปความ
อยางมีความคิดสรางสรรค 

รูคําศัพทนอย 

UNIT 3 3.5 รูจักวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารของคนฝร่ังเศส  การพัฒนา
ความคิดตอยอดเมนูอาหารให
เหมาะสมกับวัตถุดิบของประเทศ  

ความคิดเห็นของคนในกลุมไม
ตรงกันทําใหการทํางานลาชา 

UNIT 4 4.5 ไดวาดรูปออกแบบรานคา จําแนก
ประเภทและใหคําจํากัดความของ
สินคา และไดเรียนรูวัฒนธรรม
เก่ียวกับความเปนอยูของคนฝรั่งเศส  

ความยากของบทอานและขอจํากัด
ดานเวลาในการสรางแผนภาพ 

UNIT 5 4.5 การนําขอมูลมาสรุปโดยใชแผนภาพ
ทําใหสามารถมองภาพรวมของ
ขอมูลที่ศึกษาไดอยางชัดเจนมากข้ึน 

ขาดแรงจูงใจในการทํางาน สมาชิก
ในกลุมมีสวนรวมนอย 

UNIT 6 4.5 เรียนรูโครงสรางของระบบการ
รักษาพยาบาลของคนฝรั่งเศส  ได
พัฒนาเทคนิคในการสรางแผนภาพ 
Flowchart 

ความซับซอนของระบบการ
รักษาพยาบาล 

UNIT 7 3 ฝกการเปนคนมีเหตุมีผล รูจักการ
แบงบทบาทหนาที่ การทํางานเปน
ทีมและไดรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูอื่น 

สมาชิกในกลุมไมคอยชวยกัน
แสดงความคิดเห็น คาดการณสิ่งที่
เกิดขึ้น 

UNIT 8 5 ผลที่ไดจากการสํารวจทําใหทราบถึง
การตัดสินใจสวนใหญของเพ่ือนๆ
เก่ียวกับอาชีพในอนาคต 

เวลาในการสํารวจมีนอยและเพ่ือน
นักเรียนไมคอยใหความรวมมือ 

UNIT 9 3.5 ไดฝกการสรางแผนภาพที่แสดง
ปญหาและผลกระทบจากภาวะโลก
รอน 

มีเวลาในการคนควานอย ทําใหได
ขอมูลในการสรางแผนภาพนอย 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 9 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนนแผนภาพ สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 4 สนุกที่ไดทํางานกับเพ่ือน และได
เรียนรูเก่ียวกับประเทศฝรั่งเศสมาก 

เวลาในการสรางแผนภาพ 

UNIT 2 4 เปนการเรียนรูวัฒนธรรมโดยผาน
การอาน ไดฝกการคิดและการ
ออกแบบงานการสรางแผนภาพ 

เวลาในการสรางแผนภาพนอย 

UNIT 3 4 ไดประสบการณในการประกอบ
อาหารและสามารถนําสิ่งที่เรียนไป
ใชไดในชีวิตประจําวัน 

วัตถุดิบที่เตรียมมาไมเพียงพอ 

UNIT 4 3.5 รูจักวัฒนธรรมเก่ียวกับการจับจาย
ซื้อของ สถานที่ในการขายของแต
ละประเภท 

เวลาในการสรางแผนภาพนอย
เกินไป 

UNIT 5 3.5 ไดรับรูขอดี ขอเสียในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และสามารถนํามา
ปรับใชในชีวิตประจําวันได  ฝก
ความคิดรวบยอด 

บทอานคอนขางยากและมีคําศัพท
เฉพาะมาก 

UNIT 6 3.5 ไดแสดงความคิดวิจารณอยาง
สรางสรรคเพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ระบบการรักษาของประเทศไทย
ตอไป 

การเขียนเช่ือมโยงระหวางระบบมี
มีความซับซอน 

UNIT 7 4 ไดเรียนรูการทํางานรวมกัน ฝกการ
คิดคาดเดาและทํานายสิ่งที่เกิดขึ้น
อยางมีเหตุผล 

ไมคอยเขาใจเน้ือเรื่องต้ังแตตน จึง
ทําใหคาดเดาตอนจบไดยาก 

UNIT 8 3.5 ไดประสบการณในการสราง
แบบสอบถาม และไดเรียนรูรูปแบบ
การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส 

การสรุปใจความสําคัญของบท
อานและนํามาเปรียบเทียบกับ
การศึกษาในประเทศไทยไมคอย
ไดรับความคิดเห็นจากเพ่ือนใน
กลุมเทาที่ควร 

UNIT 9 4 ไดฝกการคิดแกปญหาและเสนอ
แนวทางออกของปญหาโดยผานการ
สรางแผนภาพ 

การใหความรวมมือของสมาชิกใน
กลุมไมเทากัน 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงทักษะการคิดรายบุคคลของนักเรียนคนท่ี 10 
 

หนวยการ
เรียน 

คะแนน
แผนภาพ 

สิ่งที่ไดเรียนรู (gain) ขอจํากัดในการเรียนรู(limitation) 

UNIT 1 3.5 ไดฝกการสรางแผนภาพสรุปเก่ียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส 

มีเวลาจํากัดในการสรางแผนภาพ 

UNIT 2 5 เปนกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดความ
อยากรู อยากเห็น และไดแสดงทาง
ความคิด 

รูวงคําศัพทในการนําไปแตง
ประโยคนอย 

UNIT 3 4.5 รูจักคําศัพทเก่ียวกับอาหารฝรั่งเศส 
วัฒนธรรมการกินอยู ฝกการคิดเปน
ลําดับขั้นตอน 

ซื้อของมาไมครบ มีความผิดพลาด
ในบางขั้นตอนการทํา 

UNIT 4 3 ฝกการสรางแผนภาพเพ่ือพัฒนาการ
คิดใหเปนระบบมากขึ้น   

ขาดแรงจูงใจในออกแบบแผนภาพ 

UNIT 5 3.5 ไดเรียนรูการใช Venn Diagram  ใน
การถายทอดขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ความจํากัดดานภาษาและเวลาใน
การสรางแผนภาพ 

UNIT 6 3.5 การสรางแผนภาพทําใหจัดระบบ
ความคิดไดเปนระบบ และมองเห็น
ภาพรวมของระบบการรักษาไดอยาง
ครอบคลุม 

คําศัพทคอนขางยากและเน้ือหาไม
คอยนาสนใจ 

UNIT 7 3 ไดเรียนรูการสรางแผนภาพรูปแบบ
ใหมที่แสดงการคาดการณเหตุการณ
ในอนาคต 

ภาษาที่ใชในการตูนมีความยากเกิน
ระดับความสามารถของผูเรียน 

UNIT 8 5 ไดเรียนรูวิธีการทําแบบสอบถามและ
การทํางานรวมกับผูอื่นตามบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ความไมคุนกับระบบการศึกษา
ของฝรั่งเศสทําใหเกิดความสับสน
เล็กนอยในการสรุปใจความบท
อาน 

UNIT 9 2.5 ไดพัฒนาทักษะการพูดแสดง
ความเห็นและทักษะในการอานขาว
ภาษาฝรั่งเศส 

ใชเวลาในการแปลขาวจากเวปไซด
มากเน่ืองจากมีคําศัพทเฉพาะมาก 

 
 
 



159 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงการสังเคราะหการพฒันาทักษะการคิดรายบุคคล 
 
กลุมตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย

แผนภาพ 
ผลการพัฒนาทักษะการคิด 

คนท่ี 1 4.17 การคิดอยางเปนระบบ  การวางแผนและความคิดสราง 
สรรคในการออกแบบแผนภาพ และการใหคําจํากดัความ  
การผสมผสานขอมูลและเช่ือมโยงใหเกี่ยวของกัน ทักษะ
การคาดเดาเหตุการณ  การสรางแผนภาพในรูปแบบตาง ๆ 
นําความรูท่ีคนควาไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวนั 

คนท่ี 2 3.78 การคิดสรางสรรค การคิดเปรียบเทียบ  การแสดงความคิด 
เห็นวิพากษวจิารณโดยใชขอมูลท่ีศึกษามา ทักษะในการ
คาดเดาเหตุการณ และการออกแบบสรางสรรคแผนภาพ 
กระบวนการวเิคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร การตั้ง 
สมมติ ฐานกอนพิสูจน การวเิคราะหวงจรปญหาและเสนอ
แนวทาง แกไข 

คนท่ี 3 3.94 เกิดความคิดสรางสรรคในการสรางกิจกรรม การวางแผน
งานอยางครบวงจร  พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลเพื่อ
นํา มาประกอบในการสรางแผนภาพ  ทักษะการระดม
ความคิด เหน็เพื่อสรุปประเดน็ ทักษะการคิดแกปญหาและ
เสนอแนว ทางในการแกปญหาในรูปแบบตาง ๆ 

คนท่ี 4 3.72 ทักษะการสังเกต  ทักษะการจําแนกความเหมือนและความ
แตกตางของกจิกรรม การออกแบบแผนภาพใหมีความ
สมบูรณและความสรางสรรค  การสรางแผนภาพรูปแบบ
ใหมท่ีชวยในการจัดระบบความคิด ทักษะการคิดคาดเดา
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทักษะการวิเคราะหเพื่อ
หาทางออกของปญหา 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงการสังเคราะหการพฒันาทักษะการคิดรายบุคคล (ตอ) 
 
กลุมตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย

แผนภาพ 
ผลการพัฒนาทักษะการคิด 

คนท่ี 5 4.17 เกิดความคิดสรางสรรค การกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
และการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เกิดความม่ันใจในการ
แสดงความคิดเห็นและใหเหตุผลในการเปรียบเทียบ มีการคิดท่ี
เปนระบบมากข้ึน พัฒนาทักษะการสืบคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาและผล กระทบตลอดจนวิธีแกอยางครบวงจร สามารถ
นําส่ิงท่ีไดเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจาํวันในดานการคิด
และการจดัการ 

คนท่ี 6 4.22 การเปนคนชางสังเกต  การใชภาษาฝรั่งเศสเพ่ือบรรยาย ใช
ความคิดการพฒันาความคิดในการตอยอดส่ิงท่ีไดเรียนรูอยาง
สรางสรรค  การจัดระบบความคิด การวางแผนใหเปนระบบ  
เรียนรูทักษะการจําแนกประเภท  ทักษะการจัดระบบขอมูลและ
ทักษะการสรางแผน ภาพการสรางแผนภาพท่ีทําใหระบบการ
คิดมีความครอบคลุม และคิดไดอยางรอบดาน    

คนท่ี 7 4.28 ทักษะการการวางแผนการทํางานเพ่ือไปปรับใชในชีวิต ทักษะ
การเปรียบเทียบ ทักษะการคาดเดาอนาคต การพัฒนาดานทักษะ
การอานและการจัดระบบความคิดไปพรอมๆกัน มีเปาหมายใน
การอานมากข้ึนและรูจกัวิธีการสังเคราะหขอมูลเพื่อสราง
แผนภาพ พัฒนาทักษะการแสดงเหตุและผล ฝกการสืบคนขาว
เพื่อสรุปและนําเสนอในรูปแบบวงจรการแกปญหาอยาง
สรางสรรค 

คนท่ี  8 3.94 เกิดการคิดท่ีเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค การพัฒนา
ความคิดตอยอด  พัฒนาทักษะการจําแนกประเภทและใหคํา
จํากัดความ พฒันาทักษะการอานและทักษะการสรุปความ  การ
เปนคนมีเหตุมีผลกลาตัดสินในในส่ิงท่ีถูกตอง     

 
 



161 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงการสังเคราะหการพฒันาทักษะการคิดรายบุคคล (ตอ) 

 
กลุมตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย

แผนภาพ 
ผลการพัฒนาทักษะการคิด 

คนท่ี  9 3.78 เกิดทักษะการคิดและการสรางแผนภาพรูปแบบตาง ๆ  กลา
แสดงความคิดวิจารณอยางสรางสรรคเพื่อหาแนวทางพฒันา  
พัฒนาทักษะการคิดคาดเดาและทํานายส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางมี
เหตุผล ประเมินขอดี ขอเสียในการทํากจิกรรมตาง ๆ และ
สามารถนํามาปรับใชในชีวติประจําวนัได  ฝกการคิดแกปญหา
และเสนอแนวทางออกของปญหาโดยนําเสนอผานแผนภาพ 

คนท่ี 10 3.72 เกิดความอยากรู อยากเห็น และเกดิการคิดเปนลําดับข้ันตอน 
ทักษะการถายทอดขอมูลเชิงเปรียบเทียบ การจัดระบบความคิด
และการสรางแผนภาพเพื่อใหมองเห็นภาพรวมของขอมูล อยาง
ครอบคลุม พัฒนาทักษะการคาดการณเหตุการณในอนาคตและ
พัฒนาทักษะการพูดแสดงความเห็นตลอดจนทักษะในการอาน
ขาวภาษาฝร่ังเศส 

 
นอกจากนั้น ภายหลังจากเรียนครบท้ัง 9 แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจยัไดสัมภาษณผูเรียน

เกี่ยวกับการเรียนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดในรายวชิาภาษาฝร่ังเศส ดังสรุปไดดงันี้ 
- ผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดไดหลากหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง  
- ผูเรียนตองการนําส่ิงท่ีไดเรียนรูไปปรับใชในรายวิชาอ่ืน  
- ผูเรียนไดมีการประมวลความรูหลังจากการเรียนเสมอ 

- รูจักเทคนิคการสรางแผนภาพรูปแบบตาง ๆ ท่ีชวยในการจัดระบบความคิด  
- เปนการเรียนท่ีบูรณาการความรูจากรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆไดอยางดี 

เชน วิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร  วชิาสังคมศึกษา  วิชาแนะแนว เปนตน  
- สงเสริมทักษะการคิดท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั  
- ทําใหบทเรียนดูนาสนใจมากข้ึน บรรยากาศในการเรียนดีข้ึน  
- เปนการเรียนรูแบบรวมมือ ระดมความคดิและแสดงออกอยางสรางสรรค 
- เปนกิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบใหม ทําใหการอานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4.2.1  กลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 

ในกลุมตัวอยางท่ี 2 ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด
จํานวน1 แผนไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2    
ปการศึกษา 2553 แผนการเรียนอักษรศาสตร (ภาษาฝรั่งเศส) จํานวน 2 หองเรียน รวม 40 คน 
 

ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของนักเรียนโรงเรียนเตรียม 
                                    อุดมศึกษา 
 

ระดับคะแนน เพศ รวม 
ชาย หญิง 

0-1.99 1 1 2 
2.00-2.49 2 1 3 
2.50-2.99 3 3 6 
3.00-3.49 5 12 17 
3.50-4.00 2 10 12 

 
จากตารางท่ี 4.15 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จาํนวน 40 คน 

แบงเปนเพศหญิง 27 คนและเพศชาย 13 คน นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับคะแนน
เฉล่ีย 3.00-3.49  
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  ตารางท่ี 4.16  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน 
       แผนภาพของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 

ระดับคะแนนแผนภาพ จํานวนนักเรียน 
0.00 – 1.00 
1.01-2.00 

- 
- 

2.01-3.00 - 
3.01-4.00 19 
4.01-5.00 21 

 4.33 
S.D. 0.47 

 
จากตารางท่ี 4.16  นักเรียนสวนใหญไดคะแนนแผนภาพอยูในชวง 4.01-5.00 โดยมีคะแนน

เฉล่ีย 4.33 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
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4.3  ตอนที่ 3  ผลคะแนนเจตคติของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
 
4.3.1  ผลคะแนนเจตคตขิองนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
 
ตารางที่ 4.17  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย 
                      ศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม ระดับ 

 X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD X  SD 

UNIT1 3.75 0.55 3.60 0.60 3.75 0.85 3.75 0.79 3.75 0.64 3.75 3.77 3.70 0.86 4.00 0.65 3.85 0.75 3.85 0.59 3.77 0.68 มาก 
UNIT2 4.30 0.66 4.15 0.49 4.10 0.64 3.95 0.69 4.05 0.60 3.95 4.06 4.00 0.79 4.00 0.65 4.00 0.86 4.10 0.64 4.06 0.65 มาก 
UNIT3 4.30 0.66 4.05 0.51 3.95 0.69 3.75 0.79 3.70 0.47 3.85 3.91 3.60 0.60 3.90 0.64 3.95 0.76 4.10 0.55 3.91 0.60 มาก 
UNIT4 4.10 0.79 3.90 0.64 3.70 0.80 3.45 0.83 3.50 0.76 3.60 3.66 3.75 0.72 3.45 0.60 3.55 0.76 3.65 0.59 3.66 0.69 มาก 
UNIT5 3.65 0.59 3.85 0.67 3.80 0.70 3.60 0.82 3.55 0.69 3.65 3.73 3.70 0.73 3.55 0.83 3.60 0.75 3.85 0.59 3.73 0.71 มาก 
UNIT6 3.85 0.59 4.15 0.49 3.85 0.59 3.55 0.83 3.65 0.59 3.75 3.78 3.70 0.80 3.55 0.60 3.85 0.81 3.90 0.64 3.78 0.64 มาก 
UNIT7 4.00 0.73 4.05 0.60 3.85 0.75 3.55 0.69 3.75 0.64 3.85 3.83 3.75 0.79 3.80 0.62 3.85 0.81 3.85 0.67 3.83 0.67 มาก 
UNIT8 4.30 0.66 4.05 0.60 3.85 0.75 3.75 0.79 3.75 0.64 3.85 3.90 3.75 0.79 3.85 0.67 3.85 0.81 4.00 0.65 3.90 0.69 มาก 
UNIT9 3.70 0.47 3.90 0.64 3.55 0.60 3.75 0.79 3.75 0.64 3.85 3.78 3.70 0.66 3.85 0.67 3.70 0.80 4.10 0.72 3.78 0.65 มาก 
รวม 3.99 0.63 3.96 0.58 3.82 0.70 3.67 0.69 3.71 0.63 3.78 0.54 3.73 0.74 3.77 0.65 3.80 0.79 3.93 0.62    
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จากตารางท่ี 4.17 พบวา นักเรียนทุกคน มีเจตคติตอทุกหนวยการเรียนรูอยูในระดับมาก 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอหนวยการเรียนรูท่ี 2 Les vacances (วันหยุดพักผอน)มาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.06 และมีความพึงพอใจตอหนวยการเรียนรูท่ี 4 Les achats (การจับจายซ้ือของ)
นอยท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมต้ังแต 3.66-4.06 

 
ตารางท่ี 4.18  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอการ 
                       เรียนของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
N X  S.D. ระดับ 
40 3.94 0.11 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.18 พบวา นกัเรียนสวนใหญ มีคะแนนเจตคติตอหนวยการเรียนรู  Les 

vacances (วันหยุดพักผอน) เฉล่ีย 3.94 อยูในระดบัมากและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.11 
  

4.4 สรุปความทายบท   
                                                                                                                                                          
จากการที่ผูวิจัยไดคนพบวาเทคนิคกระบวนการคิดท้ัง 9 รูปแบบนั้นเม่ือใชเปนกิจกรรมการ 

เรียนการสอนกับนักเรียนในกลุมตัวอยางท่ี 1 จะเห็นไดวานักเรียนมีปฏิกิริยาตอบ สนองท่ี
แสดงออกโดยคาคะแนนท่ีไดจากแผนภาพความคิดแตกตางกัน  เทคนิคกระบวนการคิดท้ัง 9 
รูปแบบดูเหมือนจะมีความยากหรือซับซอนตางกันตอผูเรียน  จึงทําใหทักษะการคิดรายบุคคลมี
รูปแบบท่ีแตกตางในรายบุคคลและมีความคลายคลึงในระหวางบุคคลซ่ึงจะเห็นไดชัดในกลุม
ตัวอยางท่ี 1   ผูวิจัยไดใชเทคนิคกระบวนการคิด 1 รูปแบบคือ เทคนิคการใชคําถามเพ่ือใหแสดง
ความคิดเห็น หมวกสีดํากับหมวกสีเหลือง และแผนภาพ Cluster Diagram กับกลุมตัวอยางท่ี 2 ซ่ึง
ในรูปแบบเทคนิคดังกลาวท่ีผู วิจัยเลือกนั้น จากในกลุมตัวอยางท่ี 1 รูปแบบเทคนิคนี้ผูเรียนไดแสดง
คาทักษะการคิดรายบุคคลไดในระดับสูง  กลาวคือเทคนิคกระบวนการคิดชนิดนี้สามารถพัฒนา
ทักษะการอานภาษาฝร่ังเศสไดดีกวาอีก 8 รูปแบบท่ีใชในการเรียนการสอน  ท้ังนี้การสรุป
ผลการวิจัยหลักและการอภิปรายผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยจะแสดงไวใน
บทตอไป  



 
 

บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการ 
สอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝรั่งเศส โดยบูรณาการเทคนิค
กระบวนการคิด 3 รูปแบบไดแก (1) เทคนิคการใชคําถาม (2) เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ  (3) 
เทคนิคการใชแผนภาพความคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและ
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

 
5.1  วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการ 
อานภาษาฝรั่งเศส  

2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร      
วิโรฒ ปทุมวัน ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
 

5.2 สรุปผลวิจัย 
 

 5.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 5.2.1.1 ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือท่ีเปนเทคนิคกระบวนการคิดจํานวน 9 รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบท่ี 1  การใชคําถามเพ่ือใหสังเกต +หมวกสีขาวและหมวกสีแดง + 
 Branching diagram   
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  รูปแบบท่ี 2 การใชคําถามเพ่ือใหแสดงความคิดเห็น + หมวกสีดําและ 
  หมวกสีเหลือง + Cluster Diagram  

  รูปแบบท่ี 3 การใชคําถามเพ่ือการนําความรูไปใชในสถานการณตางๆ +
หมวกสีเขียวและหมวกสีฟา + Event Chains   

  รูปแบบท่ี 4 การใชคําถามเพ่ือการจําแนก + หมวกสีขาว หมวกสีแดง
หมวกสีเขียวและหมวกสีฟา + Classification Map   
  รูปแบบท่ี 5 การใชถามเพื่อการเปรียบเทียบ + หมวกสีแดง หมวกสีดําและ
หมวกสีเหลือง และหมวกสีเขียว + Venn Diagram   

 รูปแบบท่ี 6 การใชคําถามเพ่ือใหเกิดความคิดวิจารณ + หมวกสีขาว หมวก
สีดํา และหมวกสีเหลือง และหมวกสีฟา +  Flowchart Diagram   

  รูปแบบท่ี 7 การใชคําถามความสัมพันธระหวางเหตุผล  + หมวก 6 ใบ + 
Fish bone Map   
  รูปแบบท่ี 8 การใชคําถามเพ่ือการตัดสินใจ  + การใชคําถามเพ่ือใหทราบ
ความมุงหมาย + หมวก 6 ใบ + Matrix Diagram   
  รูปแบบท่ี 9 การใชคําถามเพ่ือเปดการอภิปราย + การใชคําถามเพ่ือยั่วยุให
เกิดคําถามใหม ๆอีก + หมวก 6 ใบ + Cycle Graph    

  
5.2.2 ผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษา

ฝร่ังเศส 
 

      5.2.2.1  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 10 คน  
แบงเปนเพศหญิง 9 คนและเพศชาย 1 คน สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับคะแนนเฉล่ีย 3.50-
4.00 เม่ือศึกษาทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด พบวา
สวนใหญนักเรียนมีคะแนนแผนภาพอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนแผนภาพต้ังแต 
3.72-4.28 

              5.2.2.2 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจํานวน 40 คน แบงเปนเพศหญิง 27 คนและ 
เพศชาย 13 คน นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับคะแนนเฉล่ีย 3.00-3.49 เม่ือศึกษา 
ทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝรั่งเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด  สวนใหญนักเรียน 
มีคะแนนแผนภาพอยูในชวง 4.01-5.00โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.33 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
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       5.2.2.3  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีเจตคติตอทุก 
หนวยการเรียนรูอยูในระดับมาก โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอหนวยการเรียนรูท่ี 2 Les 
vacances (วันหยุดพักผอน) มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.06 และมีความพึงพอใจตอหนวยการเรียนรูท่ี 2 
Les achats (การจับจายซ้ือของ)นอยท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมต้ังแต 3.66-4.06  สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวนใหญมีคะแนนเจตคติตอหนวยการเรียนรู  Les vacances (วันหยุด
พักผอน) เฉล่ีย 3.94 อยูในระดับมากและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.11 
 

5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 
         การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค
กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุป
และอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
         5.3.1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานภาษาฝร่ังเศส  
 
                 ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะ
การอานภาษาฝรั่งเศส  ผูวิจัยไดใชเทคนิคกระบวนการคิดแบงเปน 3 ข้ันตอนดังนี้  
 

5.3.1.1 เทคนิคการใชคําถาม  ผูวิจัยใชการใชคําถามเปนข้ันตอนแรกสําหรับกิจกรรมการ 
เรียนการสอนซ่ึงแบงคําถามออกเปน 12 ประเภทดังท่ีแสดงตารางในบทท่ี 4  ท้ังนี้เทคนิคการใชกับ
ผูเรียนเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนไดคิดและแสดงการตอบสนองออกมา อาจจะแสดงแนวคิดของ
ตนเองในรูปของการพูด หรือการเขียน เพื่อใชขยายความรูของตนเองใหกับครูและเพื่อนๆ เขาใจ 
ซ่ึงเปนการสงเสริมการส่ือสารโดยตรง ประกอบกับการใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยครูนํา
ส่ือการสอนท่ีหลากหลายมาใชในการเรียนการสอนเชน เกม ใบงาน แบบฝก ก็จะทําใหผูเรียนได
ส่ือสารและอภิปรายแนวความคิดซ่ึงกันและกัน โดยใชทักษะการส่ือสาร เพื่อถายทอดเร่ืองราวตางๆ 
ท่ีเปนขอเท็จจริง ขอคิดเห็น หรือความรูสึกผานการฟงการพูด การอานและการเขียน เปนการฝกให
ผูเรียนใชทักษะการส่ือสารอยูตลอดเวลา สอดคลองกับแนวคิดของ Morgan (1999 : 129) ท่ีวาครู 
ผูสอนควรจัดกิจกรรมการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษา คําศัพท สัญลักษณทางคณิตศาสตร
ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อใหผูเรียนไดเขาใจและใชภาษาทางคณิตศาสตรในการ
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ส่ือสารไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของไฉน อรุณเกลา (2550) ท่ีใชเทคนิคการต้ัง
คําถามเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจและการเขียนสรุปความ วิชาภาษา 
อังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุงวิทยาคม ผลการศึกษาพบวา
คะแนนความสามารถทางดานการอานเพื่อความเขาใจและการเขียนสรุปความวิชาภาษาอังกฤษหลัง
ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการต้ังคําถามเพ่ิมข้ึน  
 

5.3.1.2 เทคนิคหมวกความคิด  6 ใบ ผูวิจัยเปนข้ันตอนท่ีสอง โดยใหผูเรียนแสดงบทบาท 
การใชหมวกความคิดในกิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเรียนสามารถฝกการคิดอยางเปนระบบ มีข้ันตอนใน
การคิด สามารถคิดไดหกดานไดมีการวางแผนในการฝกคิดตามสีของหมวกซ่ึงเปนสัญลักษณของ
การคิดแบบหมวกหกใบ ไดแกการคิดแบบหมวกสีขาว ซ่ึงเปนการเสนอขอเท็จจริงจากการอาน
เอกสารการเรียนรูในแตละเร่ือง และสรุปขอมูลตางๆ ดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต
มากข้ึน และทําความเขาใจจากส่ิงท่ีไดรับ ตอจากนั้นใหนักเรียนบอกความรูสึกของตนเองหลังจาก
ท่ีไดรับขอมูลตางๆ โดยใชวิธีคิดแบบหมวกสีแดง วามีความรูสึกอยางไรบางจากขอมูลท่ีไดรับ เชน 
รูสึกดีใจ เสียใจ เศราใจ สะเทือนใจฯลฯ ทําใหนักเรียนสามารถคนพบความคิดของตนเองได การคิด
แบบหมวกสีเหลือง เปนการมองดานบวก นักเรียนสามารถมองเห็นจุดเดน หรือขอดี ของเหตุการณ
นั้นๆ ทําใหรูจักมองโลกในแงดีและคิดวาส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนส่ิงท่ีดีและเปนบทเรียนท่ีมีคุณคา
อยางมาก การคิดแบบหมวกสีดําเปนการมองดานลบ หรือคนหาปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยให
นักเรียนในกลุมชวยกันมองปญหา และบอกสาเหตุของการเกิดปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การคิดแบบ
หมวกสีเขียว เปนความพยายามท่ีจะหาทางเลือกใหมๆ หรือคิดหาวิธีการใหมๆ เพื่อนํามาใชในการ
แกไขปญหา การคิดแบบหมวกสีฟาเปนการสรุปขอมูล ปญหาตางๆ หรือขอคิดท่ีไดรับจาก
การศึกษา และมองหาทางเลือก หรือวิธีการแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุดมาใชในการแกไขปญหา โดยการท่ี
นักเรียนไดใชความคิดดวยตนเอง และจากการฟงความคิดของผูอ่ืน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ
และสามารถจดจําเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึนสามารถนําวิธีการคิดแบบหมวกหกใบไปใชกับสถานการณ
ตางๆ ไดดียิ่งข้ึน จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา สายวงศ 
(2544 : บทคัดยอ) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และ
การสอนแบบซินดิเคท กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการวิจัยของ ประยุทธ ไทยธานี (2541 : 42) ไดศึกษาผลของ
การฝกการคิดแบบหมวกหกใบท่ีมีตอความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา
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ศูนยพัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 คน โดยแบงกลุมทดลอง 10 คน 
ไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ กลุมควบคุม 10 คน ไมไดรับการฝกการคิดแบบหมวกหกใบ 
ผลการวิจัยพบวานักวิชาการศึกษามีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานไดมากข้ึนหลังจากไดรับ
การฝกการคิดแบบหมวกหกใบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

5.3.1.3 เทคนิคแผนภาพความคิด  เปนข้ันตอนสุดทายผูเรียนไดถายทอดความคิดผานการ
แสดงแผนภาพในรูปแบบตาง ๆตามวัตถุประสงคของทักษะการคิด เทคนิคแผนภาพความคิดเปน
วิธีการจัดการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนสามารถจัดลําดับข้ันเรียงลําดับความคิดกอนและหลังไดอยาง
เปนข้ันเปนตอน ซ่ึงนักเรียนจะไดรับการฝกฝนจากการแยกแยะขอมูลหรือคนหาประเด็นยอยๆ 
เช่ือมโยงความคิดยอยๆ โดยจัดลําดับความคิดหรือขอมูลตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบ กอใหเกิด
ภาพรวมท่ีชัดเจนและความเขาใจในหลักการทั้งหมดท่ีเกิดจากความสัมพันธของขอมูลสวนยอยๆ 
สอดคลองกับ Brinkmann (2003 : 45-46) ท่ีกลาววาวิธีการของแผนภาพความคิดกับการเขียน
ความคิดรวบยอดไมใชเคร่ืองมือท่ีทําเพื่อใชในทางการศึกษาแตกลับพบวาวิธีการของแผนภาพ
ความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดมีประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะการเขียนแบบแผนทางคณิตศาสตร ถึงแมวาการเขียนแผนภาพความคิดกับการ
เขียนความคิดรวบยอดยังไมคอยเปนท่ีนิยมในการเรียนคณิตศาสตร แตจากเสียงสะทอนของครูท่ี
นําไปใชในวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนท่ีเคยรูสึกไมดีกับวิชาคณิตศาสตรนั้นไดรับประโยชน 
สามารถเชื่อมโยงและลําดับความคิด รวมท้ังทําใหเขาใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดใน
ขณะท่ีใชวิธีการเหลานี้ และสอดคลองกับ Wycoff (1991: 166) ไดกลาววา แผนภาพความคิดเปนวิธี
ท่ีดีอยางยิ่งในการรวบรวบและจัดระบบความคิดข้ันกอนการเขียน และสามารถทําใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรคออกมาเร่ือยๆ และมีรายละเอียดในเร่ืองท่ีส่ือครบถวนสมบูรณ ซ่ึงหากนักเรียน
พูดหรือเขียนโดยไมมีการเตรียมการหรือลําดับความคิดในส่ิงท่ีจะพูดหรือเขียน จะทําใหการพูด
หรือการเขียนของนักเรียนนั้นมีการลําดับข้ันตอนท่ีสับสน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ
น้ําผ้ึง มีนิล (2545 : 30) ท่ีกลาวถึงประโยชนของแผนภาพความคิดไววาเปนเครื่องมือท่ีชวยให
ผูเรียนเกิดทักษะการคิดและแสดงแบบการคิดท่ีเขาใจงายสามารถอธิบายและมองเห็นไดอยางเปน
ระบบชัดเจน และนอกจากน้ีวิธีการของแผนภาพความคิดยังชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสใชความคิด
สรางสรรคและจินตนาการในการสรางงานศิลปะ 
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 5.3.2  ศึกษาทักษะการคิดรายบุคคลในการอานภาษาฝร่ังเศส  
 

 ผูวิจัยไดวัดทักษะการคิดรายบุคคลจากการสรางแผนภาพความคิดในแตละหนวยการ
เรียนรูและหาคาเฉล่ีย โดยสวนใหญนักเรียนมีคะแนนแผนภาพความคิดอยูในระดับใกลเคียงกัน 
คาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยนักเรียนคนท่ี  7 ไดคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.28 และ
นักเรียนคนท่ี 4 และคนท่ี 10  ไดคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 3.72  นอกจากดูจากผลคะแนนแผนภาพ
ในแตละหนวยการเรียนแลว หลังจากการเรียนจบในแตละหนวยผูวิจัยไดใหผูเรียนแสดงส่ิงท่ีได
เรียนรูและขอจํากัดในการเรียนรูเพื่อเปนการสรุปประมวลความคิดในการเรียนและนํามาศึกษาดู
พัฒนาการทักษะการคิดเปนรายบุคคล ซ่ึงผลการพัฒนาทักษะการคิดดังกลาวมีสวนชวยใน          
การพัฒนาทักษะการอาน ตามท่ี Vygotsky (1978) ไดกลาวไววาภาษาเปนส่ิงท่ีสัมพันธกับการคิด 
ภาษาเปนเคร่ืองมือสําคัญของการคิด และ Marshall (1995 : 38 - 45) ท่ีกลาวถึงหลักในการเรียนรู
ตามโครงสรางของทฤษฎีสกีมา กลาวคือเม่ือผูเรียนไดรับความรูหรือขอมูลใหมจะเกิดการจัดเก็บ 
(storage) ในรูปความจํา  จากนั้นข้ันตอไปก็จะสังเคราะหขอมูล (synthesis) โดยมีการเลือกขอมูลใด
ควรใช หรือขอมูลใดไมควรใช ตอมาก็จะเปนข้ันสรุปครอบคลุม (generalization) และข้ันสุดทาย
คือมีการดึงเอาขอมูลและประสบการณดังกลาวกลับคืนมาใช (retrieval)  ซ่ึงสอดคลองกับ
กระบวนการของผูวิจัยท่ีไดใหผูเรียนไดมีการนําความรูมาสังเคราะหและนํามาปรับใชเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอยางตอเนื่อง 
 
 5.3.3  ศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวน  
การคิด  
 
            จากผลการศึกษาพบวาเจตคติตอการเรียนของผูเรียนนั้น มีปจจัยตาง ๆเกี่ยวเนื่องกัน ท้ังใน
สวนของรูปแบบข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนต้ังแตเร่ิมตนบทเรียนจนข้ันประเมินผล 
บทบาทของผูสอน ส่ือและอุปกรณท่ีใชรวมถึงบรรยากาศในการเรียน ลวนแลวแตสงผลตอเจตคติ
ตอการเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Bruner and Ross (1976: 98) ในเร่ืองการเสริมตอการเรียนรู 
(Scaffolding) ในดานตัวผูเรียนนั้นการสรางความสนใจ กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู
ดวยความสมัครใจตลอดจน การควบคุมความคับของใจของผูเรียนรับรูตออารมณของผูเรียนท่ี
แสดงออกมา ในสวนของกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นกิจกรรมหรืองานที่จัดเตรียมไวใหผูเรียน 
ตองทาทาย จูงใจหรือทําใหผูเรียนมีความสนใจ เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานทํางานหรือ
กิจกรรมนั้น แตงานหรือกิจกรรมตองไมยากหรือซับซอนมากเกินไปกวาศักยภาพของผูเรียนท่ีจะ



172 
 

สามารถจัดการหรือทําใหประสบความสําเร็จได (Bransford, Brown and Cocking,  2000)  และท่ี
สําคัญอีกสวนหน่ึงในดานบทบาทของผูสอนในการใหความชวยเหลือแกผูเรียนในการเรียนรูเพื่อ
นําไปสูพัฒนาการความคิดความเขาใจ  ควรมีการสาธิตหรือเปนแบบอยางใหกับผูเรียนในการ
แกปญหาการเรียนรู นอกจากนั้นในการคํานึงถึงดานความแตกตางระหวางบุคคล  ผูวิจัยได
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ เนนกระบวนการกลุม เพื่อเปน
การเสริมตอการเรียนรูในหองเรียน และแกปญหาการเกิดอคติจากความไมรู เพราะกิจกรรมหรือ
เนื้อหาในการเรียนอาจ จะยากเกินกวาระดับพัฒนาการทางสติปญญาท่ีแทจริงของผูเรียนสามารถ
แกปญหาใหสําเร็จลงไดตามลําพัง และตองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจึงจะแกปญหาได ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ไดนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เพื่อสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอม
ทางการเรียนรูใหนักเรียนไดมีการชวยเหลือกันในการทํางาน และเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนในท่ีสุด 
(Kagan, 1995 : 1-11)  
 
  5.3.4  การนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 
 
            จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะรูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคนิค
กระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทําจะทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการอานและการคิดดีข้ึน 
รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน จํานวน 3 รูปแบบดังนี้  

1)  การใชคําถามเพ่ือใหแสดงความคิดเห็น  หมวกสีดํา หมวกสีเหลือง  และ Cluster  
Diagram เพื่อพัฒนาทักษะการบรรยาย  

2)  การใชคําถามเพ่ือการนําความรูไปใชในสถานการณตางๆ  หมวกสีเขียว หมวกสีฟา   
และ Event Chains เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาความคิดรวบยอด 

3)  การใชคําถามเพ่ือการตัดสินใจและ ถามเพื่อใหทราบความมุงหมายหมวก 6 ใบ  
Fish bone Map เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน 
 

5.4  ขอเสนอแนะ 
 

1) ควรใชคําถามกระตุนเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดและควรใหการเสริมแรง เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความม่ันใจ กลาคิดและกลาแสดงออกมากข้ึน 

2) การฝกเขียนแผนภาพความคิดควรใหนักเรียนเร่ิมฝกเขียนแผนภาพความคิดอยางงาย
กอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนโดยวิธีนี้ กรณีท่ีผูเรียนยังไมสามารถเขียนแผนภาพ
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ความคิดได ครูควรใหคําแนะนําและดูแลอยางใกลชิด สวนผูเรียนท่ีมีความคลองแคลวในการเขียน
แผนภาพความคิดควรใหอิสระในการคิดอยางเต็มท่ี 

3) การออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดควรจะมีการนําส่ือท่ีหลากหลายเชน ภาพ 
เสียง ส่ือมัลติมีเดียตาง ๆมาใชรวมกับเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
อยากเรียนรูตลอดเวลา 

4) ควรมีการพัฒนากระบวนการบูรณาการทักษะการคิดโดยใชแนวคิดและทฤษฎีอ่ืน ๆท่ี
เกี่ยวของกับการเสริมสรางทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาตางประเทศ 

5) ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคกระบวนการคิดในรายวิชา    
อ่ืน ๆ 

6) ควรมีการบูรณาการรูปแบบแผนภาพประเภทตาง ๆเขาดวยกันในแตละช้ินงานเพื่อแสดง 
การพัฒนาการดานการคิด 

7) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอเจตคติในการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน  
 

5.5  ขอจํากัดในงานวิจัย 
 
 ในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  แมผูวิจัยจะประสบความลําบากอยูบางในการสรางเคร่ือง 
มือและใชเคร่ืองมือท่ีสรางในการเรียนการสอน  ผูวิจัยไมไดประสบขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย
ท่ีอาจจะเรียกวาเปนอุปสรรคสําคัญ  ขอจํากัดในการวิจัยหากจะมีอยูบางก็นาจะเปนระยะเวลาใน
การใชรูปแบบเทคนิคกระบวนการคิดในบทเรียนซ่ึงหากมีระยะเวลามากข้ึนก็จะทําใหการฝกฝนมี
โอกาสใชไดมากกวา 1 คร้ัง  ซ่ึงจะเปนการยืนยันผลของทักษะการอานของนักเรียนท่ีเขารวมใน
งานวิจัยนี้โดยมีความเช่ือม่ันของผูสอนมากยิ่งข้ึน 
 

5.6 สรุปความทายบท 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนา 9 รูปแบบของเทคนิคกระบวนการคิดเพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงการดําเนินการวิจัยท้ังหมดใชเวลา 3 ป กระบวนการวิจัยแมจะมี
ความยากและซับซอนอยูบางในการสรางรูปแบบเทคนิคกระบวนการคิด  การสรางบทเรียนการ
อานภาษาฝร่ังเศสท่ีใช 9 รูปแบบเทคนิคกระบวนการคิด  เพื่อคนหาวาเทคนิครูปแบบกระบวนการ
คิดท่ีใชอยูในปจจุบันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการวา
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สามารถสนับสนุน และพัฒนากระบวนการคิดซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทักษะการอานภาษาฝร่ังเศส
อยางแทจริง  จากผลการวิจัยผูวิจัยมีความพอใจท่ีไดผลท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงในระดับช้ันเรียนและ
คาดหวังวาผลของงานวิจัยนี้จะสามารถเปนประโยชนตอครูผูสอนภาษาฝร่ังเศสในระดับ
มัธยมศึกษาตอไป 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 1 (Branching Diagram) 

คะแนน เน้ือหา ความคิดสรางสรรค ความเก่ียวโยง ความสวยงาม 
5  
 

สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 90-100% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดีมาก 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันดี
มาก 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 80-89% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดี 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันดี 

มีการตกแตงได
สวยงามพอสมควร 

3 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 70-79% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบบาง 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันบาง 

มีการตกแตง
สวยงามบาง 

2 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 60-69% 

มีความความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอย 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันนอย 

มีการตกแตงนอย 

1 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตองนอยกวา 50% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย
มาก 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันนอย
มาก 

มีการตกแตงนอย
มาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 2 ( Cluster Diagram) 

คะแนน เน้ือหา ความคิดสรางสรรค ความเก่ียวโยง ความสวยงาม 
5 สามารถใชคําศัพทและ

ไวยากรณไดถูกตอง 
90-100% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดีมาก 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกัน
ถูกตองดีมาก 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง 
80-89% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดี 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันดี 

มีการตกแตงได
สวยงาม
พอสมควร 

3 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง 
70-79% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบปาน
กลาง 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกัน
พอสมควร 

มีการตกแตง
สวยงามบาง 

2 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง 
60-69% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันนอย 

มีการตกแตงนอย 

1 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง
นอยกวา 50% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย
มาก 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันนอย
มาก 

มีการตกแตงนอย
มาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 3  (Event Chains)    

คะแนน เน้ือหา ความคิดสรางสรรค ความตอเน่ือง ความสวยงาม 
5 สามารถใชคําศัพทและ

ไวยากรณไดถูกตอง 90-
100% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดีมาก 

มีการจัดเรียงเน้ือหาได
ครบถวนตามขั้นตอนดี
มาก เขาใจงาย 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง 80-
89% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดี 

มีการจัดเรียงเน้ือหาได
ครบถวนตามขั้นตอนดี 

มีการตกแตงได
สวยงาม
พอสมควร 

3 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง 70-
79% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบปาน
กลาง 

มีการจัดเรียงเน้ือหาได
คอนขางครบถวน  

มีการตกแตง
สวยงามบาง 

2 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตอง 60-
69% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย 

มีการจัดเรียงเน้ือหาไม
คอยเปนลําดับขั้นตอน
เทาที่ควร 

มีการตกแตงนอย 

1 สามารถใชคําศัพทและ
ไวยากรณไดถูกตองนอย
กวา 50% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย
มาก 

มีการจัดเรียงเน้ือหาไม
เปนลําดับขั้นตอน ยาก
แกการทําความเขาใจ 

มีการตกแตงนอย
มาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 4 (Classification Map)   

คะแนน เน้ือหา การจําแนกประเภท การใหคําจํากัด
ความ 

ความคิด
สรางสรรค 

ความสวยงาม 

5 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 90-100% 

จําแนกประเภทของ
สินคาไดถูกตอง 
หาขอมูลไดมาก
และหลากหลาย
ชัดเจนและ
ครอบคลุม 

นิยามคําศัพทได
ตรงตามคุณ 
สมบัติครบถวน
สมบูรณและมีการ
ยกตัวอยาง
เพ่ิมเติม 

มีความคิด
สรางสรรคใน
การออกแบบดี
มาก 

มีการตกแตง
ไดสวยงาม
มาก  
 

4 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 80-89% 

จําแนกประเภทของ
สินคาไดถูกตอง 
หาขอมูลไดมากแต
ยังไมคอยชัดเจน 

นิยามคําศัพทได
ตรงตามคุณ 
สมบัติครบถวน 
 

มีความคิด
สรางสรรคใน
การออกแบบดี 

มีการตกแตง
ไดสวยงาม
พอสมควร 

3 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 70-79% 

จําแนกประเภทของ
สินคาไดคอนขาง
นอยแตมีความ
หลากหลาย 

นิยามคําศัพทได
ตรงตาม
คุณสมบัติ
พอสมควร  

มีความคิด
สรางสรรคใน
การออกแบบ
ปานกลาง 

มีการตกแตง
สวยงามบาง 

2 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 60-69% 

จําแนกประเภทของ
สินคาไดนอย  

นิยามคําศัพทตรง
ตามคุณสมบัติ
นอย 
 

มีความคิด
สรางสรรคใน
การออกแบบ
นอย 

มีการตกแตง
นอย 

1 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตองนอยกวา 
50% 

จําแนกประเภทของ
สินคาไดนอยมาก  

นิยามคําศัพทตรง
ตามคุณสมบัติ
นอยมาก 
 

มีความคิด
สรางสรรคใน
การออกแบบ
นอยมาก 

มีการตกแตง
นอยมาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 5 (Venn Diagram)   

คะแนน เน้ือหา ความคิดสรางสรรค ความเก่ียวโยง ความสวยงาม 
5 สามารถใชคําศัพท

และไวยากรณได
ถูกตอง 90-100% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดีมาก 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกัน
ถูกตองดีมาก 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 80-89% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบดี 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกันดี 

มีการตกแตงได
สวยงาม
พอสมควร 

3 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 70-79% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบปาน
กลาง 
 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกัน
พอสมควร 

มีการตกแตง
สวยงามบาง 

2 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง 60-69% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกัน
นอย 

มีการตกแตงนอย 

1 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตองนอยกวา 
50% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบนอย
มาก 

เน้ือหาแตละสวนมี
ความเก่ียวโยงกัน
นอยมาก 

มีการตกแตงนอย
มาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 6 (Flowchart Diagram) 

คะแนน เน้ือหา การลําดับความคิด การสรุปความ ความคิด
สรางสรรค 

ความ
สวยงาม 

5 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 90-100% 

มีการลําดับเรื่องเปน
ระบบและเปนขั้น
เปนตอนดีมาก 
 

นําเน้ือหาจาก
แผนภาพมา
สรุปเรื่องได
ถูกตอง 
ครอบคลุมดี
มาก 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบดีมาก 

มีการ
ตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 80-89% 

มีการลําดับเรื่องเปน
ระบบและเปนขั้น
เปนตอนดี 
 

นําเน้ือหาจาก
แผนภาพมา
สรุปเรื่องได
ถูกตอง 
ครอบคลุมดี 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบดี 

มีการ
ตกแตงได
สวยงาม
พอสมควร 

3 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 70-79% 

มีการลําดับเรื่องเปน
ระบบและเปนขั้น
เปนตอนพอสมควร 
 

นําเน้ือหาจาก
แผนภาพมา
สรุปไดคอนขาง
ครบ 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบปาน
กลาง 
 

มีการ
ตกแตง
สวยงามบาง 

2 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตอง 60-69% 

มีการลําดับเรื่องเปน
ระบบและเปนขั้น
เปนตอนนอย 
 

นําเน้ือหาจาก
แผนภาพมา
สรุปนอย  

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอย 

มีการ
ตกแตงนอย 

1 สามารถใช
คําศัพทและ
ไวยากรณได
ถูกตองนอยกวา 
50% 

มีการลําดับเรื่องเปน
ระบบและเปนขั้น
เปนตอนนอยมาก 

นําเน้ือหาจาก
แผนภาพมา
สรุปนอยมาก 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอยมาก 

มีการ
ตกแตงนอย
มาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 7 (Fish bone  Map)   

คะแนน เน้ือหา ความคิดสรางสรรค ความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผล 

ความสวยงาม 

5 ใชคําศัพทตรงตาม
ลักษณะกิจกรรม 
ไวยากรณไดถูกตอง
สมบูรณ 90-100  %   

มีความคิดสรางสรรค
ในการคิดการณได
หลากหลาย 5 เหตุการณ
หรือมากกวา 

เหตุและผลมีความ 
สัมพันธกันดีมาก 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 ใชคําศัพทตรงตาม
ลักษณะกิจกรรม 
ใชไวยากรณถูกตอง 
80-89% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการคิดการณได
หลากหลาย 4 เหตุการณ 

เหตุและผลมีความ 
สัมพันธกันดี 

มีการตกแตงได
สวยงามพอสมควร 

3 คําศัพทคอนขางตรง 
ใชไวยากรณถูกตอง 
70 -79% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการคิดการณได
หลากหลาย 3 เหตุการณ 

เหตุและผลมีความ 
สัมพันธกัน
พอสมควร 

มีการตกแตงสวยงาม
บาง 

2 คําศัพทคอนขางนอย 
ใชไวยากรณถูกตอง 
60-69% 

มีความคิดสรางสรรค
ในการคิดการณได
หลากหลาย 2 เหตุการณ 

เหตุและผลมีความ 
สัมพันธกันนอย 

มีการตกแตงนอย 

1 ใชคําศัพทนอยมาก 
ใชไวยากรณถูกตอง
นอยกวา   50 %    

มีความคิดสรางสรรค
ในการคิดการณได
หลากหลาย 1 เหตุการณ 

เหตุและผลมีความ 
สัมพันธกันนอย
มาก 

มีการตกแตงนอยมาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี 8 (Matrix Diagram) 

คะแนน เน้ือหา ความครบถวนของ
แบบสอบถาม 

ความคิดสรางสรรค ความสวยงาม 

5 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง  90-100% 

ขอมูลและขอคําถาม  
ครบถวน ตามท่ีกําหนด
และมีการเพ่ิมเติมขอมูล
ดีมาก 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบดีมาก 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง  80-89% 

ขอมูลและขอคําถาม 
ครบ ถวนตามเกณฑที่
กําหนด 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบดี 

มีการตกแตงได
สวยงามพอสมควร 

3 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง  70-79% 

ขอมูลและขอคําถาม
ครบตามเกณฑที่ 
กําหนดแตเน้ือหานอย 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบปานกลาง 
 

มีการตกแตงสวยงาม
บาง 

2 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตอง  60-69% 

ขอมูลและขอคําถาม
ครบตามเกณฑที่ 
กําหนดแตเน้ือหานอย
มาก 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอย 

มีการตกแตงนอย 

1 สามารถใชคําศัพท
และไวยากรณได
ถูกตองนอยกวา 50% 

รายงาน ขอคําถาม 
ไมครบเกณฑที่กําหนด 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอยมาก 

มีการตกแตงนอยมาก 
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เกณฑการประเมินแผนภาพของหนวยการเรียนรูท่ี  9 (Cycle Graph)   

คะแนน เน้ือหา ความตอเน่ือง ความคิดสรางสรรค ความสวยงาม 
5 ใชคําศัพทและ

ไวยากรณไดถูกตอง 
90-100% 

มีการจัดเรียงเน้ือหาได
ครบถวนตามขั้นตอนดี
มาก เขาใจงาย 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบดีมาก 

มีการตกแตงได
สวยงามมาก  
 

4 ใชคําศัพทและใช
ไวยากรณถูกตอง    
80-89 % 

มีการจัดเรียงเน้ือหาได
ครบถวนตามขั้นตอนดี 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบดี 

มีการตกแตงได
สวยงามพอสมควร 

3 คําศัพทคอนขางนอย
และใชไวยากรณ
ถูกตอง 70-79 % 

มีการจัดเรียงเน้ือหาได
คอนขางครบถวน  

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบปานกลาง 
 

มีการตกแตงสวยงาม
บาง 

2 คําศัพทนอยและใช
ไวยากรณถูกตอง    
60-69% 

มีการจัดเรียงเน้ือหาไม
คอยเปนลําดับขั้นตอน
เทาที่ควร 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอย 

มีการตกแตงนอย 

1 ใชคําศัพทนอยมาก
และใชไวยากรณ
ถูกตองนอยกวา 50 % 

มีการจัดเรียงเน้ือหาไม
เปนลําดับขั้นตอน ยาก
แกการทําความเขาใจ 

มีความคิด
สรางสรรคในการ
ออกแบบนอยมาก 

มีการตกแตงนอยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียน 
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   แบบสอบถามวัดเจตคตติอการเรียนการสอนการอานภาษาฝร่ังเศสโดยใชเทคนิคกระบวนการคิด 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  :  La France 

 
คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนการสอนการอานภาษาฝร่ังเศสโดยใชเทคนิค
กระบวนการคิดนี้แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 ประกอบดวยขอความซ่ึงแบงเปน 4 ประเดน็ ไดแก ดานเนื้อหา ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือและอุปกรณ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 
20 ขอ แบงระดับการแสดงเจตคติออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิง่  เห็นดวย  ไม
แนใจ ไมเห็นดวย และไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 

 
ตอนท่ี 2 ประกอบดวยขอความซ่ึงแบงเปน 3 ขอ ไดแก ความประทับใจ  ปญหา

และอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

2. ในตอนท่ี 1 ใหนักเรียนอานขอความแลวทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของนักเรียนโดยในแตละขอใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น 

 
3. การตอบแบบสอบถามไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด  คําตอบของนักเรียนไมมีผลตอการเรียน

ของนักเรียนแตอยางใด 
 
 
สถานภาพท่ัวไป 
เพศ    � ชาย       � หญิง 
ระดับผลการเรียนภาษาฝร่ังเศสในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
        �0-1.99     �2.00-2.49     �2.50-2.99      �3.00-3.49     �3.50-4.00 
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ตอนท่ี 1 
 

ประเด็น 
 

ขอความ 
ระดับการแสดงความคิดเหน็ 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
1.ดานเนื้อหา 1.1 บทอานมีเนื้อหา

นาสนใจ 
1.2 บทอานมีภาษา คําศัพท 
เหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของขาพเจา 
1.3 บทอานมีเนื้อหาท่ีสนุก 
สนานชวย ใหขาพเจารูสึก
เพลิดเพลิน 
1.4 บทอานมีเนื้อหาท่ีให
ขอคิดสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได 
1.5 ขาพเจาได เรียนรู
เกี่ยวกับชีวิตและวัฒนธรรม
ฝร่ังเศสจากบทอาน 
 

     

2.ดานกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

2.1 คําอธิบายการทํา
กิจกรรมมีความชัดเจน 
2.2 เวลาในการทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสม 
2.3  กิจกรรมกอนการอาน
ชวยใหขาพเจา สามารถนํา
ความรูเดิมท่ีมีอยูมา
เช่ือมโยงเขากบัเนื้อหาใหม    
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ประเด็น 

 
ขอความ 

ระดับการแสดงความคิดเหน็ 
ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
 2.4  กิจกรรมกอนการอาน

กระตุนใหขาพเจาอยากรู
รายละเอียดของเนื้อหา บท
อาน 
 2.5  กิจกรรมระหวางอานชวย
ใหขาพเจาอานบทอานอยางมี
จุดประสงค 
  2.6  กิจกรรมหลังการอาน
ชวยใหขาพเจาไดตรวจสอบ
ความเขาใจใน การอานและ
เกิดการเช่ือมโยงความรูและ
ทักษะการคิด 
2.7 เทคนิคกระบวนการคิด
ชวยใหขาพเจามีความเขาใจ
ในการอานภาษาฝร่ังเศสมาก
ข้ึน 
2.8  กิจกรรมการอานโดยใช
เทคนิคกระบวนการคิดทําให
ขาพเจามีความกระตือรือรน
ในการเรียนมากข้ึน 

     

 
 
*กิจกรรมกอนการอาน หมายถึง เทคนิคการใชคําถาม 
*กิจกรรมระหวางการอาน หมายถึง เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
*กิจกรรมหลังการอาน หมายถึง เทคนิคการใชแผนภาพลําดับความคิด 
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ประเด็น 

 
ขอความ 

ระดับการแสดงความคิดเหน็ 
ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

เห็นดวย เห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
3.ดานส่ือและ
อุปกรณ 

3.1 ส่ือและอุปกรณการสอน
มีความ เหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3.2 ส่ือและอุปกรณการสอน
มีความสะดวกในการ
นํามาใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน 
3.3 ส่ือและอุปกรณการสอน
สงเสริมการทํากิจกรรม   
3.4 ส่ือและอุปกรณดึงดูด
ความสนใจในการเรียนรูของ
ขาพเจา 

     

4.ดานการวัด
และ
ประเมินผล 

4.1 เกณฑการวัดและ
ประเมินผลตรงตาม
จุดประสงค 
 4.2 เกณฑการวัดและ
ประเมินผลตรงตามเนื้อหา 
4.3 เกณฑการใหคะแนนมี
ความเท่ียงตรง ยุติธรรม 

     

 
ตอนท่ี 2 
ความประทับใจ ______________________________________________________    
ปญหาและอุปสรรค____________________________________________________ 
ขอเสนอแนะ ________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางผลงานแผนภาพความคิดของนักเรียน 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางแบบบันทึกสิ่งท่ีไดเรียนรู  
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ABSTRACT 

The paper reports  the use of a constructed instructional model to 
develop thinking skills for French reading comprehension  in 
secondary school students.  The sample group  contained  ten  
Matthayom 5 (grade 11)  students  at  Patumwan Demonstration 
School  of Srinakharinwirot University.  The subjects were to 
perform on  nine tasks on thinking skills using techniques of  
questioning, six thinking hats and mind mapping strategies.  In 
collecting  data on students’ performance on designed thinking 
skills techniques, the researcher used the constructed instructional 
model with the sample group for nine weeks  (two periods per 
week), teaching  them French reading comprehension at the 
intermediate level. The results of the study point to the subjects’ 
overall positive attitudes towards the constructed instructional  
model in developing their thinking skills. Lesson No. 2 (Les 
Vacances) with  a pattern of thinking skills techniques:   
Questioning Technique  for opinions/  Black Hat/ Yellow Hat/ 
Cluster Diagram can most facilitate students’ French reading 
comprehension. The mean score of Mind Mapping is 4.60 
(S.D.0.32).  As for the subjects’ learning attitude, lesson No. 2 (Les 
Vacances) can best generate positive learning attitudes.  The mean 
score  is 4.06 (S.D. 0.65). 

 

Keywords: Thinking skills ,  Thinking skills techniques ,  French reading comprehension 

 

 



RATIONALE  AND  BACKGROUND  

 
 

It has been widely recognized in today's information age that thinking skills are 
crucial for learners to cope with a rapidly changing world. Many educators believe that 
specific knowledge will not be as important to tomorrow's workers and citizens as the 
ability to learn and make sense of new information (Anderson 1990, Beyer and Backes 
1990, Fisher 1992, Fraenkel 1980 and Nelson-Jones 1990, In the twenty-first century, the 
ability to engage in careful and reflective thoughts has been viewed as a fundamental 
characteristic of an educated person and for this reason there has been an acute need for 
educators to train learners with effective thinking skills (Office of Education Council, 
Ministry of Education, 2011). 
 

From past to present, the majority of educators have consistently put an emphasis 
on the means to secure information or specifically the importance of reading 
comprehension (Dechant 1982, Siegler 1998, Simon and Percival 2002 and Sliberstein 
1994). Educators in Thailand are no exception in this regard; they have found it 
somewhat difficult to help young learners to read and comprehend well particularly in 
foreign languages (Office of Education Council, Institute for Science and Technology 
Teaching Support, Office of Basic Education 2010, 2011). They have identified problems 
from decoding from the written words (Dechant 1982), familiarizing oneself with content 
schemas(Carrell 1990), to comprehending the gist of target information analytically and 
critically. In their view, it is important that learners be trained in specific thinking skills to 
increase the level of their reading comprehension. 

Among thinking skills techniques reported by earlier researchers, the use of 
Questioning  (Curtis, F.D.  cited in Suwit Moonkham and Orathai Moonkham 2008), Six 
Thinking Hats  (De Bono 2001) and  Mind Mapping  (Brinkmann  2003, De Fina 1999)  
have been used by many educators to develop reading comprehension  and creative 
thinking in their students. As known, these techniques tend to be used individually rather 
than in combination. 

In this study, the researcher would like to find out whether these  thinking skills 
techniques: Questioning , Six Thinking Hats and Mind Mapping,  if used in combination 
could yield constructive results in students’ reading comprehension. The researcher then 
conducted a study with ten Matthayom 5 (grade 11)  students  at  Patumwan 
Demonstration School  of Srinakharinwirot University in  Semester 1, Academic year 
2010.  

 

 

 

 

 



OBJECTIVES  

           The study aimed to 

1. Construct an instructional model with the use of thinking skills techniques for 
French reading comprehension development.  

2. Study how the constructed instructional model can help facilitate French 
reading comprehension  in secondary school students. 

3. Study students’ attitudes towards the constructed instructional model with the 
use of thinking skills techniques. 

 

DEFINITION OF TERMS 

1. Thinking Skills refer to  ten categories :  Observing,  Describing,  Developing 
Concept,  Differentiating,  Defining,  Comparing,  Generalizing,  Predicting,  
Hypothesising,   and Offering alternatives. (Fraenkel 1980) 

2. Thinking skills techniques refer to  Questioning (Curtis, F.D.  cited in Suwit 
Moonkham and Orathai Moonkham  2008),  Six Thinking Hats (De Bono  2001 ) 
and  Mind  Mapping (Brinkmann  2003, De Fina 1999)   

2.1  Questioning techniques consist of twelve types : asking for comparison, 
asking for determination  , asking for application to other situations , asking 
for differences , asking for cause and reason , asking for objectives , asking for 
criticism , asking for opinions , asking for discussion , asking for definition or 
explanation , asking for observation and asking for new questions.  

                  2.2 Six thinking  Hats techniques consist of six types : 

2.2.1 White Hat: Focus on the data available. Look at the information you 
have, and see what you can learn from it. Look for gaps in your 
knowledge, and either try to fill them or take account of them. This is 
where you analyze past trends, and try to extrapolate from historical data. 

2.2.2 Red Hat: Look at the decision using intuition, gut reaction, and 
emotion. Also try to think how other people will react emotionally, and try 
to understand the intuitive responses of people who do not fully know your 
reasoning. 

2.2.3 Black Hat: Look at things pessimistically, cautiously and 
defensively. Try to see why ideas and approaches might not work. This is 
important because it highlights the weak points in a plan or course of 
action. It allows you to eliminate them, alter your approach, or prepare 
contingency plans to counter problems that arise.  



2.2.4 Yellow Hat: See all the benefits of the decision and the value in it, 
and spot the opportunities that arise from it. Yellow Hat thinking helps you 
to keep going when everything looks gloomy and difficult.  

2.2.5 Green Hat: Stand for creativity. This is where you can develop 
creative solutions to a problem. It is a freewheeling way of thinking, in 
which there is little criticism of ideas.    

2.2.6 Blue Hat: Stand for process control. This is the hat worn by people 
chairing meetings. When running into difficulties because ideas are 
running dry, they may direct activity into Green Hat thinking. When 
contingency plans are needed, they will ask for Black Hat thinking, and so 
on.              

2.3  Mind Mapping techniques consist of  ten types :  Cluster Diagram, Venn 
Diagram  Branching Diagram, Classification map  Cycle Graph,  Events Chain,  
Matrix Diagram,  Fish bone Map,  KWL Technique and Flowchart Diagram 
(Brinkmann  2003, De Fina 1999)   

RESEARCH  METHODOLOGY  

Sample Group 

The sample group for this case study was  ten Matthayom 5 (grade 11)  students  
at  Patumwan Demonstration School  of Srinakharinwirot University in  academic year 
2010 

Instruments   

1. Nine Lesson plans were developed by integrating three types of thinking skills 
techniques: questioning, six thinking hats and mind mapping strategies. They can 
be elaborated as follows. 

1.1  La France  (France)  (Thinking skills techniques: asking for 
observation , White Hat , Red Hat , Branching Diagram) 

1.2  Les vacances (Vacation) (Thinking skills techniques: asking 
for opinions , Black Hat , Yellow Hat , Cluster Diagram) 

1.3  La gastronomie (Gastronomy) (Thinking skills techniques: 
asking for application to other situations , Green Hat , Blue Hat , 
Events Chain) 

1.4  Les achats (Shopping) (Thinking skills techniques: asking for 
differences  ,asking for definition or explanation , White Hat , Red 
Hat , Green Hat , Blue Hat , Classification Map) 



1.5  Les loisirs (Hobbies) (Thinking skills techniques: asking for 
comparison, Red Hat , Black Hat , Yellow Hat , Green Hat , Venn 
Diagram) 

1.6  La santé et la sécurité (Health) (Thinking skills techniques: 
asking for criticism , White Hat , Black Hat , Yellow Hat , Blue 
Hat , Flowchart Diagram) 

1.7  La BD (French Cartoon) (Thinking skills techniques: asking 
for cause and reason , Six Thinking Hats , Fish bone Map) 

1.8  La vie d’étudiant (School life) (Thinking skills techniques: 
asking for determination , asking for objectives , Six Thinking Hats 
, Matrix Diagram) 

1.9 Le réchauffement mondial (Global Warming) (Thinking skills 
techniques: asking for discussion , asking for new questions , Six 
Thinking Hats , Cycle Graph , KWL Technique) 

It was expected that specific patterns of combined thinking skill techniques could 
help facilitate French reading comprehension to varying degrees.  Students’ performance 
in each lesson should reflect efficiency of the assigned pattern of thinking skill 
techniques.  In collecting data on the students’ performance, the researcher used the 
constructed instructional model with the sample group for nine weeks (two fifty-minute 
periods per week)    [* See appendix for a lesson plan example.] 

2.  French Reading Comprehension Evaluation Form 

The researcher created a set of  rubrics on a scale of 1-5  to evaluate students’ 
mind mapping strategies  used in each lesson of French reading comprehension.              
[* See appendix for a rubrics example.] 

3. Students’ Attitude Form 

Students’ Attitude Form was for students to evaluate  the lesson contents,                  
learning activities, assigned thinking skills, and reading comprehension evaluation. They 
were to evaluate these components on five levels :  absolutely agree, agree,  not sure,  
disagree , absolutely disagree. [* See appendix for  students’ attitude form.] 

 

DATA  COLLECTION  

In collecting  data of  the students’ performances on designed thinking skills 
techniques, the researcher used the constructed instructional model with ten secondary 
school students at Patumwan Demonstration School  for nine weeks  (two fifty-minute 
periods per week). The students performed on nine lessons of French reading 
comprehension at the intermediate level by using designed thinking skills techniques and 



then used  the Students’ Attitude Form to evaluate the lesson contents, learning activities, 
assigned thinking skills, and reading comprehension evaluation, respectively. 

 

RESULTS    

The researcher collected students’ scores on nine reading comprehension lessons 
evaluation via mind mapping scores in each unit marked according to the French reading 
evaluation form. The results were shown in Table 1. 

 

                    Table 1:  Students’ Mind Mapping Scores in Nine Lessons 

  

 

From  the results of the study in Table 1, we can see that  lesson No. 2<Les 
Vacances> with the use of  asking for opinions ,  Black Hat/ Yellow Hat and Cluster 
Diagram as a pattern of thinking skills techniques can most facilitate students’ French 
reading comprehension while lesson No. 9 <Le Réchauffement Mondial> with the use of  
asking for asking for discussion, asking for new questions , Six Hats and Cycle Graph  as 
a pattern of thinking skill techniques can least facilitate students’ French reading 
comprehension.  For instructional purposes, we perhaps can say that thinking skills 
techniques of asking for asking for opinions, Black Hat/ Yellow Hat and Cluster Diagram 
should deserve attention from French teachers who wish to increase reading abilities at 
the intermediate level. 

 

 

 



Table 2:  Students’ Attitude  toward  Nine Lessons 

 

Table 2  shows that the students participating in the study were positive about 
French lessons using thinking skill techniques. They  pointed out that lesson No. 2     
<Les Vacances>  with the use of  asking  for opinions, Black Hat, Yellow Hat and Cluster 
Diagram as a pattern of thinking skills techniques was the most motivating lesson to the 
students while lesson No. 4 <Les Achats> with the use of  asking for differences  ,asking 
for definition or explanation, White Hat, Red Hat, Green Hat, Blue Hat and Classification 
Map as a pattern of thinking skills techniques was the least motivating lesson. For 
instructional purposes, we perhaps can say that thinking skill techniques of asking for 
opinions, Black Hat, Yellow Hat, Cluster Diagram should deserve attention from French 
teachers who wish to increase positive attitudes towards learning French reading 
comprehension. 

 

DISCUSSION 

               1. Development of teaching and learning with the use of thinking skill development 
to develop French reading skill is organized into 3 steps as follows:   

 1.1 The researcher first used the questioning technique as a teaching method to 
urge students to think and react. It was found that they were able to express their opinion 
in a manner of speaking or writing to expand their knowledge to the teacher and 
classmates. This is in accordance with the research by Chanai Aroonklao (2007) in which 
the questioning technique was employed to enhance English reading comprehension and 
summary writing  ability in English 7 (Subject: E 42102) of  Mathayom 5 students (grade 
11) at Wiangchiangrung Wittayakhom School.   

1.2 Six Thinking Hats were used at the second step by asking the students to use 
different combined patterns of these techniques in group activities to practice their 
thinking skills. The students were to put their thoughts in order in six patterns according 
to colors of the hats. The Six Thinking Hats were also used in the work of Suparra 



Luanprapai (2010) in developing Futuristic Thinking and Social Studies Achievement of 
Mathayom 5 students (grade 11).   

1.3 Mind Mapping technique was the last step among these techniques. The 
students were to transfer their thought via diagrams of different forms that responded to 
the identified objectives. The student were trained to differentiate information or find sub-
topics that linked to each other by putting them in a good order to demonstrate their 
understanding in clear overall pictures with all related details. This was in line with 
Brinkmann (2003) who stated that mind mapping and concept writings were not simply 
teaching methods but tools for learners to clarify their thoughts and full understanding.  

2. Individual Thinking Skills for French Reading Comprehension  

 The researcher assessed the students’ individual thinking skills from their mind 
mapping of each lesson plan as shown in an averaged score. The average results of the 
students were in a close range.   Student No 7 got the highest average at 4.28 and students 
No 4  and 10 got the lowest average at 3.72. Apart from their mind mapping average of 
each lesson plan, the researcher asked the students to show what they have learned and 
identified learning limitations to conclude their thought from learning. This type of 
thinking skills definitely contributed to development of their reading skill as signified by 
Vygotsky (1978) and Marshall (1995)  on the relationship between thinking and reading 
[language].  

3. Student’s Attitude toward Thinking Skill Techniques 

       The students’ attitudes towards thinking skills techniques were positive in this study. 
As known, their attitudes can be determined by relative factors,  mainly the role of 
teachers, teaching steps, learning activities,  learning media,  equipment,  and  
environment, followed by  evaluation of the lesson. As seen in this study, the researcher 
carefully designed thinking skill lessons with the use of appropriate teaching and learning 
tools and the results on positive attitudes were not beyond anticipation. This is in 
accordance with studies on the importance of teaching and learning activities by two  
earlier researchers: Kagan (1994) and  Bransford, Brown and Cocking, (2000).  

            From the overall results of the study,  three patterns of thinking skills techniques 
can be concluded as effective in enhancing thinking skills techniques for French reading 
comprehension thus :  (1) Questioning for opinions : Black Hat, Yellow Hat and Cluster 
Diagram to develop descriptive skill;  (2)  Questioning  for application to other situations : 
Green Hat, Blue Hat and Event Chains to develop conceptual skill; and  (3) Questioning 
for determination , questioning for objectives  : Six Hats and Fish bone Map to develop 
assumption setting skill.   

 

 

 



PEDAGOGIC IMPLICATIONS OF THE STUDY 

     In concluding the study, the researcher would like to recommend the following for 
pedagogic implications: 

• Use questions to arouse the learners’ thinking and reinforcement to encourage 
their creativity and performance. 

• Try to make the learners feel enthusiastic with Mind Mapping Approach by 
leading them to create very simple maps in the initial step and  monitoring 
those slower students.   Give complete freedom to those who have learned fast 
and  completed their task as assigned. 

• Integrate multi-media like image and sound with thinking  process techniques 
to attract the learners’ interest. 

• Integrate different types of maps in each reading task to show the development 
of thinking skills. 

• Also pay attention to other factors that might affect the learner’s thinking 
process in developing their thinking skills.  
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APPENDIX 

Sample of Lesson Plan  

Lesson 3  La gastronomie  (Food) 

The thinking skills are asking for application to other situations (Q3), Green Hat 
and Blue Hat (H5+H6) and Event Chains (M6). 

 

Teaching and Learning Activities 

1) The teacher played video clip on http://www.youtube.com/watch?v= 
U4A8j EuQG LE  that was about making of French baguette step by step and let 
the student give assumption what it was.  

2) After the student answered that it was French baguette, the teacher, 
asked the students what kind of food it could be cooked (Q3). 

3) The teacher let the students pair up and distributed 1 French dish 
cooking instruction to each pair. The teacher asked the students to study 
ingredients and cooking methods then present the contents to their classmates.  

4) After presentation of each pair, the teacher asked each group to apply 
the cooking method to create new dish from local ingredients. Each group must 
have division of work plan submitted to the teacher (H5+H6). 

5) The teacher distributed text on French people culinary taste. Each 
student got different excerpt.  

6) The teacher asked each student to read his part and made all of them put 
each part together.  

7) The teacher asked each student to conclude and put each part as Event 
Chains  (M6).  

8) The teacher asked the students to put what they have gained and their 
limitation in a notebook for at least 30 words. Then, the teacher asked the students 
to do questionnaire to find their attitude toward the instruction of the Lesson Plan 
3. 

 

 

 

 



Sample of Criteria for assessment of  Lesson Plan 3  

 Event Chains    

Score Contents Creativity Continuity Good 
Appearance 

5 Able to use 
correct 
vocabulary and 
grammar at the 
rate of 90-100% 

Excellent 
creativity in 
design  

Good sequence, 
comprehensive 
and easy to 
understand. 

Very good-
looking 
decoration 

 
4 Able to use 

correct 
vocabulary and 
grammar at the 
rate of 80-89% 

Good creativity 
in design  

Good sequence 
and 
comprehensive.  

Good-looking 
decoration 

3 Able to use 
correct 
vocabulary and 
grammar at the 
rate of 70-79% 

Moderate 
creativity in 
design 

Comprehensive. There is some 
decoration. 

2 Able to use 
correct 
vocabulary and 
grammar at the 
rate of 60-69% 

Little creativity 
in design 

The sequence is 
not good.  

There is little 
decoration. 

1 Able to use 
correct 
vocabulary and 
grammar at the 
rate of lower than 
50% 

Very little 
creativity in 
design 

The sequence is 
not good and 
difficult to 
understand.  

There is very 
little 
decoration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sample of Students’ Attitude Form 

Sex   � Male       � Female 

French G.P.A. in Mattayom 4 

        �0-1.99     �2.00-2.49     �2.50-2.99      �3.00-3.49     �3.50-4.00 

Part 1 
 

ITEMS 

 

CONTENTS 

LEVEL 
absolutely 
disagree 

disagree not 
sure 

agree absolutely 
agree 

1. Contents 

 

1.1 Reading  texts are 
interesting 

1.2 Reading  texts 
contain lexical terms 
at the level of 
students’ 
understanding 

1.3 Reading  texts are 
enjoyable 

1.4 Reading  texts 
give some morals for 
application in life 

1.5 French  culture 
and lifestyle are 
learnt from reading  
texts 

 

 

2. Learning 
activities 

 

2.1 The explanation 
of learning         
activities is clear 

2.2 There is suitable 
time to complete  
activities 

2.3 Pre-reading 
activity enables 
students to use 
their previous 
knowledge with 
the new content 

 

 

 

 



 

ITEMS 

 

CONTENTS 

LEVEL 
absolutely 
disagree 

disagree not 
sure 

agree absolutely 
agree 

 2.4 Pre-reading  
activity arouses 
students’ interest to 
persue the story 

2.5  While-reading 
activity  helps 
students  read  with 
purpose 

2.6  Post-reading 
activity helps 
students check their 
understanding and  
relate their 
knowledge with their 
thinking skills 

2.7 Thinking Skills 
Techniques help 
students more 
comprehend French 
reading 

2.8  Pre-reading 
activity helps the 
students have more 
enthusiasm for 
learning activities 

 

3. Instruments 

 

3.1 Instruments are 
suitable for learning 
activities 

3.2 Instruments are 
practical  for  use  in 
learning activities 

3.3 Instruments 
support learning 
activities 

 

 

 



 
 

ITEMS 

 

CONTENTS 

LEVEL 
absolutely 
disagree 

disagree not 
sure 

agree absolutely 
agree 

 

 

 

 

4.Evaluation 

 

3.4 Instruments are 
suitable for learning 
activities 

3.5Instruments 
attract students’ 
interest 

4.1 The criteria are 
apt to the objectives 

 4.2 The criteria are 
apt to the contents 

4.3 The criteria are 
valid and just 

 

 

* Questioning Techniques <Pre-reading activity>   

* Six Thinking Hats  <While-reading activity>   

* Mind Mapping <Post -reading activity>   

 


