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  จ 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60262404 : Major (TEACHING SOCIAL STUDIES) 
Keyword : Management Model with Thinking Activity Based On Edward De Bono, Program CoRT1, Analysis 
thinking Landform of Thailand 

MISS WASSANA TRAKANSUTTHISAK : THE DEVELOPMENT OF 
ANALYTICAL THINKING ABILITY ACCORDING TO MARZANO' S CONCEPT IN 
THAILAND LANDFORM LEARNING FOR PRATOMSUKSA 5 STUDENTS USING 
EDWARD DE BONO'S THINKING ACTIVITIES THESIS ADVISOR : PH.D. MANASANAN 
NAMSOMBOON 

The purposes of this research are as follows: 1) to study the analytical thinking ability of 
Pratomsuksa 5 students after being taught with Edward De Bono's thinking activities 2) to compare the 
academic achievement in Landform of Thailand topic before and after being taught with Edward De Bono's 
thinking activities 3) to study the students’ opinions towards the Edward De Bono's thinking activities. The  
subjects included 29 of Pratomsuksa 5 students at Ongkharak Demonstration School in semester 2 of 2020 
academic year. The research collecting data included the following: 1) the achievement test in Landform of 
Thailand topic 2) the analytical thinking ability test 3) the Pratomsuksa 5 students’ opinions towards Edward De 
Bono's thinking activities questionnaire. The research instruments included of learning management Three plan 
based on Edward De Bono's conceptual activities Including learning unit1: Pin Thailand, learning unit2: 
Thailand morphology and learning unit: 3 central region landscapes. The data were analyzed by mean (), 
Standard deviation (S.D.), t-test dependent. 

The results of this research are as follows: 

1. The analytical thinking ability of Pratomsuksa 5 Students after learning Edward De Bono's 
thinking activities were at good level. 

2. The academic achievement in Thailand Landform topic of Pratomsuksa 5 Students after being 
taught with Edward De Bono's thinking activities is higher than before being taught activities at a .05 level 
significance. 

3. The Pratomsuksa 5 students’ opinions towards Edward De Bono's thinking activities were at 
highest level. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การศึกษาในยคุปัจจุบนัไดใ้หค้วามส าคัญกับการพฒันาในเร่ืองของการคิด ดังปรากฏใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 เกี่ยวกับ การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนินงานตามความว่ า “ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกันและ
แกปั้ญหา” อีกทัง้สภาวะการณ์ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสาร ต่าง ๆ หลากหลายดา้น รวมทัง้ดา้นวิชาการท่ีมีความเจริญกา้วหนา้กา้วทันไปกับยุคแห่ง
เทคโนโลยี จึงท าใหส้ภาพสงัคมในยคุนีเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปจากสังคมในอดีต การ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคมยุคนี้ ท าให้บุคคลต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พิจารณา
สภาพการณ์ ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มตนอย่างละเอียดรอบคอบ การคิดจึงเป็นส่ิงท่ีท าให้
มนุษยส์ามารถแกไ้ขปัญหา สรา้งสรรคส่ิ์งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัชีวิตและ
สังคม การคิดจึงเป็นส่ิงมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ดังนั้นการคิดเป็นความสามารถของสมองท่ีประมวล
ขอ้มลูท่ีไดร้บัรูม้าสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้นตนเอง ซึ่งสามารถพฒันาไดต้ัง้แต่วยัเรียน ท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันา “การคิด” จึงเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนตอ้งจดัใหม้ีในนักเรียนทกุระดับชัน้ การสอนใหคิ้ด เป็นวิธีการ
แห่งปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการแกปั้ญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ดังท่ี โกวิท วรพิพัฒน ์(2544) 
ได้เสนอแนวคิดเรื่องการสอนให้ “คิดเป็น” โดยตั้งสมมติฐานขึน้มาว่า มนุษย์ต้องการอะไร ท า
อย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ดว้ยการจดัล าดับความคิดออกเป็นขัน้ตอน ซึ่งมีความเชื่อมโยงและ
เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน โดยการคิดเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาท่ีตอ้งพัฒนา
คณุภาพและศักยภาพของนักเรียนใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการ
สอนท่ีดีท าใหส้มองท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

หากกล่าวถึงการคิด มนษุยม์ีการคิดมากมายหลายแบบ การคิดใดท่ีสามารถท าไดอ้ย่าง
ช านาญก็จะเกิดเป็นทักษะ ซึ่งทักษะการคิดท่ีจ าเป็นทักษะหน่ึงส าหรบัยุคปัจจุบัน คือ ทักษะการ
คิด วิเคราะห ์เน่ืองจากการคิดวิเคราะหเ์ป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู ้เป็นความสามารถของ
บุคคลซึ่งสามารถจ าแนกแยะแยะส่วนประกอบย่อยหรือองค์ประกอบหลักของเหตุการณ์หรือ
เนือ้หาต่าง ๆ ว่าส่ิงเหล่านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีสาระ หรือความส าคัญอย่างไร ตลอดจน
สามารถสรุปหลักการได้อย่างมีเหตุผล ดังนั้น การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จึงช่วย
ส่งเสริมความฉลาดทางปัญญา ในการช่วยใหบุ้คคลสามารถเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ รอบตัวอย่างละเอียด 
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ชดัเจน และเป็นเหตเุป็นผล ช่วยในการสรุปเร่ืองราวต่าง ๆ ช่วยในการประเมินและตดัสินใจ รวมทัง้
ยงัช่วยในเร่ืองของการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ได ้อาจกล่าวไดว้่า ผูใ้ดท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหจ์ะท าใหม้ีโอกาสมากกว่าผูอ้ื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวสาร ส่ือสารสนเทศต่าง ๆ ในยุค
ปัจจุบันซึ่งมีความเจริญกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การวางพืน้ฐานในเร่ืองของการ
คิดวิเคราะห ์และการส่งเสริมการคิดใหแ้ก่เด็ก ๆ และเยาวชนจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง นบัตัง้แต่
ระดบัอนบุาลจนถึงในระดบัสงู เพื่อใหเ้ด็กไดม้ีความสามารถในการคิดส าหรบัการใชช้ีวิตประจ าวัน
และสามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติท่ีก าหนดคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคท์ัง้ในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐานท่ีส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 4 ก าหนดไว้ว่า “ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์” ซึ่งในตัวบ่งชี ้ ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องคก์ารมหาชน (2547) อีกทัง้หลกัสูตรสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดเกณฑ์
การผ่านช่วงชัน้และการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผ่านการศึกษาแต่ละช่วงชั้นและการจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานคือ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม และได้รบั
การตัดสินผลการเรียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด ผูเ้รียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและผ่านการประเมินตามเกณฑส์ถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ซึ่งการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห ์เขียน 
เป็นภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการและจัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห ์และการเขียน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมใหม้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสงสัย ใฝ่รู ้รูจ้ักคิดวิเคราะห ์
คน้ควา้ ดว้ยตนเองและสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน สรา้งความรูด้ว้ยตนเองรวมทัง้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นระดบัท่ีสงูขึน้ เมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

นอกจากนั้นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2560 ในสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ในประเด็นด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพคนเพื่อการรองรบัการเปลี่ยนแปลง
และท่ีเกี่ยวขอ้งกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาระภูมิศาสตร ์เป็นนโยบายส าคัญ
เร่งด่วน โดยปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ยืดหยุ่นทั้ง
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เนือ้หา เวลา สอดคลอ้งกับ บริบทของโรงเรียน ตามเจตนารมณข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระภูมิศาสตร ์เป็นศาสตรท่ี์เกี่ยวขอ้งทัง้วิทยาศาสตร ์และสังคม
ศึกษา สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ ซึ่ งภูมิศาสตร์เป็นการศึกษาสถานท่ีและ
ความสมัพันธร์ะหว่างผูค้นและส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาวิเคราะหว์ฒันธรรมของมนุษยท่ี์มีปฎิสมัพันธก์ับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร สาระภูมิศาสตรเ์ป็นสาระหน่ึงซึ่งมี
ความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นวิชาท่ีจะช่วยใหเ้ห็นภาพพจนแ์ละภาพลักษณ์ท่ีสามารถน ามา
อธิบายปรากฎการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้บนโลกได้ทุกด้าน ทั้งนี ้ยังช่วยให้เข้าใจมิติ
สัมพันธ์ทางภูมิศาสตรก์ับสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษยก์ับธรรมชาติ หรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับมนุษยด์ว้ยกนั ท่ีปรากฏขึน้บนโลกส่งผล
ต่อการด ารงชีวิต ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงได้จึงจะสามารถน า
ความรูไ้ปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ถือ
เป็นสาระที่ส าคัญสาระหน่ึงท่ีจ าเป็นส าหรบัยุคปัจจบุนั ท่ีตอ้งการจดัการศึกษาใหท้ันต่อสภาพของ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี เพื่อให้นกัเรียนมี
ศกัยภาพ ในการแข่งขนัและรว่มมืออย่างสรา้งสรรคใ์นสังคมโลก ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

จากการวิเคราะห์แบบฝึกหัด กิจกรรมการเรียนการสอน และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครกัษ์ กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พบว่า นกัเรียนส่วนมากท าแบบฝึกหัด
และขอ้สอบไดค้ะแนนนอ้ยในส่วนท่ีมีลักษณะของการคิดวิเคราะห ์ซึ่งเป็นความสามารถท่ีตอ้งใช้
ในระดับสูง โดยพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนปัญหาหน่ึงคือ นักเรียนขาดองค์ความรู ้ไม่
เชื่อมโยงความรูแ้ละส่ิงท่ีเรียนออกจากชีวิตจริง นักเรียนท่องจ าเนือ้หาเพื่อการสอบเท่านั้น ซึ่งอาจ
อนัเน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูข้องครูผูส้อน การมีส่วนรว่มและกระบวนการคิดยังนอ้ย 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในปี
การศึกษา 2561 ท่ีผ่านมานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 72.3 และสาระการเรียนรู้ท่ี
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียไม่ผ่านเกณฑ์ ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตรแ์ละภูมิศาสตร ์ฉะนั้นแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูต้ามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมุ้่งเนน้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห ์คิดอย่างสรา้งสรรค ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็น
ระบบเพื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคมได้
อย่างเหมาะสม การพฒันาใหน้กัเรียนเป็นผูท่ี้มีทักษะกระบวนการคิด มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามความ
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คาดหวังของหลักสูตรไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งฝึกให้นักเรียน รูจ้ัก
คิด รูจ้ักท า รูจ้ักแก้ปัญหา รูจ้ักพัฒนาตน และมีค่านิยมท่ีดี มีทักษะการคิดระดับสูง ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในปัจจุบัน ตอ้งพัฒนานักเรียนใหม้ีความสามารถในการคิด ให้
เป็นผูคิ้ดท าเป็น และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองเพราะอนาคตต่อไปในชีวิตของนกัเรียนตอ้งพบกบัการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาเกี่ยวขอ้งมากมาย นกัเรียนจะตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์เหตกุารณต่์าง ๆ เพื่อท่ีจะปรบัใชใ้นการพฒันาตนเอง สงัคม
และประเทศชาติต่อไป 

ดว้ยเหตผุลในขา้งตน้ การปรบัปรุงและแกไ้ขสภาพการเรียนการสอนวิชาภมูิศาสตรน์ัน้ ท่ี
มีเนือ้หา ประกอบดว้ยลักษณะของโลกทางกายภาพ ลกัษณะทางกายภาพ แหล่งทรพัยากร และ
ภมูิอากาศของ ประเทศไทย ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่าง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของ
มนุษยก์ับสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์รา้งขึน้การน าเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 
การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทัง้ปัญหาในดา้นการคิดวิเคราะหข์องนักเรียน
ในปัจจุบันท่ีมีความจ าเป็นท่ีต้องได้รบัการพัฒนาเพื่อไปสู่โลกแห่งโลกาภิวัตน์ พรอ้มสู่การเป็น
พลเมืองท่ีดี มีความรู ้ความสามารถและทักษะทางด้านการคิด จ า เป็นต้องอาศัยแนวคิดและ
วิธีการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในระยะหลายสิบปีท่ีผ่านมา มี
ทฤษฎีการเรียนรูใ้หม่ๆ เกิดขึน้ หลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีการเรียนรู ้ท่ีผูว้ิจัยส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ
กันมาก กิจกรรมการคิดของ Edward De Bono ซึ่ งเน้นในเรื่องของการคิด ซึ่ งมีมากมาย
หลากหลายทฤษฎี เพื่อช่วยใหน้ักเรียนเกิดทกัษะในการคิด และการคิดวิเคราะหเ์ป็นทกัษะการคิด
ขัน้พืน้ฐานในการท่ีจะน าไปสู่การคิดท่ีทกัษะการคิดอย่างอื่นท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ 

ผูว้ิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องเด็กชั้นประถมศึกษา
โดยศึกษากิจกรรมการคิดของ Edward De Bono ท่ีมีอยู่หลายวิธีการ เช่น แนวคิดเกี่ยวกบัการคิด
แนวตั้งและแนวนอน (Vertical Thinking and Lateral Thinking) เทคนิคหมวก 6 ใบ (The Six 
thinking Hats) บทเรียน CoRT หรือโปรแกรม CoRT (Cognitive Research Trust) และเครื่องมือ
การคิด (Thinking tools) ซึ่งEdward De Bono (1992a) กล่าวเปรียบเทียบถึง เครื่องมือการคิดกับ
ช่างไมว้่า ช่างไมจ้ะต้องเรียนรูถ้ึงประโยชนแ์ละวิธีใช้เครื่องมือแต่ละตัว เช่น เล่ือย คอ้น ตะปู ส่ิว 
ฯลฯ ก่อนแล้วถึงจะรูว้่า ถา้ต้องการตัดไม้ก็จะใชเ้ล่ือยในการตัด เช่นเดียวกับการฝึกคิดก็จ าเป็น
จะต้อ งมี เครื่อ งมื อ ท่ีช่ วยในการคิด  Edward De Bono (1992a) ได้ เสนอบทเรียน  CoRT 
(Cognitive Research Trust) ออกมาเสนอเพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนในระดับต่าง ๆ ตัง้แต่
ชัน้ประถมศึกษาจนถึงระดบัผูบ้ริหาร บทเรียน CoRT ประกอบดว้ยบทเรียน 6 ชดุ ดงันี ้
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1. CoRT 1 ฝึกฝนการคิดใหข้ยายขอบเขตในการคิดและการรบัรู ้(Breadth) 
2. CoRT 2 ฝึกฝนการจดัระเบียบกระบวนการคิด (Organization) 
3. CoRT 3 เรียนรูค้วามคิดของผูอ้ื่น (Interaction) 
4. CoRT 4 ฝึกฝนเทคนิคการคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) 
5. CoRT5 ฝึกฝนกระบวนการทางสารสนเทศและอารมณ ์(Information and Feeling) 
6. CoRT 6 ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นขัน้ตอน (Action) 
บทเรียน CoRT แต่ละชุดจะประกอบดว้ย 10 บทเรียน ดังนั้นหากจะสอนใหค้รบตอ้งใช้

เวลาอย่างนอ้ย 60 ชั่วโมงในประเทศอังกฤษจะสอนใหค้รอบคลมุใน 6 ภาคเรียนกระบวนการสอน
จะใหก้ระบวนการกลุ่ม การฝึกฝนการคิด เพื่อแกปั้ญหาและการตัดสินใจต่อขอ้เสนอหรือปัญหาท่ี
เตรียมไว้ บทเรียน CoRT ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในการฝึกฝนความคิดในด้านต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และเมื่อถูกใช้
อย่างสม ่าเสมอก็จะกลายเป็นทักษะท่ีดีในดา้นด้านคิด Edward De Bono จึงออกแบบบทเรียน 
CoRT โดยใช้รากฐานของปัญหาดา้นการรบัรูห้รือเข้าใจ ในการท าวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยเลือกท่ีจะน า
บทเรียน CoRT 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขยายการรบัรูแ้ละความเข้าใจของมนุษย์ การพัฒนา
ความสามารถใน CoRT คือ ความสามารถในการคิดถี่ถ้วน การคิดเชิงลึก คิดหลากหลาย คิดใน
มุมมองผู้อื่น มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูภู้มิลักษณ์ประเทศไทย โดย
ประกอบไปดว้ย เครื่องมือในการคิดไว ้7 ขอ้ไดแ้ก่ 1). การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ (Plus, 
Minus, Interest: PMI) 2). การคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Consider All Factors: CAF) 3). 
การคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้และผลกระทบ (Consequence and Special: C&S)  4). การคิดตาม
เป้ าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค์ (Aims, Goals and Objectives: AGO)  5). การคิด
ตามล าดับความส าคัญ อันดับแรก (First Important Priorities: FIP) 6). การคิดตามทางเลือกท่ี
เป็นไปได้ (Alternatives Possibilities and Choices: APC) 7). การคิดมุมมองของอื่น (Other 
People 's View: OPV) 

เครื่องมือการคิดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถแยกใชไ้ดอ้ย่างอิสระเพราะเครื่องมือแต่
ละตัวสามารถอยู่ไดด้้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งโครงสรา้งใด ๆ Edward De Bono (1992b) 
กล่าวว่าเด็กบางคนจ าเครื่องมือเหล่านีไ้ดเ้พียงหน่ึงหรือสองอย่างเท่านั้นและสามารถน าไปใชไ้ดก้็
นับว่าเป็นประโยชน์เพียงพอแล้ว เพื่อใหก้ารฝึกคิดเป็นไปตามล าดับขั้นตอน Edward De Bono 
(1992b)ไดเ้สนอขัน้ตอนของกิจกรรมการคิด 5 ขัน้ตอน (Five stages of thinking) ในกระบวนการ
คิดแต่ละขั้นจะใชอ้ักษร “O” เพื่อช่วยให้ง่ายแก่การจดจ าและการน าไปใชจ้ึงใชค้ าย่อว่า TO LO 
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PO SO GO ซึ่งในแต่ละค าก็ไม่มีความหมายอย่างใดขั้นตอนของกิจกรรมการคิดแต่ละขั้นคือขั้นท่ี 
1 คือขัน้ TO เป็นขัน้ของการก าหนดเป้าหมาย ขัน้ท่ี 2 คือขัน้ LO เป็นขัน้ของการรวบรวมขอ้มลู ขั้น
ท่ี 3 เป็นขัน้ของการสรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ขั้นท่ี 4 คือ ขั้น SO เป็นขั้นของการเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสม และขัน้ท่ี 5 ขัน้ GO เป็นขัน้ของการลงมือปฏิบติั 

จากการศึกษารวบรวมขอ้มลูดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดเ้กิดความสนใจกิจกรรมการคิด
ตามแนวคิดของ Edward De Bono ในเร่ืองของกระบวนการคิดแบบ Cognitive Research Trust 
หรือ CoRT 1และกิจกรรมการคิด 5 ขัน้ตอน (Five stages of thinking)  เพื่อพฒันาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ส 15201  สาระท่ี 5 เรื่องภูมิศาสตร ์โดย
อาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) อ้างถึงในทิศนา แขมมณี (2544) ท่ี
กล่าวว่านกัเรียนในช่วงอายุ 7-11 ปี ซึ่งอยู่ระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีพฒันาการ
อยู่ในขัน้คิดเป็นรูปธรรม การวิเคราะหโ์ตแ้ยง้ดว้ยเหตผุลเป็นวิธีการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาส่ิงต่าง 
ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีอายใุนช่วง 10-11 ปี ตามแนวคิดของ Marzano ท่ี
ไดค้รอบคลุมเรื่องการคิดวิเคราะหท์ัง้ 5 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการจับคู่ ดา้นการจัดหมวดหมู่ ดา้นการ
วิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด ดา้นการน าไปใช้ และดา้นการท านาย ซึ่งจะท าให้นักเรียนไดร้บัความรูใ้น
เนือ้หาวิชาท่ีเป็นการบูรณาการและสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมือในการจัดการ
ปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยใชเ้หตุผลในการคิดวิเคราะหแ์ละตัดสินใจ อีกทัง้ยังช่วยพัฒนา
ทกัษะและความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เพราะการท่ีนักเรียนไดเ้รียนรูว้ิธีการสอนโดยการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน รูว้ิธีแสวงหาความรูต่้าง ๆ รวบรวมความรูแ้ละมาสรุปเป็นความรู้
ใหม่ เป็นลักษณะของการเรียนรู ้วิเคราะหปั์ญหา แสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา รูถ้ึงขอ้ดี ขอ้
แตกต่าง แยกแยะขอ้มูล ซึ่งถือเป็นทักษะในการเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต การให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และสามารถพัฒนาใหเ้กิดจนกลายเป็นความ
ช านาญได ้

2. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหต์ามแนวคิดของ Marzano เร่ือง ภูมิลักษณ์

ประเทศไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward De Bono ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กิจกรรมการฝึกคิดของ Edward De Bono ดงัต่อไปนี ้
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การจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการฝึกคิดของ Edward De Bono เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใน
การฝึกใหน้กัเรียนไดรู้จ้กักระบวนการคิด อย่างเป็นขัน้ตอน และมีเหตผุลในการคิดแกไ้ขปัญหา คิด
วิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน รูจ้ักแยกแยะ ล าดับความส าคัญของปัญหา Edward De Bono ได้
กล่าวว่า การคิดอย่างมีทกัษะเป็นส่ิงท่ีแตกต่าง ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด
ท่ีดี การคิดแบบ CoRT 1 ของ Edward De Bono จะสรา้งให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็น
ระบบหากมีการฝึกฝนอย่างถกูตอ้ง และเป็นประจ า 

Edward De Bono (1978) อ้างถึงในบรรจง อมรชีวิน (2554) กล่าวว่าบทเรียนเพื่อ
พฒันาการคิดขั้นพืน้ฐานประกอบดว้ยแผนต่าง ๆ ดังนี ้1) เครื่องมือท่ีช่วยหาว่ามีส่ิงท่ีคิดอะไรบา้ง
ท่ีคิดขาด คิดเป็น หรือลืมจดุท่ีน่าสนใจไปบา้ง (Plus, Minus, Interest: PMI) 2) เครื่องมือท่ีช่วยหา
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเร่ืองท่ีคิด (Consider All Factors: CAF) 3) เครื่องมือส าหรบัฝึกคิดถึง
อนาคตและการประเมินผลท่ีจะเกิดตามมา (Consequence and Special: C&S) 4) เครื่องมือท่ี
ช่วยหาเป้าหมายของการคิด (Aims, Goals and Objectives: AGO) 5) เครื่องมือท่ีช่วยหาส่ิงท่ี
ส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกของการคิด (First Important Priorities: FIP) 6) เครื่องมือท่ีช่วยหา
ตัวเลือกหรือความเป็นไปได้ของเรื่องท่ีคิด  (Alternatives Possibilities and Choices: APC) 7) 
เครื่องมือท่ีบอกใหคิ้ดถึงความรูสึ้กของผูอ้ื่นทัง้ท่ีเกิดขึน้ในระยะสัน้และระยะยาว (Other People 's 
View: OPV) ซึ่งมีขัน้ตอนของกิจกรรมในการคิด อีก 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 คือขัน้ TO เป็นขัน้ของ
การก าหนดเป้าหมายชัน้ท่ี 2 คือขัน้ LO เป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มลู ขัน้ตอนท่ี 3 PO เป็นขั้นของ
การสรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ขั้นท่ี 4 คือ ขั้น SO เป็นขั้นของการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และ
ขัน้ท่ี 5 ขัน้ GO เป็นขัน้ของการลงมือปฏิบติั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรม CoRT 1 ตามแนวคิด
ของ Edward De Bono เช่น ท าเพียร ชมุพล (2555) ไดน้ าแนวคิด CoRT1 ไปใชใ้นการทดลองกับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชก้ารสอนแบบทักษะปฏิบติัเพื่อฝึกการคิดสรา้งสรรค ์ไดม้ีการ
สรา้งใบงานจากเครื่องมือคิดทัง้ 7 ของ Edward De Bono ไดแ้ก่ 1) การคิดข้อดี ขอ้เสีย และข้อ
ควรสนใจ 2) การคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 3) การคิดส่ิงท่ีตามมาและผลกระทบ 4) การคิด
เป้าหมาย จดุหมายและวตัถุประสงค ์5) การคิดล าดับความส าคญั อนัดบัแรก 6) การคิดทางเลือก
เป็นไปได้ 7) การคิดมุมมองของคนอื่น จากการเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 
ขัน้ตอนนีส้ามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์หก้บันกัเรียนไดโ้ดยในขั้นตอนท่ี 1 เช่น การรบัรู ้เป็น
การใหข้อ้มลูเบือ้งตน้และกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือรน้และสนใจอยากศึกษาหาความรู ้
จากท่ีนักเรียนไดรู้ข้อ้มูลท่ีจะไดเ้รียนแลว้ในขั้นท่ี 2 สาธิตและเตรียมพรอ้มนักเรียนก็ได้ฝึกทักษะ
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การสังเกต ซกัถามขอ้สงสยั เก็บรวบรวมขอ้มูลอีกครัง้ ในขัน้ท่ี 3 ลงมือกระท าตามแบบซึ่งในขั้นนี้
นกัเรียนจะไดฝึ้กการท าชิน้งานตามแบบหรือตามตวัอย่าง ขัน้ท่ี 4 คือสรา้งสรรคช์ิน้งานโดยก าหนด
หัวข้อให้นักเรียนได้ปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ การวาดภาพ การป้ัน การพิมพ์ภาพ การตัดฉีกปะติด โดย
ก่อนการท างานใหน้กัเรียนใชเ้ครื่องมือการติดตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยในการวาง
แผนการท างานและกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรคช์ิน้งานของออกมาตามจินตนาการ
ของตนเอง ใหโ้ดดเด่นและแปลกแตกต่างจากคนอื่นสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Edward De Bono 
ท่ีกล่าวว่าในการฝึกทักษะการคิดสรา้งสรรค์จ าเป็นต้องมีเครื่องมือการคิดท่ี Edward De Bono 
เรียกว่าเครื่องมือการคิด (Thinking Tools) ซึ่งในกิจกรรมการฝึกคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการเรียนรูไ้ดเ้ปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติัเองและเป็นการท างานกลุ่มท า
ใหเ้ด็กกลา้คิดกลา้ตดัสินใจสามารถแกปั้ญหาได ้

จากแนวคิดและการศึกษาวิจยัของ Edward De Bono ดังขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาปรบัใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งประกอบไปดว้ย 1) การจับคู่ 2) การจัดหมวดหมู่ 3) 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 4) การน าไปใช้ 5) การท านาย ตามแนวคิดของ Marzano และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาหน่วยท่ี 1 ปักหมุดThailand หน่วยท่ี 2 สัณฐาน 
Thailand และหน่วยท่ี 3 ภมูิลกัษณภ์าคกลาง และเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono ซึ่งผูว้ิจยัสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้
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เคร่ืองมือการคิด   
 
 
 
 
  
เคร่ืองมือการคิด   
 
 
 
 
  
เคร่ืองมือการคิด   
 
 
 
 
  

เคร่ืองมือการคิด   
 
 
 
 
  

เคร่ืองมือการคิด   
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์
2. ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนเร่ือง ภมูิลกัษณ์
ประเทศไทย 

3.ความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรูด้ว้ย
กิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward 
De Bono 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 
 
                                 ขั้นท่ี 1  TO  การก าหนดเป้าหมาย 
                                 Aims, Goals and Objective (AGO) 
                                 การคิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวตัถุประสงค์ 
 
                                 ขั้นท่ี 2  LO  การรวบรวมขอ้มูล 
                                 Considers All Factors (CAF) 
                                 การคิดพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
                                 ขั้นท่ี 3  PO  การสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
                                 Alternative, Possibilities, Choices (APC) 
                                 การคิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
                                 Consequence and Sequel (C&S) 
                                 การคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบ 
 
                                 ขั้นท่ี 4  SO  การเลอืกทางเลือกท่ีเหมาะสม 
                                 Plus, Minus and Interesting (PMI) 
                                 การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ 
                                 Other People 's Views (OPV) 
                                 การคิดมุมมองของคนอื่น 
 
                                 ขั้นท่ี 5  GO  การลงมือปฏิบตั ิ
                                 First Important Priorities (FIP) 
                                 การคิดตามล าดบัความส าคญั อนัดบัแรก 

ตัวแปรต้น
 
 
 
 
 
  

ตัวแปรตาม
 
 
 
 
  



  10 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดยการ

จดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดบัใด 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองภูมิลักษณ์ประเทศไทย โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรม

การคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดบัใด 

4. วัตถุประสงคข์องกำรวจิัย 
1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลัง

เรียนโดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องภูมิลักษณ์

ประเทศไทย โดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 

3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดบัใด 

5. สมมติฐำนกำรวิจัย 
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการ

เรียนรูด้ว้ยกิจกรรมฝึกคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดบัดี 
2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภมูิลกัษณป์ระเทศไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 

5 โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมฝึกคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

3) ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมฝึกคิดตามแนวคิดของ 
Edward De Bono เร่ืองภมูิลกัษณป์ระเทศไทย อยู่ในระดบั มาก 

6. ขอบเขตของกำรวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี ้
1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1) ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ องครกัษ์ จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน 90 คน 
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1.2) กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่  นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  5/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ จ านวน 1 หอ้งเรียน ท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2) ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
2.1) ตัวแปรตน้ (Independent variable) ไดแ้ก่ การจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการ

คิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 
2.2) ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่ 

2.2.1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
2.2.2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ภมูิลกัษณป์ระเทศไทย 
2.2.3) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตาม

แนวคิดของ Edward De Bono 
3) เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยใช้เนื ้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ท่ีระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 15101 สาระท่ี 5 
ภมูิศาสตร ์มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซึ่ง
มีผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรใ์นการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ มาตรฐาน ส 5.2 
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เร่ืองภูมิลกัษณป์ระเทศไทย ประกอบดว้ยเรื่อง หน่วยท่ี 1 ปักหมดุ Thailand จ านวน 2 คาบ
เรียน หน่วยท่ี 2 สัณฐาน Thailand จ านวน 6 คาบเรียน และหน่วยท่ี  3 ภูมิลักษณ์ภาคกลาง 
จ านวน 4 คาบ รวมเวลาการทดลองทัง้สิน้ 12 คาบเรียน 

ตารางที่ 1 เนือ้หาหน่วยการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการวิจยั 

หน่วยกำรเรียนรู้ จ ำนวนคำบ 

หน่วยท่ี 1 ปักหมดุ Thailand 2 คาบเรียน 
หน่วยท่ี 2 สณัฐาน Thailand 6 คาบเรียน 
หน่วยท่ี 3 ภมูิลกัษณภ์าคกลาง 4 คาบเรียน 

 



  12 

4) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั 
ระยะเวลาในการวิจัยโดยรูปแบบการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ 

Edward De Bono ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 2 คาบเรียน 
รวมเป็น 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

7. นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดใ้หค้วามหมายของศพัทเ์ฉพาะ ไวด้งันี  ้
1) กิจกรรมคิดตำมแนวคิดของ Edward De Bono หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเน้นวิธีกระบวนการฝึกคิด โดยน าแนวคิดของ Edward De Bono มาเพื่อใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมการคิด 5 ขัน้ตอนและเครื่องมือการคิดแบบ CoRT1 
แบ่งได ้5 ขั้นตอนดังนี ้ขั้นท่ี 1 คือขั้น TO เป็นขั้นของการก าหนดเป้าหมาย ใชเ้ครื่องมือ AGO การ
คิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค ์(Aims, Goals and Objectives: AGO) ขั้นท่ี 2 คือ
ขั้น LO เป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือ CAF การคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
(Consider All Factors: CAF) ขั้นท่ี 3 PO เป็นขั้นของการสรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ใชเ้ครื่องมือ 
C&S การคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้และผลกระทบ (Consequence and Special: C&S) และ APC การ
คิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได ้(Alternatives Possibilities and Choices: APC) ขั้นท่ี 4 คือขั้น SO 
เป็นขั้นของการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ใชเ้ครื่องมือ PMI การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ 
(Plus, Minus, Interest: PMI) และ OPV การคิดมุมมองของอื่น (Other People 's View: OPV) 
และขั้นท่ี 5 ขั้น GO เป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติ ใชเ้ครื่องมือ FIP การคิดตามล าดับความส าคัญ 
อนัดบัแรก (First Important Priorities: FIP) 

2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนซึ่งเป็น
กระบวนการท างานของสมองท่ีใชก้ารคน้หา แยกแยะพิจารณา แยะแยะ ส่วนประกอบต่าง ๆ จาก
ขอ้มูล เร่ืองราว หรือสถานการณ ์ซึ่งเป็นความสามารถและทักษะท่ีสูงกว่าความเขา้ใจ โดยมีการ
พิจารณาทุกรายละเอียด และสามารถอธิบาย น าเสนอขอ้มูล เรื่องราว หรือสถานการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผลหรือระบุจดุมุ่งหมายหรือความประสงคข์องส่วนย่อยต่าง ๆ ท่ีส าคญัไดอ้ย่างมีเหตผุล
ซึ่งความสามารถในการคิดวิเคราะหส์ามารถวัดจากแนวคิด Marzano ซึ่งไดม้าจากคะแนนการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งทดสอบหลงัเรียน ท่ีผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้เป็นแบบ
อัตนัย จ านวน 3 เรื่อง ประกอบไปด้วยการวัดด้าน 1) การจับคู่ 2) การจัดหมวดหมู่  3) การ
วิเคราะหข์อ้ผิดพลาด 4) การน าไปใช ้5) การท านาย 
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3) ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนของความสามารถของนกัเรียนในการท า
แบบทดสอบการเรียนรูส้าระภมูิศาสตร ์วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รหัสวิชา ส 15101 
เร่ืองภูมิลกัษณป์ระเทศไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครกัษ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งประกอบดว้ยหน่วยท่ี 1 ปักหมุด Thailand หน่วยท่ี 
2 สณัฐาน Thailand และหน่วยท่ี 3 ภมูิลักษณภ์าคกลางท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวน 30 ขอ้  

4) ควำมคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกความรูสึ้กนึกคิดของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ  Edward De 
Bono ซึ่งประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ด้านการจัดการเรียนรู ้ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้และดา้น
ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียนรู ้ซึ่งเป็นแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับท่ีผูว้ิจัยสรา้ง
ขึน้ 

5) นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ อ.องครกัษ์ จ.นครนายก 

8. ประโยชนท์ี่ได้รับ 
1) นักเรียนได้เกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึน้และสามารถน า

ความรูใ้นดา้นทางคิดไปใชก้บัการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และในชีวิตประจ าวนัได ้
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน สาระภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษามี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
3) โรงเรียนสามารถน ากิจกรรมการคิดตามแนวคิด ของ Edward De Bono ไปปรบัใช้

ส าหรบัรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพฒันาการความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนเพิ่มขึน้ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano เรื่อง ภูมิ
ลกัษณป์ระเทศไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมการคิด
ตามแนวคิดของ Edward De Bono ผูว้ิจยัไดศึ้กษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นพืน้ฐานความคิด อา้งอิง และอภิปรายผล โดยมีรายระเอียดดงันี ้

1. หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
1.1 ประวติัความเป็นมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 
1.2 วิสยัทศันข์องโรงเรียน 
1.3 บทบาทหนา้ท่ี 
1.4 วิสยัทศันห์ลกัสตูร 
1.5 พนัธกิจหลกัสตูร 
1.6 จดุมุ่งหมายหลกัสตูร 
1.7 สมรรถนะผูเ้รียน 
1.8 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระภมูิศาสตร ์ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
1.9 หลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

2. แนวคิดในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนภูมิศำสตร ์
2.1 ความหมายของภมูิศาสตร ์
2.2 โครงความคิดทางภมูิศาสตร ์(Five Geographic Themes) 
2.3 เทคนิควิธีการสอนภมูิศาสตร ์
2.4 จดุมุ่งหมายของการเรียนรูส้าระภมูิศาสตร ์
2.5 เป้าหมายการเรียนสาระภมูิศาสตร ์
2.6 แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้ร่ืองภมูิศาสตร ์

3. กิจกรรมกำรคิดตำมแนวคิดของ Edward De Bono 
3.1 ความเป็นมาของบทเรียนการคิดแบบ CoRT 
3.2 ประเภทของเครื่องมือการคิดแบบ CoRT 
3.3 เครื่องมือการคิดแบบ CoRT1 
3.4 กิจกรรมการคิด 5 ขัน้ (Five Stages of Thinking) 
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3.5 ประโยชนข์องบทเรียน CoRT1 
3.6 กลยทุธิ์การพฒันาบทเรียน CoRT1 
3.7 ขอ้เสนอแนะส าหรบับทเรียน CoRT1 
3.8 ขอ้จ ากดัของบทเรียน CoRT1 

4. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์
4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห ์
4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการคิดวิเคราะห ์
4.3 การพฒันาการคิดวิเคราะหข์องเด็กประถมศึกษา 
4.4 การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
4.5 ประโยชนข์องการคิดวิเคราะห ์

5. งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
5.2 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดของ Edward De Bono 
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1. หลักสตูรสถำนศึกษำโรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
1.1 ประวัติควำมเป็นมำโรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ตัง้อยู่ท่ี 63 หมู่ 7 ต าบลองครกัษ์ 

อ าเภอองครกัษ์ จังหวัดนครนายก อยู่ภายใตส้งักดัสถาบนัวิจัย พฒันาและสาธิตการศึกษา สังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต
การศึกษาเกิดขึน้ใน พ.ศ.2551 โดยการด าริของท่านศาสตราจารย ์ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดีใน
ขณะนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชมุชน และเป็นสวสัดิการของ
บุตรคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทยเ์ฉลิมชยั บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาในขณะนั้น เป็นประธาน
คณะกรรมการในการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ตามโครงการ
จดัตัง้สถาบนัวิจยั พฒันา และสาธิตการศึกษา ซึ่งมีชาวบา้นอีก 7 ครอบครวั ไดร้ว่มบริจาคท่ีดินใน
การจัดสรา้งจ านวน 206 ไร่ และในระหว่างด าเนินการจัดตั้งสถาบันฯ คณะจัดท าหลักสูตรได้
ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาไปพรอ้มกนั โดยไดศึ้กษาขอ้มลูทางวิชาการและองคค์วามรู้
ทางศึกษาศาสตรท่ี์เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานจาก “นวัตกรรมแห่งการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์” ท่ีคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายพัฒนา
วิชาการและวิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมไว ้เพื่อเป็นองคค์วามรูแ้ละแนวคิด ส าหรบัการเป็นตน้แบบ
การจัดการศึกษา (Education Prototype) โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันท่ีมุ่งเน้นการวิจัย
นโยบายสาธารณะทางดา้นการศึกษา และมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ี้บูรณาการกับชีวิตจริง
ของนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างยั่ งยืน โดยแบ่งโครงสรา้งการ
บริหารเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ 1) ฝ่ายวิจัยและพัฒนานโยบาย 2) โรงเรียนสาธิต มศว องครกัษ์ และ 3) 
ส านักงานผูอ้  านวยการ ท าหนา้ท่ีในการวิจยัเพื่อสรา้งและพฒันาองคค์วามรู ้นวัตกรรมการศึกษา 
และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการศึกษาของประเทศ ทัง้ในรูปแบบการวิจยัเชิงวิชาการ การวิจยัเชิง
ปฏิบัติการ ตลอดจนใหก้ารฝึกอบรมและใหบ้ริการวิชาการทางดา้นการศึกษาแก่หน่วยงาน และ
องค์กรการศึกษาของประเทศ รวมทั้งผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองคค์วามรูแ้ละยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกับประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก  ปัจจบุนัเปิดท าการเรียนการสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ เด็กเล็ก-มธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
องครกัษ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
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1.2 วิสัยทัศนข์องโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูบ้นฐาน
การวิจยัท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนเพื่อเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคณุภาพ 

1.3 บทบำทหน้ำที ่
1) พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ใหเ้ป็นแหล่งทดลอง ทดสอบ ในกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยพัฒนางานประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to 
Research: R2R) มุ่งเนน้การวิจัยสาธารณะทางดา้นการศึกษาท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อส่งผลไปสู่การ
พัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ
ศึกษาศาสตร ์คณะรว่มผลิตบณัฑิตทัง้หลกัสตูรการศึกษาศาสตรแ์ละบณัฑิตศึกษา 

2) พฒันาโรงเรียนสาธิตฯ ใหเ้ป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร ์คณะรว่มผลิตบณัฑิต ทัง้หลกัสตูรการศึกษาศาสตรแ์ละบณัฑิตศึกษา 

3) เสริมสรา้งวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประสบการณแ์ละองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการ
ปฏิบัติจริงท่ีประสบผลส าเร็จ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีไดจ้ากงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น 
ใหก้ับสมาชิกเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ใหบ้ริการวิชาการทางการศึกษาแก่บุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ สู่สงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

4) เป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  

1.4 วิสัยทัศนห์ลักสตูร 
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรูท่ี้ท าให้นักเรียนมีความรอบรูท้างพหุปัญญาและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร ์อันเกิดจากกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชว้ิจัยเป็นฐาน มีความรอบ
รูก้ารใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาสากลในการส่ือสารในประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลา้คิด กล้าแสดงออก และ
น าเสนออย่างสรา้งสรรค ์ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่น ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
อย่างรูค้ณุค่า และมีจิตส านึกในการพฒันาชมุชน อย่างยั่งยืน เพื่อใหน้กัเรียนพรอ้มกา้วสู่ความเป็น
ผูน้  าทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทกัษะชีวิตในสงัคมไทยและสงัคมอาเซียน 
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1.5 พันธกิจของหลักสตูร 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ องครกัษ์ มีหลกัการในการจดัหลกัสตูร ดงันี ้
1) เป็นหลักสตูรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจดุหมายและมาตรฐานการ

เรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดร้บัการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคณุภาพ 

3) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

4) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ียืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู ้เวลา
และการจดัการเรียนรู ้

5) เป็นหลกัสตูรการศึกษาเพื่อการวิจยัและพฒันาคณุภาพการศึกษาของประเทศ 
6) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการกระบวนการเรียนรูก้ับชีวิตจริงของ

นกัเรียน 
7) เป็นหลกัสตูรการศึกษาท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคัญท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูไ้ดต้ามความ

ถนดัและความสนใจของนกัเรียน 
1.6 จุดมุง่หมำยของหลักสตูร 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ องครักษ์  มุ่ งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ก้าวทัน
เทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร มีคุณธรรมและร่วมสรา้งสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดกับ
นกัเรียนเมื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานดงันี ้

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต 

2) มีความรู ้ความสามารถใชภ้าษาไทยและภาษาสากลในส่ือสาร มีความเป็นผูน้  าทาง
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพึ่งทกัษะการคิดแกไ้ขปัญหาอธิบายมีเหตผุล 

3) มีทกัษะในการด ารงชีวิตรว่มกบับุคลอื่นในสงัคมอย่างสรา้งสรรค ์และสนัติสขุ 
4) มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
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5) มีความรกัชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและประชาคมอาเซียน ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 

6) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่ งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม ยอมรับความ
หลากหลายทางศาสนา วฒันธรรม และอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ 

7) มีจิตสาธารณะในการเป็นผูน้  าการพฒันาและรว่มแกปั้ญหาสงัคมอย่างยั่งยืน 
8) มีทักษะในการคิดเชิงวิทยาศาสตร ์และประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม 
9) มีความกล้าหาญในการท าความดีเพื่อตนเอง ครอบครวั สังคมและประเทศอย่าง

สรา้งสรรค ์
1.7 สมรรถนะของนักเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ก าหนดสมรรถนะท่ีส าคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งเนน้นักเรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ซึ่งสมรรถนะท่ีส าคญัท่ีตอ้งเกิดกบันกัเรียนมี ดงันี ้

1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรบัและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรบัหรือไม่รบัขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตผุลและความถกูตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์การ
คิดอย่างสรา้งสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้งองค์
ความรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอปุสรรคต่าง ๆ 
ท่ีเผชิญไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คุณธรรมและขอ้มลูสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสมัพันธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณต่์าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู ้ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไป
ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การท างานและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสรา้งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

5) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดา้นการ
เรียนรู ้การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ถกูตอ้ง เหมาะสมและมีคณุธรรม 

1.8 ตัวชีว้ัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สำระภูมิศำสตร ์ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู ้สาระภูมิศาสตร ์ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560 ท่ีผูว้ิจัยสนใจมา
ท าการวิจยั 

 
สำระที่ 5 ภูมิศำสตร ์ 
มำตรฐำน ส 5.1 เขา้ใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซึ่ง

มีผลต่อกันใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรใ์นการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมลูตามกระ
บวนการทางภมูิศาสตร ์ตลอดจนใชภ้มูิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับชั้น ตัวชีว้ัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.5 

1. สืบคน้และอธิบายขอ้มลลูกัษณะ

ทางกายภาพของภมูิภาคของตนดว้ย

แผนท่ีและรูปถ่าย 

ลกัษณะทางกายภาพในภมูิภาคของ

ตน 

2. อธิบายลกัษณะทางกายภาพท่ี

ส่งผลต่อ แหล่งทรพัยากรและสถานท่ี

ส าคญัในภมูิภาคของตน 

ลกัษณะทางกายภาพท่ีส่งผลต่อแหล่ง

ทรพัยากรและสถานท่ีส าคญัในภมูิภาค

ของตน 

มำตรฐำน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคว์ิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนรว่มในการจดัการ ทรพัยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน 
ระดับชั้น ตัวชีว้ัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ป.5 1. วิเคราะหส่ิ์งแวดลอ้มทางกายภาพท่ี 1. วิเคราะหส่ิ์งแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
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มีอิทธิพลต่อลกัษณะการตัง้ถิ่นฐาน

และการยา้ยถิ่นของประชากรใน

ภมูิภาคของตน 

มีอิทธิพลต่อลกัษณะการตัง้ถิ่นฐาน

และการยา้ยถิ่นของประชากรใน

ภมูิภาคของตน 

2. วิเคราะหอ์ิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติท่ีก่อใหเ้กิดวิถีการ

ด าเนินชีวิตในภมูิภาคของตน 

2. วิเคราะหอ์ิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติท่ีก่อใหเ้กิดวิถีการด าเนิน

ชีวิตในภมูิภาคของตน 

3. น าเสนอตวัอย่างท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

ผลจากการรกัษาและท าลาย

ส่ิงแวดลอ้มและเสนอแนวทางในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มในภมูิภาคของตน 

3. น าเสนอตวัอย่างท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นผล

จากการรกัษาและท าลายส่ิงแวดลอ้ม

และเสนอแนวทางในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในภมูิภาคของตน 

 
1.9 หลักสตูรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 
ส 15101 สังคมศึกษำ 5 

รำยวิชำพืน้ฐำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5         เวลำ 80 
ชั่วโมง/ปี 
ค ำอธิบำยสำระกำรเรียนรู้ 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปฏิบัติและบูรณาการสาระทั้ง 4 เรื่อง ความส าคัญของ
พระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลกัในการพฒันา
ชาติไทย พุทธประวัติ ข้อคิดจากชาดกและเรื่องเล่าจากศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ประกอบและ
ความส าคัญของพระไตรปิฎกหรือคัมภีรข์องศาสนาท่ีตนนับถือ พระรัตนตรัย ไตรสิกขา และ
หลกัธรรมโอวาท 3 ในพระพทุธศาสนา หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนดเพื่อการ
พัฒนาตนเองและส่ิงแวดล้อม รวมถึงพิธีกรรมตามศาสนา ศาสนพิธี วันส าคัญทางศาสนา และ
ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรมทางศาสนา มรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี รวมถึง
สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดี การปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก คุณค่าและการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
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โครงสรา้ง อ านาจ หนา้ท่ี และความส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถิ่น บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่น ประโยชนท่ี์ชุมชนจะไดร้บัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และปัจจัยการผลิตสินคา้และ
บริการ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครวั โรงเรียน และชมุชน 
หลกัการส าคญัและประโยชนข์องสหกรณ ์บทบาทหนา้ท่ีเบือ้งตน้ของธนาคาร ผลดีและผลเสียของ
การกู้ยืม อีกทั้งต าแหน่ง ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง ลักษณะภูมิลักษณ์ท่ีส าคัญใน
ภูมิภาคของตนเองในแผนท่ี ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมใน
ภมูิภาคของตนเอง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะการตัง้ถิ่นฐานและการยา้ย
ถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค รวมทั้งสะท้อนให้ เห็นผลจากการรักษาและการท าลาย
สภาพแวดลอ้มและการรกัษาสภาพแวดลอ้มในภมูิภาค 

โดยใชก้ระบวนการสรา้งความตระหนักและค่านิยม กระบวนการปฏิบติัจริง กระบวนการ
กลุ่มกระบวนการคิดวิเคราะห ์ กระบวนการแกปั้ญหาและกระบวนการสรา้งความคิดรวบยอด 

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ เห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามแบบอย่างด าเนินชีวิตและ
ขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอย่าง ตามท่ีก าหนดและวัฒนธรรมไทยท่ี
มีผลต่อการด าเนินชีวิตในสังคมไทยในฐานะพลเมืองดี มีการผลิตสินค้าและบริการบนหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนรว่มในการรกัษาสภาพแวดลอ้มในภมูิภาค 

 
ตัวชีว้ัด 
ส 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7 
ส 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
ส 2.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 3.2  ป.5/1, ป.5/2 
ส 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
ส 5.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 
รวม 8 มาตรฐาน 28 ตวัชีว้ดั 
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ตารางที่ 2 เนือ้หาและหน่วยการจดัการเรียนรูใ้นสาระภมูิศาสตร ์ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดย
ใชห้น่วยท่ี 1-2 ในการวิจยั 

หน่วยการเรียนรู ้ เนือ้หาการเรียนรู ้
คาบ

เรียน 

หน่วยท่ี 1 ปักหมดุ 

Thailand 

 

- การใชแ้ผนท่ีและเครื่องมือทางภมูิศาสตร ์

- การประยกุตใ์ชแ้ผนท่ีและเครื่องมือทางภมูิศาสตรใ์นการศึกษา

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีตัง้ ขนาด อาณาเขตของเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละประเทศไทย 

2 

หน่วยท่ี 2  

สณัฐาน Thailand 

- ลกัษณะทางกายภาพประเทศไทยและสณัฐานเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

- ลกัษณะภมูอิากาศและทรพัยากรธรรมชาติประเทศไทย 

6 

หน่วยท่ี 3  

ภมูิลกัษณภ์าคกลาง 

- ลกัษณะภมูปิระเทศและภมูิอากาศภาคกลาง 

- ความสมัพนัธล์กัษณะทางกายภาพกบัทรพัยากรธรรมชาติและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลาง 

- สภาพสงัคมภาคกลางและวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

4 

หน่วยท่ี 4 ภมูิ

ลกัษณภ์าคเหนือ 
 

ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศและส่ิงแวดลอ้มภาคเหนือ 
2 

สภาพสงัคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเหนือ 

หน่วยท่ี 5 ภมูิ

ลกัษณภ์าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศและส่ิงแวดลอ้มภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 

สภาพสงัคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วยท่ี 6 ภมูิ

ลกัษณภ์าคตะวนัตก

และภาคตะวนัออก 

ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศและส่ิงแวดลอ้มภาคตะวนัตก

และภาคตะวนัออก 2 

สภาพสงัคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออก 

หน่วยท่ี 7 ภมูิ

ลกัษณภ์าคใต ้

ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศและส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้
2 

สภาพสงัคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคใต ้

รวม  20 
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ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้เลือกใช้รายวิชาสังคมศึกษา 5 สาระการเรียนรูภู้มิศาสตร ์
หน่วยท่ี 1 ปักหมุด Thailand จ านวน 2 คาบเรียน หน่วยท่ี 2 สัณฐาน Thailand 4 คาบเรียน และ
หน่วยท่ี 3 ภมูิลกัษณภ์าคกลาง 6 คาบเรียน รวมทัง้สิน้ 12 คาบเรียน 

2. แนวคิดในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนภูมิศำสตร ์
ภูมิศาสตร์ (Geography) เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงลักษณะธรรมชาติของพื ้นผิวโลก และ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย ์และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กับสังคมท่ีปรากฏในดินแดนต่าง ๆ 
ของโลก การท่ีมนษุยจ์ะสามารถปรบัตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเรียนรูถ้ึงการเปล่ียนแปลงของผิว
โลก การเปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศ และการเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ซึ่งผลต่อการด ารงชีวิตมนุษย์
และอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม ท าใหม้นุษยแ์ละอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ท าให้มนุษยไ์ดส้รา้งจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตการด ารงชีพ ความเป็นอยู่ ประกอบอาชีพ อุปนิสัย เจตคติ ค่านิยม 
ฯลฯ แก่มนษุยชาติจากค าจ ากดัความของภมูิศาสตรส์ามารถก าหนดแนวคิดรวบยอด และหลกัการ
เฉพาะของมนษุยร์วมทัง้สามารถก าหนดเนือ้หาในหลกัสตูรสงัคมศึกษา 

2.1 ควำมหมำยของภูมิศำสตร ์
วิชาภูมิศาสตร ์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานท่ี ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏอยู่บนพืน้

โลก ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม
ของผูค้น มนุษย์และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์และ
ธรรมชาติ ดังนั้นการศึกษาภมูิศาสตรจ์ึงควรมีความรู ้ขอ้มลูในการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ตามท่ีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัและเป้าหมายของการศึกษาท่ีไดใ้หค้วามหมาย ความส าคัญ
และเป้าหมายของการศึกษา ตลอดจนแนวทางในการจดัการเรียนการสอนภมูิศาสตร ์ดงันี ้

กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556) กล่าวว่าภูมิศาสตรเ์กี่ยวขอ้งทางด้านพืน้ท่ี และบริเวณต่าง ๆ 
ของพืน้ผิวโลก เป็นการศึกษาปรากฎการณท่ี์เกิดขึน้ของพืน้ท่ี และปรากฎการณท่ี์เกิดขึน้กบัมนษุย ์
ณ บริเวณ ท่ีท าการศึกษา รวมไปถึงส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ บริเวณโดยรอบ และเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สถานท่ี และส่ิงแวดล้อมโดยการใช้ขอ้มูลทาแผนท่ีในการอธิบาย
ความสัมพนัธ์ทางดา้นพืน้ท่ี การตัง้ถิ่นฐาน และการอยู่อาศยัของมนษุยใ์นภาพรวม ภมูิศาสตรเ์ป็น
รากฐานในการเลือกสถานท่ี การตั้งถิ่นฐานตามโครงสรา้งของผิวโลก การสรา้งสังคมมนุษย์ใน
ดินแดนต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์กับชีวิตของพืชและสัตว์ในการเกิด การด ารงชีวิตและการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา 

สิริวรรณ ศรีพหล (2552) กล่าวว่า ภูมิศาสตร ์คือ วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมท่ีปรากฏในดินแดนต่างๆ ของโลก การศึกษา
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ภมูิศาสตรไ์ดแ้ยกศึกษาเป็น 4 สาขาดว้ยกัน คือ ภูมิศาสตรก์ายภาพ ภูมิศาสตรม์นุษย ์ภมูิศาสตร์
ภูมิภาค และเทคนิค ส าหรับการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ มี
ความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาภูมิศาสตร ์การพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะทางภูมิศาสตร ์และพัฒนา
ผูเ้รียน ใหม้ีเจตคติท่ีดี โดยทั่วไปการสอนวิชาภูมิศาสตรใ์นโรงเรียนจะเนน้หัวเรื่องส าคัญ 5 เรื่อง
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) ท่ีตัง้ 2) พืน้ท่ี 3) ความสมัพนัธข์องนิเวศวิทยา 4) การเคล่ือนไหล และ 5) ภมูิภาค 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้อธิบายว่า ภูมิศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีเชื่อมระหว่างวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์นักภูมิศาสตรศึ์กษาลักษณะของพืน้ผิวโลก และผลท่ีมีต่อมนุษย์
โดยเนน้ท่ีตั้งและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหน้ักเรียนเขา้ใจลักษณะทาง
กายภาพ ความเป็นอยู่ของมนุษยโ์ดยใชเ้ทคนิคทางภูมิศาสตรช์่วยในการศึกษา สืบคน้ วิเคราะห์
และอธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ทางพืน้ท่ี หรือสรา้งแบบจ าลองเพื่อคาดการณ์ผลท่ีจะ
เกิดขึน้ในพืน้ท่ี ศึกษาเมื่อก าหนดลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมใหพ้ืน้ท่ีนัน้ ๆ 

กล่าวโดยสรุปไดค้วามว่าภูมิศาสตร ์หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติ
ของพืน้ผิวโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัส่ิงแวดลอ้ม และมีโครงสรา้งทางเนือ้หาแบ่งเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ ภมูิศาสตรก์ายภาพ ภมูิศาสตรม์นษุย ์ภมูิศาสตรภ์มูิภาค และเทคนิค 

2.2 โครงควำมคิดทำงภูมิศำสตร ์(Five Geographic Themes) 
ประเด็นส าคัญของภูมิศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็นเกิดจากความประสงค์ของสมาคม

ภูมิศาสตรส์หรัฐอเมริกา ในการก าหนดกรอบมุมมองต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อท่ีนัก
ภมูิศาสตรจ์ะไดท้ าการศึกษาและแบ่ง/จ าแนกประเภท โดยประเด็นส าคญัเหล่านัน้ประกอบดว้ย 1) 
ท่ีตั้ง (Location) 2) สถานท่ี (Place) 3) ความสัมพันธ์ภายในพื ้นท่ี: มนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
(Relationships within Place: Humans and Environments) 4) การเคล่ือนยา้ย: ปฏิสมัพนัธข์อง
มนษุยบ์นโลก (Movement: Humans Interacting on the Earth) และ5) ภมูิภาค (Region) 

1) ที่ตั้ง: ต ำแหน่งบนพื้นโลก (Location: Position on the Earth’s Surface) ได้แก่ 
ท่ีตั้ง สมบูรณ์ (Absolute Location) ท่ีก าหนดตามละติจูดและลองจิจูดว่าอยู่บนส่วนใดของโลก 
และท่ีตัง้สัมพันธ์ (Relative Location) ว่าสัมพันธ์ใกล-้ไกล หรือเหมือน-ต่างกับบริเวณอื่นใด เช่น 
ใกลแ้ม่น า้ล าธาร ภเูขา เนินดอย หรือใกลเ้มืองหลวง ถนน สะพาน โรงเรียน วดั เป็นตน้ ท่ีตัง้ทัง้สอง
ประการนี ้อธิบายใหเ้ห็นไดต้ามต าแหน่ง แหล่งท่ีของประชากรและสถานท่ีว่าอยู่บริเวณใด ส่วน
ไหนของ พืน้ผิวโลก และวิธีการท่ีแสดงใหเ้ห็นท่ีดีท่ีสดุคือจากแผนท่ีหรือลกูโลกแบบต่าง ๆ 

2) สถำนที่ : ลักษณะทำงกำยภำพและมนุษย์ (Place: Physical and Human 
Characteristic) พื ้นท่ีทั้งหมดในโลกมีลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพและลักษณะ
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ทางดา้น สังคมท าใหม้ีชื่อเรียกพืน้ท่ีต่างกันไปตามลกัษณะท่ีแตกต่างกับแหล่งอื่น ๆ นกัภมูิศาสตร์
มกัจะอธิบาย สถานท่ีหรือพืน้ท่ีโดยถือตามลกัษณะทางภาพและลกัษณะทางสงัคม 

3) ควำมสัมพันธ์ภำยในพื้นที่ : มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Relationships within 
Place: Humans and Environments) พื ้น ท่ีทั้งหมดในโลกมีทั้งท่ี เกิดประโยชน์และไม่ เกิด
ประโยชน์ต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ์แหล่งท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นจะพัฒนาขึน้มาใน
บริเวณท่ีราบน า้ท่วมถึง เช่น บริเวณท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์ มีทรพัยากรน า้ มีการขนส่งทางน า้แต่
ในทางตรงกันขา้มความหนาแน่นของประชากรจะเบาบางลงเมื่ออยู่ในเขตแหง้แลง้ แต่พืน้ท่ีเขต
แหง้แลง้บางแห่ง เช่น อิสราเอล อาจไดร้บัการเปล่ียนแปลงดีขึน้จนสามารถรองรบัประชากรจ านวน
มากใหอ้าศยัอยู่ได ้

4) กำรเคลื่ อน ย้ำย: ป ฏิสัมพันธ์ของมนุษย์บน โลก (Movement: Humans 
Interacting on the Earth) มนุษยอ์าศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่เท่าเทียมกนั บางคนอาศยัอยู่ในไร่นาหรือ
ในชนบทบางคนอาศัยอยู่ในเมือง ต่อมาจึงเร่ิมมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นคือการรูจ้ักเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ โดยอาศัยการติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่งแบบต่าง ๆ มีการ
แลกเปล่ียนผลิตผลขอ้มลูและความคิดท าใหม้ีการติดต่อกันไดง้่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ ผลท่ีเกิดจาก
การพึ่งพาอาศัยและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันท่ีเห็นชัดท่ีสุดคือ การคมนาคม ขนส่งและการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเชื่อมโยงกนัทัง้โลกท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั มีการติดต่อกัน
เกือบทกุวนั สินคา้จากประเทศหน่ึงสามารถส่งไปขายแลกเปลี่ยนกนัไดท้ัง้ ๆ ท่ีอยู่ห่างไกลกนั 

5) ภูมิภำค: เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร (Region: How they Form and 
Change) ภูมิภาคเป็นการศึกษาท่ีเป็นพืน้ฐานของภูมิศาสตร ์แต่ตอ้งเลือกเกณฑใ์นการพิจารณา
ดว้ย เช่น ถา้ แบ่งภูมิภาคตามขอบเขตการปกครอง ก็จะแบ่งเป็นเมือง จังหวัด ประเทศ บางครัง้
อาจจะแบ่งภูมิภาค ตามลักษณะส าคัญอื่น เช่น กลุ่มภาษา ธรณีสัณฐาน หรืออื่น ๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั เป็นตน้ 

2.3 เทคนิควิธีกำรสอนภูมิศำสตร ์
กิตติคุณ รุ่งเรือง (2556) กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตรค์วรน า

รูปแบบต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ช ้ดงันี ้
1. กิจกรรมภาคสนาม (Field Trip) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูใช้ในการศึกษา

สภาพ ความเป็นจริงของพืน้ท่ี เพื่อจะไดเ้รียนรูส้ภาพปรากฏการณต่์าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี 
2. กิจกรรมค่ายพักแรม (Activity at Camping) เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยจัดให ้

นกัเรียนไดเ้ขา้รว่มพักแรม ณ สถานท่ีใดแห่งหน่ึง พรอ้มทัง้มีการเขา้รว่มกิจกรรมทางวิชาการดา้น
ภมูิศาสตรโ์ดยใชก้ิจกรรมนนัทนาการเป็นปัจจยัส่งเสริมใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู ้
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3. การสมัภาษณ ์(Interview) เป็นกระบวนการติดต่อส่ือความหมายระหว่างผูส้มัภาษณ์
กบัผูถ้กูสมัภาษณ ์โดยใชภ้าษาเป็นส่ือท่ีผูส้มัภาษณเ์ป็นผูถ้ามและผูใ้หส้มัภาษณเ์ป็นผูต้อบ 

4. การจัดท าสมุดภาพ (Scrap Book) เป็นกิจกรรมท่ีครูส่วนใหญ่ใช้ส าหรบัการพัฒนา 
มโนทศันท์างภมูิศาสตรข์องนกัเรียน 

5. การใชเ้กม (Games) เป็นวิธีการท่ีช่วยใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูเ้รื่องต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
อย่าง สนกุสนานและทา้ทายความสามารถ โดยนกัเรียนเป็นผูเ้ล่นเองท าใหไ้ดร้บัประสบการณต์รง 

สิริวรรณ ศรีพหล (2552) กล่าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภูมิศาสตร์
ไว ้5 วิธี ดงันี ้

1. สอนโดยการสืบสวนสอบสวน เป็นกิจกรรมท่ีเน้นใหน้ักเรียนคน้หาความรูด้ว้ยตนเอง
จาก แหล่งขอ้มูลต่างๆ แลว้สรุปเพื่อตอบค าถามหรือขอ้สงสัย กิจกรรมท่ีปฏิบัติจะฝึกใหน้ักเรียน
คน้ควา้หาความรูโ้ดยใชก้ระบวนการคิดหาเหตผุล และจะคน้พบความรูท่ี้ถกูตอ้งดว้ยตนเอง ซึ่งการ
สอนดงักล่าว จะช่วยพฒันานกัเรียนใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาภมูิศาสตร ์ฝึกใหม้ีทกัษะ
ในการตัง้ข้อสังเกต เกิดความสงสัย แลว้จึงก าหนดเป็นปัญหาขึน้มา จากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูล
จากแหล่ง การเรียนรูต่้างๆ และน าขอ้มลูเหล่านัน้มาประกอบการคิดแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

2. สอนโดยใชโ้ครงการ เป็นกิจกรรมที่มุ่งใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย
ตนเองเป็นการเรียนรูอ้ย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพนักเรียนมีโอกาสลงมือท างานร่วมกันหรือ
เป็นรายบุคคลโดยนักเรียนเป็นผู้เลือกและก าหนดงานหรือโครงการท่ีจะปฏิบัติด้วยตนเองโดย
โครงการนัน้จะช่วยเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณใ์นการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ 

3. สอนโดยใหน้ักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งใหน้ักเรียนได้มีโอกาสไป
สัมผัส สภาพท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีไดศึ้กษาไปแล้วหรือท่ีก าลังศึกษาอยู่ และเมื่อออกไปศึกษานอก
สถานท่ีแลว้ ครูอาจฝึกทกัษะการจดบนัทึก การส ารวจ การท าแผนท่ี แผนผงั วิเคราะหข์อ้มลู ซึ่งถือ
เป็นทกัษะ การเรียนรูท้างภมูิศาสตรไ์ปพรอ้ม ๆ กนัดว้ย 

4. สอนโดยใช้วิธีส ารวจ เป็นกิจกรรมท่ีครูจัดให้นอกห้องเรียน ครูอาจมอบหมายให้
นักเรียน ไปส ารวจลักษณะภูมิประเทศของชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ ส ารวจสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เป็นตน้ ขณะท่ีนักเรียนก าลังปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจอยู่นัน้ ครูควรเนน้ใหน้ักเรียนฝึก
ทกัษะ การจดบันทึกทัง้ลายลกัษณอ์ักษรและวิธีการกราฟิก เช่น เขียนเป็นแผนผงั ท าตาราง กราฟ 
หรือการถ่ายภาพ เป็นตน้ 

5. สอนโดยการจดัท าแผนท่ี เป็นกิจกรรมท่ีครูควรฝึกใหน้กัเรียนท าแผนท่ีอย่างง่าย ๆ เช่น 
แผนท่ีสถานท่ีตัง้บา้นของตน แผนท่ีท่ีตัง้ของโรงเรียน แผนท่ีชุมชน แผนท่ีภาค และแผนท่ีประเทศ 
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ตามล าดับ ซึ่งกิจกรรมนีจ้ะพฒันานักเรียนใหม้ีมโนมติเกี่ยวกบัท่ีตัง้และพืน้ท่ี ซึ่งเป็นมโนมติหลักท่ี 
ส าคญัของการเรียนการสอนสาระภมูิศาสตร ์

จากหลักการเทคนิคการสอนภมูิศาสตร ์ครูควรก าหนดรูปแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้โดยเนน้ใหค้วามคิดรวบยอด และการสืบคน้เพื่อการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ และ
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดฝึกปฏิบติัติดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสดุ 

2.4 จุดมุง่หมำยของกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร ์
การเรียนรูส้าขาวิชาใด ๆ ส่ิงท่ีนกัเรียนควรท าความเขา้ใจคือจดุมุ่งหมายของสาระวิชานั้น 

ๆ เช่นเดียว กับการเรียนรูส้าระภูมิศาสตรน์ักเรียนตอ้งศึกษาและสรา้งความเขา้ใจต่อ ๆ จุดหมาย
ของสาระวิชาเป็นเบือ้งตน้ ดังท่ี สุมนทิพย ์บุญสมบติั (2535) ไดเ้สนอว่าการศึกษาภมูิศาสตรแ์นว
ใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งศึกษาส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่บนผิวโลกใหไ้ด้ทัง้หมด แต่จะมีการเลือกสรรเนือ้หาสาระ
ให้เหมาะกับประสบการณ์เดิมของนักเรียนและเห็นว่ามีความจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไวใ้นหลักสูตรและมีกระบวนการเรียนการสอนในเชิงวิทยาศาสตรจ์ุดมุ่งหมาย
ส าคญัของการเรียนรูส้าระภมูิศาสตรคื์อ 

1) เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจใหม้โนคติพืน้ฐานทางภูมิศาสตรท่ี์แสดงใหเ้ห็น
หลักการเงื่อนไขและปัญหาเกี่ยวขอ้งกบัความสัมพนัธร์ะหว่างมนุษยก์ับพืน้ท่ีท่ีปรากฏอยู่ทั่วไปใน
โลก  

2) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการส ารวจ และการใช้แผนท่ีและมี เจตคติท่ีดีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคม ในการเรียนการสอนสั่งคมศึกษานอกจากจะใหน้ักเรียน
ได้รบัความรูแ้ลว้ ทักษะและเจคติเป็นส่ิงส าคัญอย่างมากท่ีครูสังคมศึกษาควรค านึงถึงการเรียน
การสอนภมูิศาสตร ์จึงสมควรเนน้ทกัษะท่ีควรใหแ้ก่นกัเรียน อนัไดแ้ก่ การส ารวจและใชแ้ผนท่ีตอ้ง
อาศัยการสงัเกตวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และตัดสินใจ และพฒันาเจตคติท่ีจ าเป็นแก่การเป็นพลเมือง
ดีและมีความรบัผิดชอบต่อสังคมอันไดแ้ก่การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคมและ
รูจ้กัใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างถกูตอ้งมั่นคง 

2.5 เป้ำหมำยกำรเรียนสำระภูมิศำสตร ์
เป้าหมายการเรียนสาระภูมิศาสตร ์ตามตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง สาระ

ภูมิศาสตร ์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า สาระภูมิศาสตรช์่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพนัธร์ะหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิด
การสรา้งสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต เพื่อให้รูเ้ท่าทัน ปรบัตัวตามการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนสามารถใชท้กัษะ กระบวนการ ความสามารถทางภมูิศาสตร ์และเครื่องมือทางภมูิศาสตร ์
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จดัการทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มตามสาเหตแุละปัจจยั อันจะน าไปสู่การปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิต 
ดังนั้น เพื่อให้การเรียนรูส้าระภูมิศาสตรบ์รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้ึงได้ก าหนดทิศทาง 
ส าหรบัครูผูส้อน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งผลใหน้ักเรียน  มีความรู ้ ความเขา้ใจ 
ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร ์ท่ีสะทอ้นสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาให ้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย (1) ความรู้
ความเขา้ใจทางภูมิศาสตร ์(2) ความสามารถทางภูมิศาสตร ์(3) กระบวนการทางภูมิศาสตร ์(4) 
ทกัษะทางภมูิศาสตร ์

เอกสารฉบับนีจ้ึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูส้ าหรบัครู ตามการรูเ้ร่ืองภูมิศาสตร ์
(Geo-literacy) เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้งและชัดเจน สามารถคิดอย่าง
เป็นระบบ ยืดหยุ่นได้ตาม สภาพความเป็นจริง และน าความรูไ้ปใช้ในการด าเนินชีวิต ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.6 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เร่ืองภูมิศำสตร ์
ในการวดัและประเมินการเรียนรูเ้ร่ืองภมูิศาสตร ์ซึ่งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

ความสามารถ ทางภูมิศาสตร ์กระบวนการทางภูมิศาสตร ์และทกัษะทางภมูิศาสตร ์ผูส้อนตอ้งท า
ความเขา้ใจความหมายของความสามารถ กระบวนการและทักษะทางภูมิศาสตรอ์ย่างถ่องแท ้
รวมถึงศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการรูเ้ร่ืองภูมิศาสตร ์ซึ่งสามารถศึกษาได้จากอภิธานศัพท์ใน
เอกสารฉบับนี ้ตลอดจนอนุกรมวิธานของทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การเรียนรูท่ี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีนักเรียนต้องแสดง ทักษะ ความสามารถโดย
ด าเนินการตามกระบวนการในการปฏิบัติงาน หรือสรา้งผลงานจากการปฏิบัติงานนั้น ดังนั้นส่ิงท่ี
ขาดไม่ได้ท่ีผูส้อนตอ้งด าเนินการเพื่อการวัดและประเมินผลการรูเ้ร่ืองภูมิศาสตร ์คือ การก าหนด
งาน และสถานการณใ์หผู้ร้บัการปฏิบัติ ประเด็นส าคัญคือ การวางแผนว่าจะใชส้ถานการณใ์ดใน
การประเมินการรูเ้ร่ืองภูมิศาสตร ์เพื่อใหน้กัเรียนแสดงทกัษะ ความสามารถท่ีตอ้งการวดัออกมาได้
ชัดเจนท่ีสุด โดยส่ิงส าคัญ ท่ีผู้สอนควรค านึงถึง คือ ผู้สอนต้องได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
อย่างใกลช้ิด รูปแบบของงานส าหรบัประเมิน ทกัษะการปฏิบติัมีหลายรูปแบบ ดงันี  ้

รูปแบบท่ี 1 งานส าหรบัประเมินอย่างสัน้ มกัจะใชใ้นการประเมินความรอบรูใ้นหลักการ
พืน้ฐาน กระบวนการ ความสมัพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะการคิดในเร่ืองต่าง ๆ 
โดยทั่วไปงานในรูปแบบนีใ้ชเ้วลาไม่นาน งานส าหรบัประเมินอย่างสัน้อาจเป็นค าถามปลายเปิด 
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(Open-End Tasks) หรือ แผนผังมโนทัศน ์(Concept Mapping) ก็ได ้งานในรูปแบบนีนิ้ยมใชก้ับ
การประเมินนกัเรียนรายบุคคล 

รูปแบบท่ี 2 งานท่ีเป็นเหตุการณ์ สามารถวัดความสามารถของนักเรียนได้อย่าง
กวา้งขวาง เช่น ความคล่องแคล่วในการใชเ้ครื่องมือทางภมูิศาสตร ์การแปลความหมายขอ้มลูทาง
ภมูิศาสตร ์ทักษะการ ตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ทักษะการแกปั้ญหา งานท่ีเป็นเหตุการณส์ามารถ
สะท้อนถึงทักษะและระดับ ความสามารถในการน าความรู ้ทักษะ ความสามารถไปประยุกต์ใช ้
งานรูปแบบนีใ้ชเ้วลาในการประเมินนานกว่าในรูปแบบแรก งานในรูปแบบท่ีสองนี ้อาจจะเป็นการ
ประเมินการเขียน การประเมินกระบวนการท างานทางภูมิศาสตรต่์าง ๆ หรืองานการวิเคราะหแ์ละ
การแกปั้ญหาได ้

รูปแบบท่ี 3 งานส าหรบัประเมินระยะยาว เป็นงานท่ีมีลักษะเป็นโครงการท่ีมีเป้าหมาย
หลายประการ และใชเ้วลาในการปฏิบัติงานมากกว่างาน 2 รูปแบบแรก โดยในช่วงแรกหรือช่วงตน้
ภาคการศึกษา  ผูส้อนมอบหมายงานใหน้ักเรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตรด์า้นต่าง ๆ ท่ีซับซอ้น งานรูปแบบท่ีสามนีม้ักเป็นโครงการระยะยาว เช่น โครงการวิจัย
ต่าง ๆ โครงงานทางภมูิศาสตร ์นอกจากนีเ้มื่อสิน้สุดภาคการศึกษาแลว้ ผูป้ระเมินหรือครูผูส้อนให้
นกัเรียนจดันิทรรศการเพื่อน าเสนอผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งหรือต่อสาธารณะต่อไป 

3. กิจกรรมกำรคิดตำมแนวคดิของ Edward De Bono 
 CoRT (Cognitive Research Trust) หรือบทเรียน CoRT เป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิด Edward De Bono (1973) บทเรียนนีป้ระกอบดว้ยการพฒันาการคิดต่าง ๆ เป็นบทเรียนท่ี
ประกอบดว้ย 6 หน่วย ซึ่งจะอธิบายความเป็นมา ประเภท และบทเรียน CoRT1 ดงัต่อไปนี ้

3.1 ควำมเป็นมำของบทเรียน CoRT (Cognitive Research Trust)  
บุคคลหน่ึงท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผู้ท่ีบุกเบิกวิธีการสอนทักษะการคิดให้กับนักเรียน

โดยตรงก็คือ Edward De Bono ซึ่งนักการศึกษาชั้นน าของโลกดา้นความคิด Edward De Bono 
เกิดท่ีสาธารณรฐัมอลตา้ ในค. ศ.1933 ส าเร็จการศึกษาดา้นแพทยศาสตร ์จิตศาสตรแ์ละไดร้บัการ
แต่งตั้งให้ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ์มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนในประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยฮาวารด์ 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 

Edward De Bono ไดอ้อกแบบบทเรียนท่ีใชส้อนเพื่อพัฒนาทกัษะความคิดของนกัเรียน
โดยตรงและทดลองสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในประเทศอังกฤษมาตัง้แต่ ค.ศ.
1974 โดยไดร้บัการสนบัสนุสนจาก “ค็อกนิทิฟ รีเสริช ทรสั" (CoRT-Cognitive Research Thrust) 
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ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อการวิจัยการสอนก่อตั้งโดย Edward De Bono ท่ีมหาวิทยาลัยแคม
บริดจใ์นค.ศ. 1972 และเรียกชื่อย่อ ๆ ว่า “คอรท์” (CoRT) บทเรียนท่ีใชส้อนเพื่อพัฒนาการคิดจึง
ถูกเรียกติดปากว่า“CoRT Lessori” หรือ “บทเรียน CoRT " Edward De Bono ออกแบบบทเรียน 
CoRT มาสอนความคิดในโรงเรียน เน่ืองจากต้องการจะแก้ปัญหาการขาดทักษะการคิดในหมู่
นักเรียนโดยมีมโนทัศนว์่า การคิดเป็นส่ิงท่ีสามารถสอนได้และเชื่อว่าการสอนการคิดโดยวิธีการ
สอดแทรกเขา้ไปในบทเรียนของวิชาต่าง ๆ นั้น ไดท้ าใหค้รูใหค้วามส าคัญของการคิดนอ้ยลงแนว 
ความคิดนีค่้อนข้างจะสวนทางกับนักการศึกษาหลายคนซึ่งเชื่อว่าทักษะการคิดในตัวนักเรียน
สามารถพัฒนาผ่านการกระบวนการสอนซึ่งผสมผสานในวิชาต่าง ๆ ไดห้รือแมก้ระทั่งมองว่าการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิชาตรรกศาสตร ์(Logic) เพียงพอในการพัฒนาทกัษะการคิด เพราะคน
ส่วนใหญ่เห็นว่าการคิดเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับการเดินหรือการ
หายใจยิ่งไปกว่านัน้คนส่วนใหญ่ท่ีมีความมั่นใจว่าตนเองเป็นผูท่ี้มีทกัษะการคิดท่ีดีอยู่แลว้ 

Edward De Bono (1978) มีความเห็นว่า การใหเ้ด็กคิด กบั การคิดอย่างมีทักษะการคิด
นั้นเป็นส่ิงท่ีแตกต่างกัน ส่ิงท่ีท าให้นักเรียนคิดอาจจะไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดท่ีดีในตัว
นกัเรียน นอกจากนีปั้ญหาท่ีครูผูส้อนและปัญหาท่ีตัง้ไวใ้นหนังสือเรียนมักจะเป็นปัญหาปลายปิด 
มีกรอบของปัญหาท่ีชัดเจน มีข้อมูลท่ีจ าเป็นครบถว้นและมีค าตอบท่ีถูกต้อง แต่ปัญหาท่ีเกิดใน
ชีวิตจริงมกัจะเป็นปัญหาปลายเปิด ไม่มีกรอบท่ีชดัเจน ขอ้มลูท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ม่ครบถว้นและอาจมี
ค าตอบมากกว่า 1 ค าตอบ ส่ิงท่ีบทเรียน CoRT จะสรา้งใหแ้ก่นกัเรียนคือ ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ หากมีการฝึกฝนอย่างถกูตอ้งแลว้จะท าใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะการคิดท่ีไดร้บั
จากบทเรียน CoRT ไปใชใ้นวิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจ าวนัได ้

บทเรียน CoRT เป็นบทเรียนท่ีฝึกฝนการคิดโดยไม่อิงกับเนือ้หาวิชาใด เพียงนักเรียนมี
ความรูท้ั่ว ๆ ไปสามารถท่ีจะเขา้รบัการฝึกได้ ซึ่งหมายความว่า บทเรียน CoRT สามารถใช้สอน
การคิดใหก้ับนักเรียนท่ีมีอายุน้อยจนถึงระดับผูบ้ริหารในบริษัทใหญ่ ๆ ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน คือ 
ระดบัความลุ่มลึกของความคิดท่ีออกมาจากกลุ่มนกัเรียนท่ีมีอายุต่างกันในประเทศอังกฤษไดร้ิเริ่ม
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดโดยตรง (Direct teaching of thinking) ท่ีเรียกว่า บทเรียน CoRT 
(CoRT Thinking Lessons) ตัง้แต่ ค.ศ. 1974 ในโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
บางแห่งในประเทศองักฤษ ต่อมาวิธีการสอนลักษณะนีไ้ดแ้พร่หลายออกไปทั่วโลกมีนกัการศึกษา
ในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไอรแ์ลนด์ อาเจนติน่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
อิสราเอล มอลต้า มาเลเซีย และสิงคโปร ์ฯลฯ น าไปทดลองสอนและประเมินผลส าเร็จ เป็นท่ีน่า
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สงัเกตว่าในประเทศเวเนซูเอลา บทเรียน CoRT ไดถ้กูบรรจุเขา้ไปเป็นวิชามาตรฐานในหลักสูตรซึ่ง
ใชก้บัทกุโรงเรียนและประเทศอื่น ๆ ไดเ้ร่ิมสนใจที่จะใชต้าม 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทเรียน CoRT จะไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดอย่างกวา้งขวาง แต่ก็ยังคงมีการต่อตา้นวิธีการสอนการคิดในลักษณะนีอ้ยู่บ้าง 
เน่ืองจากปัญหาบางประการท่ียงัถกเถียงกนัไม่รูจ้บ เช่น ความล าบากในการปรบัเปล่ียนหลักสูตร
เพื่อรองรบัวิชาซึ่งไม่มีเนือ้หา ความรู ้ความไม่มั่นใจในผลการสอนครูจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่า นักเรียนมี
การพัฒนาการคิดดีขึน้หลังจากผ่านการเรียนในบทเรียน CoRT ความไม่มั่นใจในวิธีการวัดและ
ประเมินการคิด เน่ืองจากการคิดของคนเป็นนามธรรม การท่ีจะวัดหรือประเมินผลจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่
ง่ายนัก ส าหรับประเทศท่ีอยู่ใกล้กันประเทศไทย เช่น สิงคโปร ์ท่ีมีการใช้บทเรียน CoRT สอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่า 100 แห่ง โรงเรียนวิทยาศาสตรใ์นประเทศมาเลเซียใชบ้ทเรียนนีม้า
นานกว่า10 ปี นอกจากนี ้ยงัมีผลการวิจัยการทดลองใชบ้ทเรียนนีใ้นประเทศต่าง ๆ อีกเป็นจ านวน
มาก ปัจจุบันการใชบ้ทเรียน CoRT มิไดถู้กจ ากัดอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น บทเรียนนีย้ังถูกใชใ้นการ
ฝึกอบรมพนักงานในบริษัทและองคก์รต่าง ๆ ทั่วโลกส าหรบัในประเทศไทยเท่าท่ีค้นควา้ไดย้ังไม่
พบว่ามีการใชบ้ทเรียน CoRT ในการเรียนการสอน และบทเรียน CoRT อาจน าไปใชใ้นการเรียน
การสอนโดยครูเป็นผูส้อนเองนักเรียนเรียนกันเป็นกลุ่มอภิปรายในห้องเรียน เรียนเป็นรายบุคคล 
หรืออาจใชเ้ป็นการบา้นส าหรบันกัเรียน 

3.2 ประเภทของบทเรียนกำรคิดแบบ CoRT 
บทเรียนท่ี Edward De Bono คิดขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางในช่วยให้เด็กนักเรียนคิดได้

ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งประกอบไปวิธีการซึ่งมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาการคิดคน้ต่าง ๆ ดงันี ้คือ 
CoRT1 ฝึกฝนการคิดให้ขยายขอบเขตในการคิดและการรับรู ้(Breadth) บทเรียนการ

สอนการคิดใน CoRT1 เนน้ไปท่ีการขยายการรบัรูเ้พื่อใหทุ้ก ๆ สถานการณข์องการคิดนั้นด าเนิน
ไปภายใตก้ารเกิดความเขา้ใจอย่างทะลุปรุโปร่งไดอ้ย่างทันทีทนัใด และปราศจากอัตตาท่ีเป็นการ
เอาความคิดส่วนตนเป็นท่ีตัง้ 

CoRT2 ฝึกฝนการจดัระเบียบกระบวนการคิด (Organization) ประกอบดว้ย 10 บทเรียน 
บทเรียนการสอนการคิดใน CoRT2 นี ้เป็นพืน้ฐานของการปฏิบติัการในการคิดและการจัดระเบียบ
ความคิดต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การท าความเข้าใจในบทเรียนนี้ถือเป็นเพียงส่วนย่อยของ
บทเรียนเท่านั้นการลงมือฝึกปฏิบัติจริงมีความส าคัญมากกว่า ทั้งนีเ้พื่อให้นักเรียนสามารถใช้
บทเรียนแต่ละชนิดอย่างคล่องแคล่ว 
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CoRT3 เรียนรูค้วามคิดของผูอ้ื่น (Interaction) ประกอบด้วย 10 บทเรียน บทเรียนการ
สอนการคิดใน CoRT3 เนน้การน าส่ิงท่ีเป็นประโยชนแ์ละมีคุณค่าออกมาจากการโตแ้ยง้และการ
ต่อรองใด ๆ ใหจ้งได ้ 

CoRT4 ฝึกฝนเทคนิคการคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) ประกอบดว้ย 10 บทเรียน บทเรียน
การสอนการคิดใน CoRT4 นี ้ ส่วนใหญ่แล้วมีพื ้นฐานอยู่บนธรรมชาติของการคิดแนวข้างเป็น
ส าคัญถือเป็นบทเรียนท่ีส าหรับการคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงและลุ่มลึก ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ (Result) ตามท่ีตอ้งการบทเรียน 

CoRT5 ฝึกฝนกระบวนการทางสารสนเทศและอารมณ์  (Information and Feeling) 
ประกอบดว้ย 10 บทเรียน บทเรียนการสอนการคิดใน CoRT5 เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีมีอยู่
หลากหลาย รูปแบบ ดว้ยการคน้หาการดึงออกมา การพินิจพิจารณาและประเมินขอ้มูลนัน้ ๆ รวม
ไปถึงสถานภาพของความรูสึ้กและอารมณข์องแต่ละบุคคล 

CoRT6 ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน (Action) บทเรียนการสอนการคิดใน CoRT6 มี
ความเป็นอิสระในตวัเองสามารถน าไปใชไ้ดเ้ด่ียว ๆ ไดใ้นหลาย ๆ สถานการณใ์นบทเรียน “การลง
มือปฏิบัติ (Action)” นี ้นักเรียนจะเกิดการคิดท่ีเชื่อมโยงไปจนถึงขั้นตอนของการลงมือด าเนินการ
อะไรสกัอย่าง ถือเป็นการคิดไตรต่รองถึงส่ิงท่ีเหมาะท่ีควร 

การน าบทเรียน CoRT ไปใช้ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2554) Edward De Bono ได้
แนะน าวิธีการใชโ้ปรแกรม CoRT (CoRT Program CoRT1- CoRT6) ไวด้งันี ้คือ 

1. การฝึกทักษะความคิดขั้นพืน้ฐานให้ใช้ CoRT1 โดยสามารถฝึกให้กับนักเรียนไดทุ้ก
ระดบัโดยไม่จ ากดัอายแุละความสามารถ 

2. การฝึกความคิดสรา้งสรรคใ์หใ้ช ้CoRT1 หรือ CoRT4 
3. การฝึกความคิดเพื่อเป้าหมายทั่ว ๆ ไปใหใ้ช ้CoRT1, CoRT4 และ CoRT5 ตามล าดบั 
4. การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างมีปฏิสัมพันธใ์หใ้ช ้CoRT1,CoRT 

3 และ CoRT5 ตามล าดบัซึ่งเป็นการเนน้เฉพาะความคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดอย่างมี
ปฏิสมัพนัธ ์

5. การฝึกความคิดอย่างมี วิจารณญาณและการคิดอย่างมีปฏิสัมพันธ์ให้ใช ้
CoRT1,CoRT 2  และ CoRT6ตามล าตน้เนน้การคิดเพื่อน าไปสู่การท าโครงการ 

6. การฝึกแบบผสมผสานให้ใช้ CoRT1, CoRT2, CoRT3 , CoRT4 , CoRT5 ,CoRT6
ตามล าดบั  
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ในการท าการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้เลือกใช้ CoRT1 ซึ่งเป็นการฝึกทักษะขั้นพืน้ฐาน ซึ่ง
สามารถฝึกไดก้บันกัเรียนไดใ้นทกุระดบัโดยไม่จ ากดัอายแุละความสามารถของนกัเรียนซึ่งนกัเรียน
ในระดับชั้นระถมศึกษาปีท่ี 5 เหมาะสมส าหรบัการฝึกคิดในทักษะขั้นพืน้ฐาน โดยไดร้ับการจัด
กิจกรรมและการฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงไดน้ าบทเรียนแบบ CoRT1 คือ ขัน้ Breadth เป็น
การฝึกฝนการคิดใหข้ยายขอบเขตในการคิดและการรบัรู ้และไดม้ีการน ามาปรบัใชก้บันักเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการฝึกคิด หรือเป็นการคิดในขั้นเบือ้งตน้ เพื่อท่ีจะ
น าไปสู่ทักษะการคิดท่ีมีความหลากหลาย และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ในอนาคต โดยบทเรียน 
CoRT1 จะประกอบดว้ยเครื่องมือย่อย ดงันี ้

ตารางที่ 3 CoRT1 : Breadth 

ล ำดับที ่ เคร่ืองมือกำรคิด CoRT1 หมำยเหต ุ

1 การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ (PMI) Plus, Minus and Interesting 

2 การพิจารณาปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง (CAF) Considers All Factors 

3 RULES - 

4 
 

การคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้และผลกระทบ (C & S) Consequence and Sequel 

5 
การคิดตามเป้าหมาย จดุหมายและ

วตัถปุระสงค ์(AGO) 

Aims, Goals and Objective 

6 PLANNING - 

7 การคิดตามล าดบัความส าคญั อนัดบัแรก (FIP) First Important Priorities 

8 การคิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได ้(APC) Alternative, Possibilities, Choices 

9 DECISIONS - 

10 การคิดมมุมองของคนอื่น (OPV) Other People 's Views 
 

3.3 เคร่ืองมือกำรคิดแบบ CoRT1 
บรรจง อมรชีวิน (2554) ได้กล่าวถึงบทเรียน CoRT1 เพื่อพัฒนาการคิดขั้นพื ้นฐาน

ประกอบดว้ยเครื่องมือต่าง ๆ ดงันี ้
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1) กำรพิจำรณำข้อดี ข้อเสียและข้อที่น่ำสนใจ (Plus, Minus and Interesting-PMI) 
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยใหเ้รามองส่ิงต่าง ๆ ไดร้อบดา้นมากขึน้เป็นการมองดูใหค้รบทัง้ขอ้ดีขอ้เสียและ
ขอ้ท่ีน่าสนใจหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เป็นการดูในด้านบวก และลบ บทเรียนนีก้็จะคล้ายกับ
บทเรียนหมวก 6 ใบที่จะมองในลักษณะคลา้ยกนั โดยมีเป้าหมายใหน้กัเรียนคิดกวา้ง คิดรอบคอบ 
คิดลึก และคิดไกล 

หลักกำรคิดแบบ PMI 
- PMI เป็นการฝึกคิดท่ีส าคัญมาก เพราะถา้ไม่ฝึกคิดแบบนี ้อาจจะปฏิเสธความคิดดี ๆ 

ซึ่งในตอนแรกอาจมองว่าไม่เขา้ท่ีได ้
- ถ้าไม่ฝึกคิดแบบ PMI จะเกิดการมุ่งเป้าหมายอย่างสุดโต่งไปท่ีความคิดใดความคิด

หน่ึงท่ีชอบมาก โดยลืมนึกถึงขอ้เสียของความคิดเห็น 
- PMI แสดงใหเ้ห็นว่าความคิดใดก็ตามไม่ไดม้ีเพียงขอ้ดี ขอ้เสีย แต่ยงัมีขอ้ท่ีน่าสนใจซึ่ง

สามารถน าไปสู่ความคิดใหม่ได ้
- ถา้ไม่ใช ้PMI การตดัสินของจะไม่พิจารณาคณุค่าของความคิดนัน้โดยตรง แต่ขึน้อยู่กับ

อารมณค์วามรูสึ้กในขณะนัน้ 
- ด้วยการใช้ PMI จะตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบความคิดนั้นภายหลังจากการส ารวจ

ความคิดนัน้แลว้ ไม่ใช่ตดัสินก่อนส ารวจ 
2) กำรพิจำรณำตัวแปรทั้งหมด (Considers AllFactors-CAF) เป็นเครื่องมือจะช่วย

ในการเปิดมมุมองใหก้วา้งขวางขึน้ทัง้นีโ้ดยพิจารณาว่าในเร่ืองนัน้มีตัวแปรท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีตอ้งน ามา
พิจารณาทัง้หมดมีอะไรบา้งมีค าถามท่ีช่วยใหพ้ิจารณาไดช้ดัเจนขึน้มีอะไรอีกบา้งท่ียงัหลงเหลืออยู่
ท่ียงัไม่ไดน้ ามาพิจารณาเราสามารถเพิ่มตวัแปรเขา้ไปในรายการท่ีมีอยู่อีกไดห้รือไม่และยังมีอะไร
อีกหรือไม่ท่ีเราควรน ามาพิจารณาเพิ่มเติม 

หลักกำรฝึกคิดแบบ CAF 
- การท า CAF เป็นส่ิงท่ีมีประโยชนซ์ึ่งตอ้งพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งก่อนการเลือกการ

ตดัสินใจหรือการวางแผน 
- ครูควรฝึกใหน้ักเรียนพิจารณาปัจจยัทัง้หมดก่อนจากนัน้จึงเลือกปัจจยัท่ีส่งผลเกี่ยวขอ้ง

มากท่ีสดุ 
- นกัเรียนควรปรกึษาเพื่อนโดยใหช้่วยวิเคราะหว์่าไดล้ะเลยปัจจยัดา้นใดไม่หรือไม่ 
- ถา้เกิดการละเลยปัจจยัส าคญัไปค าตอบอาจถกูตอ้งในตอนแรกแต่ต่อมาอาจผิดได้ 
- ถา้พิจารณาความคิดของคนอื่นควรดูปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งทุกดา้นและสามารถระบุไดว้่า

ความคิดนัน้ไม่ครอบคลมุปัจจยัใดบา้ง 
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3) RULES ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกหัด PMI และ CAF โดย PMI ฝึกหาข้อมูลเพื่อสรา้ง
หลกัการหรือกฎส่วน CAF ฝึกสรา้งหลกัการหรือกฎ 

4) กำรพิจำรณำสิ่งที่ตำมำและผลสืบเนื่อง (Consequence and Sequel ,C & S) 
เครื่องมือการคิดนีน้ับว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะไม่ว่าการคิดอย่างไรก็ตาม หากตามมา
ดว้ยการกระท าตามความคิดย่อมท่ีจะส่งผลถึงส่ิงท่ีจะตามมาและผลสืบเน่ืองของมันอีกดว้ย การ
คิดในลกัษณะนีจ้ึงเปรียบเสมือนการคิดไปขา้งหนา้เป็นการประเมินดวู่าน่าจะเกิดอะไรขึน้ เพื่อช่วย
ใหเ้ราสามารถเลือกทางเลือกไดอ้ย่างเหมาะสมการพิจารณาถึงส่ิงท่ีตามมาและผลสืบเน่ือง อาจดู
ไดจ้ากประเด็นต่าง ๆ คือ เร่ืองของเวลาว่าผลท่ีตามมาทนัทีหรือในระยะสัน้ (ภายใน 1-5 ปี) ระยะ
กลางหรือในเวลาอันสมควร (5-25 ปี) หรือระยะยาว(มากกว่า 25 ปี) จะเป็นอย่างไรประเด็นใน
เร่ืองของความเส่ียงเป็นการพิจารณาดูว่าอาจเกิดขึน้ผิดพลาดอะไรขึน้ไดอ้ะไรท่ีเป็นอันตรายหรือ
อาจตอ้งคาดการณถ์ึงส่ิงท่ีเลวรา้ยท่ีสดุท่ีอาจเกิดขึน้ ประเด็นในเร่ืองของความแน่นอนไม่มีอะไรที่มี
ความแน่นอนไปหมด ดงันั้น การคิดจึงมีความส าคญัอย่างมากต่อการพยายามท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการใหไ้ดต้ามท่ีเราตอ้งการมากท่ีสดุเพื่อใหม้ีระดบัของความแน่นอนเพิ่มขึน้มากท่ีสดุ 

หลักกำรฝึกคิดแบบ C&S 
- การฝึกให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับการกระท าท่ีก าลังจะเกิดขึน้ในอนาคตและฝึกใหเ้ด็ก

มองดูผลท่ีจะตามจากการกระท านั้น ๆ เช่นนี ้จะใชไ้ด้ผลหรือไม่ อย่างไรคือประโยชน์ อะไรคือ
ปัญหาและอนัตรายอะไรคือตน้ทนุ 

- การฝึก C&S เป็นส่ิงท่ีดีส าหรบันักเรียน เพราะคนอายุนอ้ยมักมีอุปสรรคค่อนขา้งมาก
กบั C&S สืบเน่ืองจากว่า โดยปกติมกัไม่นึกถึงอนาคตเท่าไร เมื่ออนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอนและยัง
อีกยาวไกลช่วงเวลาของอนาคตท่ีไกลท่ีสดุของพวกเขาก็คือหน่ึงสปัดาหข์า้งหนา้เท่านัน้ 

- ครูพยายามท่ีจะท าให้เด็กไดม้องเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวขอ้งกันส่ิงท่ีเกิดขึน้ในอนาคต
อาจมองว่าเป็นปัจจยัหน่ึงแต่ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในอนาคตก็ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อผูอ้ื่น 

- ผลกระทบท่ีเกิดนั้นครูพยายามฝึกให้นักเรียนได้มองเห็นผลกระทบจะแตกต่างไป
ตามแต่ละสถานการณโ์ดยใหเ้ด็กไดพ้ิจารณาช่วงเวลา คือ 

- ระยะทนัที ส่ิงท่ีตามมาอย่างรวดเร็วทนัทีทนัใดจากผลของการกระท า 
- ระยะสัน้ ส่ิงท่ีเกิดขึน้หลงัจากผลท่ีเกิดขึน้ในทนัทีทนัใด 
- ระยะกลาง ส่ิงท่ีเกิดขึน้เมื่อส่ิงต่าง ๆ สงบลงแลว้ 
5) กำรพิจำรณำถึงเป้ำหมำย เป้ำประสงค์และวัตถุประสงค์ (Aims, Goals and 

Objective - AGO) เป็นเครื่องมือการคิดท่ีจะช่วยให้เราทราบถึงจุดหมายของการคิด หรือ
วตัถุประสงคข์องการคิด Edward De Bono ไม่แนะน าใหพ้ยายามแยกถึงความแตกต่างระหว่าง
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เป้าหมาย เป้าประสงค ์และวตัถุประสงคถ์ึงแมว้่าจะท าได ้แต่เขาเห็นว่าไม่เกิดประโยชนอ์ะไร ซึ่ง
อาจท าใหเ้กิดความสับสนขึน้ไปอีก ค าถามหลัก ๆ ท่ีจะช่วยใหม้ีความชัดเจนคือ วัตถุประสงคใ์น
การคิดคือ อะไรและเราตอ้งการอะไรในทา้ยท่ีสดุ อะไรคือจดุสนใจในขณะนี ้

หลักกำรคิดแบบ AGO 
- การฝึกใหน้กัเรียนคิดแบบไดอ้ย่างมีเป้าหมายเป็นการสรา้งนิสยัในการคิดแก่นกัเรียน 
6) PLANNING เป็นบทเรียนเพื่อทบทวนและฝึก C & S และ AGO และการฝึกบทเรียน 

PMI และ CAF 
7) ล ำดับควำมส ำคัญแรกสุด (First Important Priorities-FIP) เครื่องมือท่ีผ่านมาเป็น

การช่วยเปิดมมุมองใหก้วา้งมากขึน้ส าหรบั บทเรียนนี ้ตอ้งการท่ีจะใหรู้ว้่าส่ิงท่ีคิดนัน้ส่ิงไหนส าคัญ 
มากกว่าอันอื่น แต่ละส่ิงอาจมีความส าคัญ แต่ว่าอันไหนท่ีส าคญัท่ีสดุไม่เพียงเท่านัน้ ยังจะช่วยให้
เราพิจารณาว่าส่ิงใดท่ีควรท าก่อนและควรท าหลงั ล าดับความส าคญัมักอา้งกับส่ิงท่ีตอ้งการหรือ
อาจเป็นส่ิงท่ีตอ้งหลีกเล่ียงวัตถุประสงคข์องบทเรียนนี ้ตอ้งการให้เราเลือกในส่ิงท่ีมีความส าคัญ
มากท่ีสดุ 

หลักกำรฝึกคิดแบบ FIT 
- ครูจ าเป็นตอ้งฝึกใหน้กัเรียนคิดว่าหลายส่ิงหลายอย่างต่างมีความส าคญัแต่ว่าอะไรคือ

ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ ตอ้งท าล าดบัความส าคญัใหไ้ดโ้ดยการท า FIP 
ก่อนอื่นครูตอ้งกระตุน้นกัเรียนว่า“ ก่อนท่ีจะตดัสินใจอะไรลงไป นกัเรียนจ าตอ้งรูก้อ่นว่าควรท า
อะไรก่อนหรือหลงั 

- การล าดบัความส าคญัของแต่ละคนจะแตกต่างกันอาจจะเอาส่ิงท่ีเรียงมาเปรียบเทียบ
ผลลพัธท่ี์ได ้

- ในการท า FIP การสนใจในจุดมุ่งหมายเป็นส่ิงจ าเป็น ครูจะต้องท าความเข้าใจกับ
นกัเรียนในเรื่องนี ้เพราะในการเริ่มตน้นั้นนอกจากจะตอ้งรูถ้ึงวตัถุประสงคแ์ลว้จะท าใหรู้ว้่า อะไร
คือล าดบัของความส าคญั 

- ครูต้องก าหนดขอบเขตความส าคัญเมื่อฝึกท า FIP ซึ่งขอบเขตความส าคัญอาจมี
ประมาณ 3 ถึง 4 หรือ 5 ขอ้ก็ไดโ้ดยจะตอ้งกลั่นกรองปัจจยัหรือคณุค่าหลาย ๆ ใหเ้หลือเพียงส่ิงท่ีมี
ความส าคญัส่ิงเดียวหรือตามท่ีก าหนด (การก าหนดขอบเขตเป็นการสรา้งวินยัในการคิด) 

8) กำรพิจำรณำทำงเลือกควำมเป็นไปได้และตัวเลือก (Alternative, Possibilities, 
Choices-APC) เป็นเครื่องมือการคิดท่ีไม่ให้มีมุมมองเดียวแบบไปขา้งหน้า แต่มองหาทางเลือก
ความเป็นไปได้และทางเลือกในแบบด้านข้างใน การพิจารณาว่ามีทางเลือกอื่นหรือไม่ อาจ
พิจารณาไดห้ลายลักษณะ เช่น ในการท าความเขา้ใจของบางอย่าง อาจท าไดห้ลายมุมมอง เรา
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อาจจะกระท าอะไรที่แตกต่างกนัไปกว่าเดิมท่ีเคยท า การมีหลายทางเลือกในการแกปั้ญหามีหลาย
แนวทางท่ีจะช่วยในการขบคิดปัญหาการอธิบายส่ิงต่าง ๆ อย่างหลากหลายและการออกแบบส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีมีทางเลือกอย่างหลากหลายดงันั้นการพิจารณาส่ิงต่าง ๆจะตอ้งคิดเสมอว่ายงัมีทางเลือก
อื่นอีกท่ีเป็นไปไดเ้ป็นตวัเลือกใหม่ ๆ โดยการท่ีตอ้งไม่ยึดติดและยอมจ านนอยู่กบักรอบเดิม ๆ ของ
ความคิดโดยไม่พบคน้หาวิธีการแบบอื่น ๆ ท่ีน่าจะดีกว่า 

หลักกำรฝึกคิดแบบ APC 
- ในการฝึก APC เป็นการฝึกใหม้องหาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม หลากหลายทัง้ในแง่มุม

ของการกระท าวิธีการแกปั้ญหาแนวทางค าอธิบายการออกแบบ 
- ครูคงตอ้งพูดคุยกับนักเรียนว่า ถ้ามีใครสักคนบอกว่าวิธีการแกไ้ขปัญหามีอยู่สองวิธี

เท่านั้นนักเรียนอาจใชเ้วลาสองสามนาทีคิดหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติม ซึ่งนักเรียนอาจพบหรือไม่พบ
ทางเลือกใหม่ก็ได ้แต่การสละเวลาเพื่อจะคน้หาย่อมคุม้ค่าเสมอ 

- ครูต้องพูดคุยกันนักเรียนเสมอว่าการค้นหาทางเลือกแบบอื่นนัก เรียนก็ต้องมีความ
ชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องการคน้หาทางเลือกอื่น ๆ 

9) DECISIONS เป็นบทเรียนเพื่อทบทวนและฝึก HIP และ APC รวมทัง้ทักษะตน้ 
ๆ ท่ีฝึกมาแลว้ 

10) กำรพิจำรณำมุมมองของคนอ่ืน (Other People 's Views-OPV) เป็นเครื่องมือ
ของการคิดท่ีจะช่วยใหเ้ห็นมุมมองขึน้อย่างเปิดกวา้ง หลักการง่าย ๆ ในการคิดว่าในแต่ละเร่ืองมี
ใครเกี่ยวขอ้งและมีใครไดร้บัผลกระทบ จากการคิดนั้น โดยเฉพาะคนท่ีไดร้บัผลกระทบเป็นผูท่ี้เรา
จะต้องตระหนักและให้คุณค่ากับพวกเขาเป็นพิเศษ เป็นการสนใจมุมมองในเรื่องนั้นของคนอื่น 
ท านองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เครื่องบ่งชีจ้ะใชป้ระโยชนไ์ดดี้ในกรณีของการมีขอ้ถกเถียงหรือ
ว่ามีความขัดแย้งของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเราจ าเป็นท่ีจะต้องใส่ใจกับทุกมุมมองโดยท่ีจะต้องรับฟัง
ความคิดต่าง ๆ อย่างมีภาวะวิสยัอย่างใจเปิดกวา้งเป็นกลาง 

หลักกำรฝึกคิดแบบ OPV 
- ครูควรฝึกเด็กใหม้องสถานการณใ์นมมุมองของผูอ้ื่นดว้ยไม่ว่าจะเป็นดว้ยหรือไม่ 
- คนแต่ละคนจะยึดถือว่ามุมมองของตนถูกต้องและพยายามจะน าเสนอให้คนอื่น

เห็นชอบดว้ย 
- คนทุกคนมีสถานภาพต่างกัน เช่น ต าแหน่ง หน้าท่ี ภูมิหลังครอบครัว ความรู ้ความ

สนใจค่านิยม ความตอ้งการ ฯลฯ ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีมุมมองของคนในกลุ่มจะแตกต่าง
กนัมาก 

- พยายามสงัเกตว่าคนอื่น ๆ ในกลุ่มเขา้ใจมมุมองหรือทศันะของเราหรือไม่ 
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- ครูควรฝึกใหน้กัเรียนสามารถน าเสนอแนวคิดท่ีแยกแยะความเหมือนและความต่างของ
แต่ละมมุมองไดอ้ย่างชดัเจนความคิดสรา้งสรรค ์

การใช้บทเรียนโดยทั่วไปจะมีล าดับการใช้จาก AGO CAF OPV APC FIB CAS และ 
PMI แต่อย่างไรก็ตามการใชบ้ทเรียนอาจใช้เฉพาะ บางบทเรียนก็ได้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชต้ามล าดับ
ทัง้หมดขึน้อยู่กับเร่ืองท่ีเราพิจารณาหรืออาจใชเ้ป็นคู่ ๆ หรือหลายบทเรียนร่วมกันก็ไดบ้ทเรียนแต่
ละชนิดจะช่วยในการฝึกอุปนิสัยการคิดทัง้ในเรื่องการรูจ้ักวัตถุประสงค์ การคิด การเปิดมุมมอง 
การรูจ้กัล าดบัความส าคญั เป็นตน้ 

จาก 10 แผนขา้งตน้ เป็นเครื่องมือท่ีฝึกใหน้ักเรียนสนใจและรบัฟังความคิดของผูอ้ื่นและ
พิจารณาความคิดเห็นของตนเอง โดยเนน้ความแตกต่างระหว่างความคิดของตนเองและผูอ้ื่นใน
การส่งเสริมทกัษะการคิดใหก้บันักเรียนจ าเป็นตอ้งฝึกทักษะท่ีละดา้น เช่นเดียวกนั ช่างไมท่ี้จะตอ้ง
เรียนรูบ้ทเรียนแต่ละตัวว่ามีประโยชนแ์ละวิธีใชอ้ย่างไร เช่น ตอ้งการตดัไมก้็ตอ้งใชเ้ล่ือยในการตัด 
ดงันัน้ในการฝึกการคิดก็จ าเป็นตอ้งมีเครื่องมือท่ีเรียกว่า เครื่องมือการคิด (Thinking Tools) 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่าในการฝึกการคิดต้องมีเครื่องมือส าหรบัฝึกไว้ 7 
ชนิด ดงันี ้

1) Consider All Factors (CAF) เป็นเครื่องมือการฝึกการคิดประกอบดว้ย บทเรียนฝึก
คิด 6 บทเรียนมีจดุประสงคเ์พื่อเปิดการรบัรูใ้หก้วา้งขวาง นั่นคือ การแกปั้ญหาใด หรือกระท าส่ิงใด
ตอ้งคิดถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ รอบดา้นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2) Alternatives, Possibilities, Choices (APC) เป็นเครื่องมือท่ีฝึกใหคิ้ดถึงตวัเลือกหรือ
ความเป็นไปไดใ้นดา้นต่าง ๆ ไม่จ  ากัดเฉพาะกรณีใดก็กรณีหน่ึงท าใหคิ้ดแคบตวัอย่างการใช ้APC 
เช่น ถา้มีโรคหน่ึงท าใหค้นหหูนวก หมอใหคิ้ดว่าเราจะส่ือสารกบัคนอื่นอย่างไร 

3) Other People 's View (OPV) เป็นเครื่องมือท่ีบอกใหคิ้ดถึงความรูสึ้กของผูอ้ื่นทั้งท่ี
เกิดขึน้ในระยะสั้นและระยะยาว และทั้งในแง่โต้แย้ง ตัวอย่างเช่น มีต้นไม้ใหญ่ส่วนมากอยู่หน้า
บา้น แลว้มนัโตขึน้จนบังแสงท่ีจะเขา้บา้นหมด คิดว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร และอยู่มาวนัหน่ึงมีพายุ
หนักพัดตน้ไมล้ม้ทับบา้นท่าน ท่านคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไร ค่านิยม (value) เป็นเครื่องช่วย
ท าใหต้รรกะ (logic) สอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของคนเพราะไม่มีเหตผุลใดถกูเสมอแต่ส่ิงถกูใช่จะผสม
เอาค านิยมของคนหรือสงัคมเขา้ไปดว้ย 

4) Consequence and Sequel (C&S) เป็นเครื่องมือส าหรับฝึกคิดถึงอนาคตและการ
ประเมินผลท่ีจะเกิดตามมาการคิดแบบ C & S จะสมัพันธ์กบัCAFและ OPV ความคิดนีจ้ะท าใหผู้้
คิดมองทัง้ในแง่บวกและแง่ลบและผลกระทบที่จะเกิด 
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5) Plus, Minus and Interesting (PMI) เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้คิดถึงส่ิงท่ีเกินส่ิงท่ีขาด
และส่ิงท่ีน่าสนใจเปรียบเสมือนบทเรียนตรวจสอบในแนวกวา้งส าหรบันกัคิดท่ีจะไดม้องเห็นว่าคิด
เป็นคิดขาดหรือลืมจดุสนใจใดไปบา้ง 

6) Aims, Goals and Objectives (AGO) เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดท่ีเน้นการ
คิดถึงเป้าหมายและจดุประสงคท์ุกขณะจิต ว่าก าลังท าอะไร ตวัอย่าง เช่น มีรถ 3 คนัวิ่งมาชนกนัท่ี
ส่ีแยก ถา้ท่านเป็นต ารวจมาถึงท่ีเกิดเหตุ ท่านจะคิดถึงอะไรบา้ง เป้าหมาย จุดประสงค ์ซึ่งจะช่วย
ในความคิดมีประเด็นการคิดท่ีประจกัษ์จากความคิด 4 วิธีการคน้หาคือการมองไปรอบ ๆ ดว้ยการ
หาความรูเ้พิ่มและการดูสาระท่ีเกี่ยวขอ้ง การเลือกหา เป็นการคน้แนวทางใหม่ ๆ การจัดระเบียบ
ส าหรบัจะวางแผนพืน้ฐานความคิดการตรวจสอบเป็นการดวู่าผิดหรือถกู 

7) First Important Priorities (FIP) เป็นการคิดถึงส่ิงท่ีส าคัญ ท่ีสุดเป็นอันดับแรก 
บางครั้งส่ิงท่ีคิดทุกอย่างส าคัญหมด แต่ส่ิงท่ีส าคัญเป็นส่ิงแรกคืออะไร FIP สัมพันธ์โดยตรงกับ 
AGO ในการคน้หาส่ิงส าคัญท่ีสุดอันดับแรกนั้น เราอาจคิดถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งในหลาย ๆ ปัจจัย
เพื่อจะช่วยบอกใหเ้รารูว้่าไดคิ้ดถึงส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสดุแลว้ หรือยังบทเรียนความคิดดงักล่าว สามารถ
แยกใช้ได้อย่างอิสระเพราะบทเรียนแต่ละตัวสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องพึ่ง
โครงสรา้งใด ๆ 

Edward De Bono (1992b) อา้งใน มานน เธียรประสิทธิ์ (2545) กล่าวว่าเด็กบางคนจ า
บทเรียนเหล่านีไ้ดเ้พียงหน่ึงหรือสองอย่างเท่านั้นก็นับว่าเป็นประโยชนอ์ย่างเพียงพอ มานน เธียร
ประสิทธิ์ กล่าวเสริมอีกว่าการฝึกใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัและมีประสบการณใ์นการน าบทเรียนการคิดมา
ใช้ทีละอย่างอย่างเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าการคิดได้กลายสภาพเป็นล าดับขั้นของการใชบ้ทเรียน
การคิดโดยปริยาย ซึ่งท าใหก้ารคิดกลายเป็นทักษะซึ่งสอนไดโ้ดยตรงและสามารถพัฒนาให้เกิด
ความช านาญได ้

ในการฝึกคิดตามบทเรียนการคิดนั้น Edward De Bono ในแต่ละบทเรียนนักเรียนจะใช้
รูปแบบการคิดท่ีสมัพนัธก์บับทเรียนการคิดเพื่อช่วยใหง้่ายแก่การจดจ าและการน าไปใช้ 

จากบทเรียน CoRT ของ Edward De Bono สามารถสรุปได้ดังนี ้บทเรียน CoRT เป็น
บทเรียนท่ีถูกสรา้งและพัฒนาขึน้มาเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกคิดของนักเรียน โดยบทเรียน CoRT 
ประกอบดว้ยเครื่องมือการคิดท่ีไดก้ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้ สามารถน ามาจ าแนกใชไ้ดอ้ย่างอิสระ 
เน่ืองจากว่าเครื่องมือการคิดแต่ละชนิดสามารถอยู่ไดด้้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งโครงสรา้งอื่นใด 
Edward De Bono (1992b) ไดก้ล่าวว่าเด็กบางคนจ าบทเรียนเหล่านีไ้ดเ้พียงหน่ึงหรือสองก็นับว่า
เป็นประโยชนเ์พียงพอแลว้ มานน เธียรประสิทธิ์ (2545) กล่าวเสริมอีกว่า การฝึกใหเ้ด็กไดรู้จ้กัและ
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มีประสบการณใ์นการน าบทเรียนการคิดมาใชที้ละอย่าง อย่างเป็นระบบ เปรียบดงัช่างใชบ้ทเรียน
แต่ละอย่างสลบักนัไปมาจนกระทั่งงานส าเร็จเสร็จสิน้ลงไป จะเห็นไดว้่าการคิดไดก้ลายสภาพเป็น
ล าดบัขั้นของการใชบ้ทเรียนการคิดโดยปริยาย ซึ่งท าใหก้ารคิดกลายเป็นทักษะซึ่งสอนไดโ้ดยตรง
และสามารถพัฒนาให้เกิดความช านาญได้ โดยในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้เรียบเรียงขอ้มูลจาก
การศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี ้ ไดด้งันี ้บทเรียนแบบ CoRT1 ประกอบดว้ย 7 เครื่องมือดงันี ้
คือ PMI การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ CAF การคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง C & S การ
คิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้และผลกระทบ AGO การคิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค์ FIP 
การคิดตามล าดับความส าคัญ อันดับแรก APC การคิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได้ OPV การคิด
มมุมองของคนอื่น 

ตารางที่ 4 แสดงเครื่องการคิดของบทเรียน CoRT1 

เคร่ืองมือควำมคิด (Thinking Tools) 

PMI Plus, Minus and Interesting การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ 

CAF Consider All Factors การคิดพิจารณาปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

C & S Consequence and Special การคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้และผลกระทบ 

AGO Aim, Goals and objectives การคิดตามเป้าหมาย จดุหมายและวตัถปุระสงค ์

FIP First Important Priorities การคิดตามล าดบัความส าคญั อนัดบัแรก 

APC Alternatives Possibilities And Choices การคิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

OPV Other Point of View การคิดมมุมองของคนอื่น 

 
3.4 กิจกรรมกำรคิด 5 ขั้น (Five stages of thinking)  
Edward De Bono ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักประเมินผลการจัด

การศึกษา (2541) ไดพ้ัฒนากิจกรรมการคิดแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนโดยใชค้ าว่า TO LO PO SO GO 
สามารถสรุปไดด้งันี ้

ขั้นท่ี 1 ก าหนดเป้าหมาย (TO) เป็นขั้นก าหนดเป้าหมายของการคิดและต้องระบุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการอย่างชดัเจน เป้าหมายแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เป้าหมายท่ีตอ้งการไปไดถ้ึงหรือใหบ้รรล ุเช่น การแกปั้ญหา 
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2) เป้าหมายท่ีต้องการรูใ้ห้ชัดเจน ถูกตอ้ง สมเหตุสมผล เป้าหมายดังกล่าวนี ้ไม่ใช่
การแกปั้ญหา 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 สญัลกัษณ ์TO เปา้หมาย 

เสน้ประ หมายถึง จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการยอ้นกลับมา ณ จดุ เริ่มตน้ เสน้ด าเป็นทิศทางท่ี
จะไปใหไ้ดต้ามจดุมุ่งหมาย สญัลกัษณนี์ ้จึงหมายถึงจดุมุ่งหมายในการคิดและปรารถนาท่ีจะไปให้
ถึงจดุมุ่งหมาย 

ขั้นท่ี 2 รวบรวมข้อมูล (LO) เป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มูลความรูส้ารสนเทศเพื่อใชใ้น
ความคิดซึ่งตอ้งใชท้ักษะการสังเกตการรวบรวมขอ้มูลเป็นขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดแ้ละใหข้อ้มูลไดม้าก
เพียงพอ 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 สญัลกัษณ ์LO รวบรวมขอ้มลู 

หมายถึง การมองทุกทิศทุกทาง แสวงหาข้อมูลรอบด้าน การมองทุกทิศทาง เห็น
อะไรบา้ง มีขอ้มลูอะไรบา้ง 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้(PO) เป็นขั้นการท าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาสรา้งทางเลือก
อย่างหลากหลายและเป็นทางเลือกท่ีอาจเป็นไปไดข้ัน้ตอนนีม้ีความส าคญัเพราะเป็นส่วนเชื่อมโยง
ระหว่างขัน้ท่ี 1, 2 และขัน้ท่ี 3 และ 4 โดยใชว้ิธีการดงัต่อไปนี ้

1) วิธีการดั้งเดิม เป็นการระบุสถานการณ์ท่ีรูจ้ักคุ้นเคยอยู่แลว้ และก าหนดวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีสามารถกระท าไดเ้ป็นปกติ 
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2) วิธีการแนวความคิดทั่วไป เป็นการเชื่องโยงจุดเริ่มต้นกับผลลัพธ์ท่ีต้องการ ดว้ย
ความคิดรวบยอดแบบกวา้ง ๆ จากนัน้จึงจ ากดัความคิดใหแ้คบและเจาะจงยิ่งขึน้ 

3) วิธีการท่ีสรา้งสรรค์ เป็นการจงใจท่ีจะสรา้งแนวคิดต่าง ๆ ขึน้มา แลว้หา วิถีทาง
ปรบัขยายแนวความคิดดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 

4) การออกแบบและการรวบรวม เป็นการวางเค้าโครงความต้องการและ 
องคป์ระกอบต่าง ๆ คู่ขนานกันไป จากนัน้ออกแบบวิธีการเพื่อใหบ้รรลเุคา้โครงท่ีก าหนด และตอ้ง
รวบรวมส่ิงทัง้หลายเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 สญัลกัษณ ์PO ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้

เส้นประ หมายถึง ความเป็นไปได้ ขั้นพิจารณา ความเป็นไปได้หลายทางซึ่งอาจไม่ใช่
วิธีการปฏิบติัทัง้หมด เพียงคิดถึงความเป็นไปได ้ท่ีอาจท าไดห้ลาย ๆ ทาง 
ขัน้ท่ี 4: เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม (SO) เป็นขัน้ของการเลือกหรือประเมินทางเลือกจากขัน้ท่ี 3 
โดยใหไ้ดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ๆ ต่อไปนี ้

1) ขั้นพิจารณาความคิด โดยมีการสรา้งและปรับปรุงความคิดขึน้มาแล้ว ขจัด
จดุบกพรอ่งออกไป 

2) ขั้นประเมินผลและประเมินค่า โดยการส ารวจความคิดแต่ละอย่าง และจัดท า
รายการดา้นท่ีเป็นประโยชนแ์ละคณุค่า รวมทัง้ดา้นท่ีเป็นปัญหาและอปุสรรคดว้ย 

3) ขัน้เลือกความคิด โดยตดัทอนตัวเลือกท่ีไม่ส าคญัจ าเป็นออกไป จากนัน้ใชว้ิธีการ
เปรียบเทียบกนัอย่างตรงไปตรงมา 

4) ขัน้ตดัสินใจ โดยการพิจารณากรอบการตดัสินใจ แรงกดดนั ความจ าเป็น ของการ
ตัดสินใจรวมทั้งพิจารณาความเส่ียงด้วยเช่นกัน ในชั้น SO นี ้นักเรียนอาจได้ความคิดเพียงหน่ึง 
ความคิดหรืออาจไม่ไดอ้ะไรเลย 
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ภาพท่ี 4 สญัลกัษณ ์SO เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ความเป็นไปไดห้ลายทางจากขั้นตน้ เมื่อมาถึงขั้นนี ้จะเลือก ใหช้ัดเจนขึน้เลือกวิธีใดวิธี
หน่ึง 

ขัน้ท่ี 5: ลงมือปฏิบัติ (GO) เป็นขัน้น าทางเลือกสู่การปฏิบัติและเป็นการปฏิบัติทางชอบ
หรือถกูทาง 

จากกระบวนการคิดแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนของ Edward De Bono สามารถสรุปเป็นรูปภาพ
ไดด้งันี ้
 
 
 

ภาพท่ี 5 สญัลกัษณ ์GO ลงมือปฏิบติั 

สัญลักษณ์ ในขั้น GO หรือขั้นลงมือปฏิบัติ แสดงถึงความก้าวหน้ามุ่งไปขา้งหน้าและ
พฒันาใหส้งูขึน้ หมายถึง การปฏิบติัในทางบวกและสรา้งสรรค ์
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 กิจกรรมการคิด 5 ขัน้ตอนของ Edward De Bono 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2547) กล่าวว่า เพื่อเป็นการง่ายต่อการสอน จึงพัฒนารูปแบบการ
คิดเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

 

 

TO กำหนดเป้าหมาย LO รวบรวม 

PO สร้างทางเลือก 

SO เลือกทางเลือก GO ลงมือปฏิบัติติ 
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ขัน้ท่ี 1 ก าหนดเป้าหมาย (TO) เป็นขั้นของการใชบ้ทเรียน AGO เป็นขั้นท่ีครูกบั นกัเรียน
รว่มกันก าหนดเป้าหมาย การเรียนว่าเราตอ้งการค าตอบอะไร หรือเป้าหมายปลายทางท่ีตอ้งการ 
คืออะไร 

ขัน้ท่ี 2 รวบรวมขอ้มลู (LO) เป็นขั้นของการมองหาองคป์ระกอบหรือปัจจัยอะไร ท่ีจะมา
เกี่ยวขอ้ง บทเรียนท่ีช่วยคือ CAF 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้(PO) เป็นขั้นของการใช ้APC ในการหา ตัวเลือกท่ีจะ
มาช่วยคิด ซึ่งอาจไดแ้ก่ขอ้เสนอแนะ ความเป็นไปได ้หรือการคิดแปลกใหม่ขึน้มา โดยใหน้ักเรียน
ช่วยกนัตอบมาก ๆ 

ขั้นท่ี 4 ตัดสินทางเลือกท่ีเหมาะสม (SO) ในการคิดขั้นนี้จะใช้บทเรียน PMI มาช่วย
พัฒนาทักษะการคิด เพื่อตรวจสอบการตัดสินใจว่ามากไป น้อยไป หรือมีจุดสนใจอะไร แล้ว
นกัเรียนจะเลือกอะไรดี 

ขัน้ท่ี 5 ลงมือปฏิบติั (GO) เป็นขัน้ของปฏิบติัการในขัน้นีเ้มื่อนักเรียนวางแผน ใหคิ้ดถึงส่ิง
ส าคญัท่ีสดุในการท า (FIP) 

1) วางแผนปฏิบติัการ 
2) ด าเนินการ 
3) หาแนวทางใหม่ถา้ด าเนินการแลว้ไม่ไดผ้ล 

จากการศึกษาขั้นตอนของกิจกรรมการคิด 5 ขั้น (Five Stages of Thinking) ของ 
Edward De Bono สามารถสรุปไดด้ังนี ้กิจกรรมการคิด 5 ขั้น จะเป็นการใชต้ัวอักษร O ซึ่งได้แก่ 
TO ซึ่งหมายถึง การก าหนดเป้าหมายของการคิดและระบุถึงส่ิงท่ีต้องการ LO เป็นการรวบรวม
ขอ้มลูสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ PO เป็นขัน้ของการสรา้งทางเลือกของความคิด
ท่ีหลากหลายทางเลือก และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ ซึ่งขัน้ตอนนีถ้ือว่าส าคญัท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นขั้น
ของการเชื่อมโยง ขัน้ตอนท่ี 1และ 2 ไปสู่ ขั้นตอนท่ี 3 และ 4 SO เป็นขัน้ของการตดัสินใจเพื่อเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุท่ีไดม้าจากขัน้ตอน PO และสดุทา้ยขั้น GO คือขัน้ลงมือปฏิบติัจากทางเลือกท่ีได้
ตดัสินใจแลว้ 

สรุปจากการศึกษากิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono หรือบทเรียน 
CoRT1 และขั้นตอนกิจกรรมการคิด 5 ขัน้ ผูว้ิจัยไดน้ ามาปรบัใชเ้พื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดงัต่อไปนี ้
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ภาพท่ี 6 บทเรียน CoRT1 และกิจกรรมการคิด 5 ขัน้ ของ Edward De Bono 

เมื่อน าบทเรียนการคิดและกิจกรรมการคิดของ Edward De Bono มาอธิบาย สามารถ
สรุปได้ดังนี้ ในการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono มี
ขั้นตอนท่ีส าคัญดังนี้ กิจกรรมการคิด 5 ขั้นตอนและเครื่องมือการคิดแบบ CoRT1 แบ่งได้ 5 
ขั้นตอนดังนี ้ขั้นท่ี 1 คือขั้น TO เป็นขั้นของการก าหนดเป้าหมาย ใช้เครื่องมือ AGO การคิดตาม
เป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค ์(Aims, Goals and Objectives: AGO) ขั้นท่ี 2 คือขั้น LO 
เป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มลู ใชเ้ครื่องมือ CAF การคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง (Consider All 
Factors: CAF) ขัน้ท่ี 3 PO เป็นขัน้ของการสรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ใชเ้ครื่องมือ C&S การคิดถึง
ส่ิงท่ีจะเกิดขึ ้นและผลกระทบ (Consequence and Special: C&S) และ APC การคิดตาม
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้(Alternatives Possibilities and Choices: APC) ขั้นท่ี 4 คือขั้น SO เป็นขั้น
ของการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ใชเ้ครื่องมือ PMI การคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจ (Plus, 
Minus, Interest: PMI) และ OPV การคิดมุมมองของอื่น (Other People 's View: OPV) และขัน้ท่ี 
5 ขัน้ GO เป็นขัน้ของการลงมือปฏิบติั ใชเ้ครื่องมือ FIP การคิดตามล าดับความส าคญั อนัดบัแรก 
(First Important Priorities: FIP) 

กำหนดเป้าหมาย 

รวบรวม 

สร้างทางเลือก 

เลือกทางเลือก 

ลงมือปฏิบัติ 

TO 

LO 

PO 

SO 

GO 

AGO 

CAF 

APC, C&S 
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3.5 ประโยชนข์องบทเรียน CoRT1 
Edward De Bono ไดก้ล่าวว่า การคิดแบบ มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาทักษะในการคิด

เชิงปฏิบัติมากกว่าในทัศนศึกษาเชิงปรชัญา โดยการคิดแบบ CoRT มีเป้าหมายท่ีจะให้นักเรียน
มองความคิดอย่างเป็นกลางแทนท่ีจะมองว่าเป็นเร่ืองของอตัตาและอารมณ ์นักเรียนควรเป็นคนท่ี
มีความคิดท่ีมุ่งมั่นและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประโยชน์ของการคิดแบบ CoRT ของ 
Edward De Bono คือ 

1) การฝึกคิดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็น 
2) การฝึกคิดเป็นเพื่อพฒันาใหเ้ป็นทกัษะ เพื่อน าไปสู่ขัน้การปฏิบติัจริง 
3) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมองความคิดของตนเองและมมุมองความความคิดของผูอ้ื่นให้

อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นกลาง 

นลินรตัน ์เมืองกาญจน ์(2555) แนวการสอนดว้ยบทเรียนการคิดแบบ CoRT มีประโยชน์
ต่อการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้

เป็นแนวการสอนท่ีท าใหน้ักเรียนมีส่วนร่วม และไดร้บัประสบการณต์รงในการใชภ้าษา
ทกุดา้น ทัง้ดา้นการฟังพดู อ่าน และการเขียน 

เป็นแนวการสอนท่ีท าให้นักเรียนคิดด้วยการรบัรูแ้ละเหตุผล จนถึงระดับองค์ความรูใ้น
ของตนเองไดแ้ละคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณาญาณ ทกัษะการแกปั้ญหา คิดสรา้งสรรค์ รวมทัง้ทกัษะ
การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

เป็นแนวการสอนท่ีท าให้นักเรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข มี
ส่วนร่วมในการเรียนรูทุ้กขั้นตอน ได้ฝึกการคิดท่ีเป็นการพัฒนาสมอง และสติปัญญาอย่างเต็ม
ศกัยภาพและไดแ้สดงออกอย่างสรา้งสรรค ์

จากการศึกษาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า กิจกรรมการคิด 5 ขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 TO ก าหนดเป้าหมาย ขัน้ท่ี 2 LO กิจกรรมารรวบรวมขอ้มูล 
ขัน้ท่ี 3 PO การสรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ขั้นท่ี 4 SO เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ขั้นท่ี 5 GO การ
ลงมือปฏิบัติ โดยการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบคู่กับบทเรียน CoRT1 เป็น
เครื่องมือท่ี Edward De Bono คิดขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในช่วยใหเ้ด็กนกัเรียนคิดไดป้ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ประกอบไปดว้ย 6 วิธีการ ล าดับขั้นตอน และบทเรียน CoRT1 เป็นขั้นแรกของการฝึกคิด
ซึ่งประกอบไปดว้ยเครื่องมือคิด ทัง้หมด 7 ตัว ไดแ้ก่ AGO เครื่องมือท่ีช่วยหาเป้าหมายของการคิด 
CAF เครื่องมือท่ีช่วยหาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรื่องท่ีคิด APC เครื่องมือท่ีช่วยหาตัวเลือกหรือ
ความเป็นไปได้ของเร่ืองท่ีคิด PMI เครื่องมือท่ีช่วยหาข้อดี ข้อเสีย จุดท่ีน่าสนใจ FIP เครื่องมือท่ี
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ช่วยหาส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกของการคิด OPV เครื่องมือท่ีบอกใหคิ้ดถึงความรูสึ้กผู้อื่น 
C&S เครื่องมือส าหรบัฝึกคิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตามในระยะสัน้ ระยะยาว 

3.6 กลยุทธกำรพัฒนำบทเรียน CoRT1 
1) ขอ้มลู นีเ้ป็นเหมือนวิธีคิดแบบหมวกสีขาวและหมวกสีฟ้าคิด ซึ่งจะช่วยสรา้งความคิด

ในขัน้ต่อไป 
2) ค าถาม เพื่อใหเ้ห็นมุมมองและสามารถพิจารณาค าตอบได ้ซึ่งมีทัง้ค าถามปลายปิด

และปลายเปิด 
3) เบาะแส มีการประเมินค่าทัง้ท่ีเป็นไปไดแ้ละไม่ได ้
4) ขอ้โตแ้ยง้ เมื่อการมีการคาดเดาท่ีผิดพลาด 
5) การคาดเดา ลองเปิดสญัชาตญาณเมื่อขอ้มลูท่ีไดม้าไม่สมบูรณ ์
6) ความเชื่อ พิจารณาขอ้มลูและแหล่งท่ีมา มองหาหลกัฐานและเหตผุล 
7) ความพรอ้มของชายและหญิง พิจารณาอคติท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้นสถานการณห์รือความ

คาดหวงัของแต่ละเพศ 
8) อารมณแ์ละความเป็นตวัตน สองอย่างนีจ้ะตอ้งถกูน ามาพิจารณา 
9) คณุค่า คณุค่าใดบา้งท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
10) ความเรียบง่ายและชัดเจน เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการก าหนดสถานการณ์และ

เป้าหมาย 
3.7 ข้อเสนอแนะส ำหรับบทเรียน CoRT1 
1) ควรมองหาจุดเด่นและจุดด้อยเมื่อน าบทเรียน CoRT มาใช้ และพิจารณาปัจจัย

ทัง้หมดในการใช ้บทเรียน CoRT 
2) ควรตัง้สมมติุฐานก่อนใช ้บทเรียน CoRT 
3) บอกวตัถปุระสงคแ์ละจดุมุ่งหมายใหช้ดัเจน 
4) ประเมินความส าคญัในใชบ้ทเรียน CoRT 
5) ควรพิจารณาความคิดเห็นจากมมุมองของคนอื่น พิจารณาในจุดเด่นและจดุดอ้ยจาก

มมุมองบุคคลอื่น 
6) ใชข้อ้มูลใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกคิดอย่างมีคุณภาพ กระตุน้ใหน้ักเรียนคิดว่าขอ้มูล

เหล่านัน้แตกต่างหรือคลา้ยกนัอย่างไร 
7) ปัญหาหรือสถานการณส่์วนใหญ่จะช่วยใหก้ระตุน้ความคิดท่ีมีประโยชน ์
8) การก าหนดปัญหาอย่างชดัเจน จะช่วยใหง้่ายต่อการวิเคราะหแ์ละแกไ้ข นอกจากนีย้ัง

ช่วยใหน้กัเรียนทกุคนมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
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9) ระบุเขา้ผิดพลาดเสมอ 
10) การเรียนรูร้่วมกันหรือการใชว้ิธีใหม่ ๆ จะก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์สามารถกระตุ้น

ความคิดสรา้งสรรคไ์ด ้
11) ตอ้งมีการสละเวลาเพื่อก าหนดขอ้ก าหนดทัง้หมด เพื่อท่ีจะช่วยก าหนดปัญหาใหเ้ห็น

เป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
12) การประเมินผล เป็นส่ิงท่ีส าคญั เพื่อหาเป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 
3.8 ข้อจ ำกัดของบทเรียน CoRT1 
เน่ืองจากบทเรียน CoRT ได้มีการคิดค้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1972 และได้ถูกน ามาใช้ใน

การศึกษาในด้านการฝึกคิดของนักเรียนอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกนัออกไปของแต่ละทอ้งถิ่นหรือประเทศท่ีไดน้ าบทเรียนไปศึกษาและพฒันานั้น จึงท าให้
ผลลัพธ์บทเรียน CoRT ท่ีไดอ้อกมาแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการฝึกใช้บทเรียน 
CoRT อย่างต่อเน่ืองเพื่อผลลพัธท่ี์ดี 

4 ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์
การคิดเป็นทักษะพืน้ฐาน เน่ืองจากเป็นทักษะท่ีตอ้งน าไปใชใ้นการคิดอื่น ๆ ท่ีมีความ

ซับซ้อนและยากขึน้ หากบุคคลขาดทักษะการคิดขั้นพืน้ฐานนี ้ย่อมมีปัญหาในการคิดระดับสูง
ต่อไป ผูว้ิจยัจะน าเสนอประเด็นเร่ืองความคิดตามล าดบั ดงันี ้

4.1 ควำมหมำยของคิดวิเครำะห ์
นักวิจัยหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะหไ์ว ้ผูว้ิจัยได้ศึกษาและรวบรวม

ความหมาย ดงันี ้
กชกร อินทา (2557) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถและทักษะท่ีสูงกว่าความ

เข้าใจเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบในข้อความท่ีเป็นปัญหา โดยการหาเหตุผลหรือขอ้มูลท่ี
น่าเชื่อถือยืนยันการตัดสินใจตามเร่ืองราวหรือสถานการณน์ัน้ ๆ เพื่อท่ีจะไดม้าซึ่งขอ้สรุปท่ีถกูตอ้ง 
โดยมีลักษณะเป็นการสังเกตการเปรียบเทียบการจัดล าดับการจัดหมวดหมู่การจ าแนกแจกแจง
องคป์ระกอบและการสืบคน้หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบนั้น ซึ่งจะท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจต่อส่ิงนัน้อย่างแทจ้ริง 

กวางคีรี กรรณิการ ์(2012) ไดใ้หค้วามหมายว่า กระบวนการท างานของสมองท่ีใชใ้นการ
คน้หา แยกแยะขอ้เท็จจริงท่ีไดร้บั น ามาเพื่อเชื่อมโยงสมัพันธก์บัประสบการณแ์ละประเมินอย่างมี
ระบบ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางแกปั้ญหาอย่างเหมาะสม 
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คงฤทธิ์ นันทบุตร (2552) ได้ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะหไ์วว้่า การคิดวิเคราะห์
เป็นการใครค่รวญ ตรึกตรองอย่างละเอียด รอบคอบแยกเป็นส่วนในเร่ืองราวหรือสถานการณโ์ดย
ใชค้วามรู ้ความคิดในการแกปั้ญหาอย่างมีเหตผุลเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีเป็นไปได้ 

บุศรา สวนส าราญ  (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การคิดวิ เคราะห์หมายถึง
ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะขอ้มลูเหตุการณห์รือเร่ืองราวเพื่อน ามาเปรียบเทียบกบักลุ่ม
เชื่อมโยงหรือหาความสมัพนัธอ์ย่างเป็นระบบโดยใชเ้หตผุลประกอบการตดัสินใจ 

ปวีณา ทาระ (2560) ได้สรุปไว้ดังนี ้การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ
จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ออกเป็นส่วนส่วน เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบ สามารถหา
ความสัมพันธเ์ชิงเหตุผลในขอ้มูลเหล่านั้น น าไปสู่การสรุปขอ้เท็จจริงและใชเ้ป็นพืน้ฐานส าคัญใน
การคิดระดบัอื่นได ้

วชัรา เล่าเรียนดี (2552) ใหค้วามหมายของการคิดวิเคราะหว์่า หมายถึง การแสดงออก
ดว้ยค าพดูหรือพฤติกรรมการปฏิบติัท่ีบ่งบอกถึงความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ อย่างละเอียดทุก
แง่ทุกมุมโดยบอกอธิบายเหตุผลประกอบ เรื่องท่ีรูร้ะบุความคิดรวบยอดระบุปัญหา ระบุความ
เชื่อมโยงของความคิดรวบยอดต่าง ๆ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านสามารถท่ีจะแจกแจง จ าแนก 
แยกแยะองค์ประกอบ ส่วนประกอบต่าง ๆ รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นหลักฐานส าคัญ เพื่อน ามาเป็น
เกณฑใ์นการตดัสินใจและประเมินผลเพื่อสรุปอย่างเหมาะสม 

อรรควิช จารกึจารีต (2557) ไดใ้หข้อ้สรุปไวว้่า การคิดวิเคราะห ์หมายถึงความสามารถ
ในการพิจารณา แยกแยะ ส่วนย่อยต่าง ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ ว่า
ประกอบด้วยอะไรมีจุดมุ่งหมาย หรือความประสงค์ส่ิงใดและส่วนย่อย ๆ ท่ีส าคัญนั้นแต่ละ
เหตกุารณเ์กี่ยวพนักนั 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดใ้หค้วามหมายของการคิดวิเคราะห ์สามารถสรุปได้
ดงันีว้่า เป็นกระบวนการท างานของสมองท่ีใชก้ารคน้หา แยกแยะพิจารณา แยะแยะ ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ จากขอ้มลู เรื่องราว หรือสถานการณ ์ซึ่งเป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกว่าความเขา้ใจ 
โดยมีการพิจารณาทกุรายละเอียด และสามารถอธิบาย น าเสนอขอ้มูล เร่ืองราว หรือสถานการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลหรือระบุจดุมุ่งหมายหรือความประสงคข์องส่วนย่อยต่าง ๆ ท่ีส าคญัได้ 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรคิดวิเครำะห ์
ทฤษฎีกำรคิดวิเครำะหข์อง Marzano 
Marzano Robert J. (2001) อธิบายว่ารูปแบบพฤติกรรมการเรียนรูป้ระกอบ 3 ระบบ 

ไดแ้ก่ ระบบแห่งตน ระบบบูรณาการ และระบบสติปัญญา การยอมการเรียนรูเ้ร่ืองใหม่ เมื่อระบบ
แห่งตนรบัการเรียนรูเ้ร่ืองใหม่ ระบบแห่งตนจะตัดสินใจว่า จะท าพฤติกรรม เช่น ปัจจุบันหรือเขา้
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รว่มในกิจกรรมใหม่ ระบบบูรณาการจะเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดเป้าหมายของการเรียนรูน้ั้น 
โดยการออกแบบกลยทุธต่์าง ๆ เพื่อการบรรลเุป้าหมาย การเรียนรูแ้ละติดตามว่าจะท าไดดี้เพียงใด 
จากนั้นระบบสติปัญญาจะท าหนา้ท่ีจัดกระท าข้อมูล ลักษณะของการวิเคราะห ์เพื่อให้ข้อมูลท่ี
จ าเป็นตามขอบเขตความรู ้ในเนือ้หา ดังนั้น ปริมาณความรูข้องนักเรียนแต่ละคนจึงมีผลส าเร็จ
อย่างสูงในการเรียนรูเ้รื่องใหม่ ซึ่งความรูใ้หม่สามารถต่อยอดความรูเ้ดิมได้อย่างกวา้งขวาง ดัง
แสดงตามภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 พฤติกรรมการเรียนรู ้

จากภาพท่ี 7 เห็นว่ากระบวนการถ่ายเทของข้อมูลเริ่มจาก ระบบแห่งตนต่อเน่ืองมาท่ี
ระบบบูรณาการและระบบสติปัญญาสิน้สุดท่ีความรูร้ะบบ แต่ละระบบจะส่งผลสะท้อนต่ออีก
ระบบหน่ึงท่ีตามมาอย่างต่อเน่ือง ถา้ระบบแห่งตนไม่เชื่อว่าการเรียนรูเ้รื่องใหม่เป็นเรื่ องส าคัญ 
แรงจูงใจในการเรียนรูจ้ะช้า หรือถ้าระบบบูรณาการก าหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน การเรียนรูจ้ะ
ประสบอปุสรรค หรือแมก้ารก าหนดเป้าหมายชัดเจนและเท่ากับตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล แต่
กระบวนการจดักระท าขอ้มลูในระบบสติปัญญาปฏิบติัการไม่มีประสิทธิผลการเรียนรูจ้ะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ดงันัน้ระบบทัง้ 3 จึงเป็นระบบท่ีมีการจดัล าดบัถกูตอ้งในกระบวนการถ่ายเทขอ้มลู 

Marzano Robert J. (2001) กล่าวว่าระบบการคิดประกอบด้วย 3 ระบบข้างต้น คือ 
ระบบแห่งตน ระบบบูรณาการ และระบบสติปัญญา โดยระบบสติปัญญาสามารถแบ่งย่อยได ้4 
ขัน้ คือ ขัน้รวบรวม ขัน้เขา้ใจขัน้ วิเคราะหแ์ละขัน้ใชค้วามรู ้

ระบบแห่งตนทำหน้าท่ีตัดสิน 

คงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

ระบบบูรณาการ กำหนดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ 

ระบบสติปัญญาจัดกระทำข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

ความรู้ 

การเรียนรู้เรื่องใหม ่

ใช่ ไม่ใช่ 
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การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553); อ้างอิงจาก 
Marzano Robert J. (2001) นั้นมีความหมายใกลเ้คียงกับแนวคิดของ Bloom กล่าวคือ Marzano 
ไดก้ล่าวว่า การคิดวิเคราะหเ์ป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชเ้หตผุลเป็นการคิดอย่างลุ่มลึกและหลากหลาย มี
การคิดพิจารณาขอ้มูลอย่างละเอียดถี่ถว้นรอบดา้น และมีเหตุผลสามารถระบุความเหมือนความ
แตกต่างระหว่างส่ิงต่าง ๆ ไดส้ามารถจดัอนัดบัและจดัประเภทของความรูแ้ละจดัหมวดหมู่ของส่ิง
ต่าง ๆ ไดแ้ละบอกเหตุผลได ้สามารถตีความหรือบอกหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานของความรูน้ัน้ไดส้ามารถ
ระบุเจาะจง หรือสรุปอย่างมีเหตุผลในความรูน้ั้นได ้จนกระทั่งสามารถสรุปจนตกผลึกเป็นความรู้
ใหม่ไดป้ระกอบดว้ยความสามารถ 5 ดา้นไดแ้ก่ Marzano Robert J. (2001) 

1. ดา้นการจับคู่ (Matching) หมายถึง ความสามารถในการจับคู่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมือนกัน
ทั้ง รูปร่าง ลักษณะแหล่งก าเนิด สามารถแยกแยะส่ิงต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีเหมือนกันและ
แตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนใหเ้ข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ ตัวอย่าง หลักฐานและลักษณะ
ความเหมือน ความแตกต่างได ้ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ความสามารถในการจบัคู่ได ้เป็นการฝึกโดยใช้
ความรูพ้ืน้ฐาน โดยไม่ใชข้อ้มูลทัง้หมด เป็นการฝึกจับคู่ระหว่างส่ิง 2 ส่ิง ท่ีมีความเหมือนกันและมี
ความแตกต่างกันตัง้แต่การจับคู่อย่างง่าย ๆ ไปจนถึงการจบัคู่อย่างสลับซับซอ้น หากตอ้งการหา
ส่ิงท่ี เหมือนกนัของสนุขั 2 ตวั จึงจะตอ้งเร่ิมเปรียบเทียบคณุสมบติัท่ีเหมือนกนัของสุนขั 2 ตัวนี ้ซึ่ง
อาจต้องเริ่มดูตั้งแต่ลักษณะภายนอกท่ีเห็นไปจนถึงต้องรูถ้ึงสายพันธุ์ของสุนัข ประกอบด้วย
ความสามารถต่าง ๆ 

การระบุความเหมือนและความต่างของส่ิงต่าง ๆ โดยสงัเกตและจ าแนกแยกแยะขอ้มลูท่ี
เหมือนกันและแตกต่างกันของส่ิงต่าง ๆ ทั้งด้านเนือ้หาด้านความรูแ้ละด้านทักษะ โดยอาศัย
ความรูเ้ป็นเครื่องมือส าคัญในการจับคู่ทัง้นีก้ารระบุความเหมือนและความต่าง เป็นการฝึกตัง้แต่
ระดบัง่าย ๆ ในดา้นรูปธรรมไปจนถึงขัน้สลบัซบัซอ้นท่ีเป็นนามธรรมมียทุธวิธีในการฝึกคือ  

1.1) ระบุส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห ์
1.2) ระบุลกัษณะคณุสมบติัสามารถจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห ์
1.3) ตดัสินใจและระบุว่าส่ิงเหล่านัน้มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกนัอย่างไร 
1.4) สรุปความเหมือนและความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ อย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

ตวัอย่าง: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง นก กบั แมว 
: เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสนุขัสายพนัธุ ์พดุเดิล้ กบั ชิสุ 

2. ด้านการจัดหมวดหมู่หรือจัดกลุ่ม (Classification) หมายถึง ความสามารถในการ
ประมวลความรูเ้พื่อการจัดกลุ่มจดัล าดบัและจดัประเภทของส่ิงต่าง ๆ สามารถหาคณุลกัษณะหรือ
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คณุสมบัติของส่ิงของท่ีเหมือนกันหรือคลา้ยคลึงกนัออกเป็นพวกเป็นกลุ่มไดอ้ย่างมีความหมายมี
หลกัการ และหลกัเกณฑ ์

ตวัอย่าง : ส่ิงใดต่อไปนีอ้ะไรไม่เขา้พวก นก แมว เสือ สนุขั เป็ด 
: ส่ิงต่อไปนีค้ณุลกัษณะท่ีเหมือนกนัคืออะไร ตน้ไม ้แมว คน 

การจัดกลุ่มเป็นการถ่ายโยงไปสู่การจัดระบบความรูค้วามสามารถในการล าดับจดักลุ่ม
หมวดหมู่หรือจดัประเภทของส่ิงต่าง ๆ ระบุจดุร่วมท่ีเหมือนกันของส่ิงต่าง ๆ ซึ่งมีความคลา้ยคลึง
กบัการจ าแนกเป็นดว้ยกระบวนการดงันี ้

2.1) ก าหนดตวับ่งชีข้องส่ิงท่ีตอ้งการจดักลุ่ม 
2.2) ใหค้ านิยามคณุลกัษณะหรือคณุสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการจดักลุ่ม 
2.3) เลือกส่ิงของท่ีเหมือนกันในการจัดกลุ่มก าหนดหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ และให้

เหตผุลว่าเหตใุดจึงอยู่ในกลุ่ม 
2.4) หาคณุสมบติัท่ีมีความเหมือนกนัของส่ิงเหล่านัน้ 
2.5) ก าหนดความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันเพิ่ ม เติม  (ถ้ามี ) ให้เหตุผลว่ามันมี

ความสมัพนัธก์นัอย่างไร 
3. ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis) หมายถึง ความสามารถในการ

แยกแยะขอ้ผิดพลาด มองเห็นความผิดปกติ ความสัมพันธ ์และความไม่สมัพนัธส์อดคลอ้งของส่ิง
ต่าง ๆ สามารถโยงความสัมพันธ์สู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล สามารถระบุส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ส่ิง
ผิดปกติไม่เหมาะสม เป็นไปไม่ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ และยกเหตุผลประกอบได ้โดยผ่านการ
โตแ้ยง้อย่างมีเหตุผลอย่างเหมาะสม ทั้งนีต้อ้งมีความสามารถในการสรุป จากความรูท่ี้มีมาก่อน
เป็นความรูท่ี้เชื่อถือไดเ้ป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปจากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญหรือมีการทดลองมี
พยานหลกัฐานมีขอ้มลูสนบัสนนุหรือมีการพิจารณาแลว้ว่าเป็นความจริง 

การวิเคราะหเ์หตุผล เป็นการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาดโดยใชเ้หตผุลตามขอ้มูลนั้น ๆ ในการ
อธิบายความสัมพันธ์และความไม่สัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ การระบุข้อมูลหรือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ไม่
สมเหตุสมผล ส่ิงท่ีผิดปกติแตกต่างออกไปจากท่ีควรจะเป็นการพัฒนาความสามารถในดา้นนีจ้ะ
เกิดขึน้ได ้มีการโตแ้ยง้ถกเถียงกนัโดยใชเ้หตผุลโดยจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงันี  ้

3.1) ความรูเ้ติมซึ่งหมายถึงความรูท่ี้เป็นความจริงเป็นท่ียอมรบักนัโดยทั่วไปความรูท่ี้
เชื่อกนัมานาน 

3.2) ความรูจ้ากความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
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3.3) ความรูจ้ากขอ้มลูหลกัฐานท่ีมีอยู่ผูโ้ตเ้ถียงกนัจะตอ้งมีหลกัฐานท่ีเป็นท่ีน่าเชื่อถือ
ได้ประกอบในการถกเถียงมีข้อมูลสนับสนุนสามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุน
ความคิดของตนเอง 

3.4) มีขอ้มลูท่ีไดร้บัการพิสจูนท์ดลองมาแลว้ 
3.5) ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจริงสามารถขยายความคิดของ

ตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรบั 
4. ดา้นการน าไปใช ้(General Zing) หมายถึง ความสามารถในการน าความรูเ้ดิมท่ีมีไป

สรุปเป็นหลกัการใหม่น าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่หรือสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นกิจกรรม
ชีวิตประจ าวันได้โดยทั่วไปจะเป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive) กล่าวคือ จากตัวอย่าง
เหตกุารณ ์รายละเอียด ย่อย สรุปเป็นหลกัการ 

ตัวอย่ำง 
ส่ิงนีเ้ป็นสัตวอ์ยู่ในน า้จืด ตวัสีด า ผิวหนงัล่ืน มีหนวด ไม่มีเกล็ด มนั คือ ปลาดกุ 
ถา้ส่ิงนัน้เป็นปลา ตอ้ง มีกา้ง 
ถา้ส่ิงนัน้เป็นปลา ตอ้งอยู่ในน า้ 
ถา้คนไปแหย่สนุขั สนุขัจะเห่า ถา้คนผิวปากเรียก มนัจะวิ่งมาหา 
ถา้สนุขัไล่กดั คนจะวิ่งหนี ถา้สนุขักระดิกหาง คนก็จะลบูหวั 

การน าไปใชจ้ึงเป็นกระบวนการสรา้งความรู ้หลักการใหม่ โดยอาศัยความรูเ้ดิมท่ีมีเป็น
ทักษะการน าความรูท่ี้ได้รบัหรือท่ีมีอยู่หรือมีข้อสรุปอยู่แล้วเสนอเป็นความรูแ้ละหลักการใหม่
สามารถประยกุตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมโดยมีความสามารถในดา้นต่าง ๆ ดงันี  ้

4.1) การให้ เหตุผลเชิ งอุปนัย  ( Inductive) เป็นการคิด เริ่มต้นเห็นข้อมูลจาก
รายละเอียดจากตัวอย่างแลว้จึงจะสามารถสรุป เป็นหลักการ เป็นทฤษฎีความรู ้ขอ้บกพรอ่ง และ
ความผิดพลาด จากการใชเ้หตผุลแบบอปุนยัเกิดขึน้ได ้จึงควรระมดัระวงัในส่ิงต่อไปนี ้

4.1.1) การลงความเห็นแบบรีบเรง่ (Hasty Generalization) เกิดขึน้ไดจ้ากขอ้มูล
ท่ีไดม้าไม่ถกูตอ้งหรือขอ้มลูนอ้ยเกินไปไม่เพียงพอในการลงความเห็น 

4.1.2) ความบังเอิญ (Accident) เกิดขึน้เมื่อมีการถกเถียงโต้แย้งนั้นนอกเรื่อง
ไม่ไดอ้ยู่บนกติกาท่ีก าหนดไม่สามารถสรุปและแนะน าไปใชบ้นหลกัการและบนกฎกติกาท่ีได้ 

4.1.3) ระมดัระวงัในการเขา้ใจผิด (False Case) และมีความเห็นผิด ๆ ไม่ถกูตอ้ง
สบัสนในขอ้มลูและไม่มีเหตผุล 
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4.1.4) เปรียบเทียบไม่ถูกตอ้ง (False Analogy) น าส่ิงท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบ
กนัไดม้าเปรียบเทียบกนั จบัคู่ เปรียบเทียบผิด 

4.1.5) การวางยา (Poisoning the Well) น าเสนอความติดตามบทบาทหน้าท่ี
หรือตามต าแหน่งท่ีมีอยู่ไม่แสดงตามความคิดเห็นดามท่ีเป็นจริง 

4.1.6) กา รอ้ า งอิ งค า ข อ  (Begging the Question) ห รือ จ ดหม าย เวี ย น 
(Circularity) 

4.1.7) การหลบหลีกประเด็น (Evading the Issue) คิดหรือพูดไม่ตรงประเด็น
เปลี่ยนเร่ืองเปล่ียนหวัขอ้ไปเร่ืองอื่น 

4.1.8) อา้งอิงผูม้ีอ  านาจ (Appealing to Authority) เชื่อถือหรืออ้างอิงความคิด
ค าสั่งของผูม้ีอ  านาจทัง้อ านาจทางคณุวฒุิ วยัวฒุิ ฐานะ สถานภาพทางวิชาการ 

4.1.9) มีความขัดแยง้ส่วนตัว (Arguing Against the Person) การปฏิเสธความ
คิดเห็นและไม่เห็นดว้ยโดยอคติและต่อตา้น 

4.1.10) การละเลยเพิกเฉยขอ้มูล (Arguing Against the Person) ปฏิเสธขอ้มูล
เพราะเห็นว่าไม่น่าเป็นไปได ้

4.1.11) อา้งคนอื่น อา้งคนส่วนใหญ่ (Appealing to the People) อา้งอิงว่าเป็น
ความคิดเห็นหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่ใช้เสียงส่วนมากเป็นเกณฑ์ในการตัด สินใจ
มากกว่าการใชเ้หตผุล 

4.1.12) อ้างอิ งจากอารมณ์  (Appealing to Emotion) อ้างอิ งจากอารมณ์
ความรูสึ้กท่ีกระทบต่อคนหรือต่อตนเองใชอ้ารมณ์เน่ืองจากอารมณ์เศรา้ เสียใจ ตกใจ ดีใจ การ
ตดัสินใจอยู่บนความประนีประนอมอะลุ่มอล่วยไม่โตแ้ยง้ 

4.1.13) อา้งอ านาจ (Appealing to Force) ถกูบงัคบัครอบง าจากคนอื่น 
4.1.14) คิดไม่ตรงใจ (Contradiction) เป็นการคิดการกระท าท่ีขัดแย้งตรงกัน

ขา้มกบัตนเองและขอ้มลูท่ีมีชอบต่อตา้นคดัคา้นขอ้มลูท่ีมีพดูอย่างคิดอย่าง 
4.2) การใหเ้หตุผลเชิงนิรนัย (Deductive) เป็นการคิดท่ีเร่ิมต้นจากขอ้สรุปท่ีมีอยู่ลง

ไปหารายละเอียดและยกตวัอย่างมี 2 วิธี คือ แบบ Synchronic และ Diachronic 
4.2.1) แบบ Synchronic เป็นการคิดท่ีเกิดขึน้จากส่ิงท่ีเห็นหรือส่ิงท่ีเป็นอยู่มี 2 

แบบ คือการแบ่งกลุ่ม (Category) และแสดงความเกี่ยวพันธ์ (Associate) ของส่ิงต่าง ๆ ทั้งสอง
ประเภทนัน้ 
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4.2.2) แบบ Diachronic เป็นการคิดโดยหาเหตุผลผลกระทบหรือจัดล าดับ
ประกอบด้วยการท านายดูผลท่ีเกิด (Prediction) และค้นหาสาเหตุหรือส่ิงเร้าท่ีมากระตุ้น 
(Effecter) 

การประยุกตใ์ชนี้ ้ไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการใหเ้หตุผลเท่านั้น แต่เป็นความสามารถใน
การแสดงออกไดด้ว้ย ทัง้นี ้นกัวิชาการหลายคนกล่าวว่า มกัเป็นการใหเ้หตุผลโดยอุปนยัเท่านัน้ ได้
ก าหนดขัน้ตอนการประยกุตไ์วด้งันี ้

1) สงัเกตพิจารณาไตรต่รองขอ้มลูอย่างถี่ถว้นอย่าสมมติุหรือสนันิษฐานเอาเอง 
2) หารูปแบบวิธีการเชื่อมโยงตามท่ีมีความเขา้ใจ 
3) หากฎเกณฑก์ารอธิบายหรือเชื่อมโยง 
4) สังเกตและพิจารณาให้มากขึ ้นเพื่ อยืนยันหลักการ ท่ีสรูปหรือน าไปใช้ในการ

เปลี่ยนแปลงหลกัการ 
5) ดา้นการท านาย (Specifying) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู ้หรือหลกัการ

ท่ีมีอยู่แลว้ไปใชเ้พื่อประมาณและท านายสถานการณท่ี์จะเกิดขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างจ าเพาะเจาะจง 
สามารถเข้าใจเหตุการณ์  มีความรู้ สามารถในการระบุรายละเอี ยดในเหตุการณ์นั้น และ
ปรบัเปลี่ยนวิธีการใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีอาจเกิดขึน้ต่อไปได ้โดยทั่วไปเป็นการใหเ้หตผุลเชิงนิรนยั 

ตัวอย่ำง 
กำรแบ่งกลุ่ม กำรแสดงควำมสมัพันธ ์

ถา้ส่ิงนีเ้ป็นปลา มนัคือ สตัว ์ ถา้ส่ิงนัน้ เป็นปลา ก็ คลา้ยกบัป ู

ถา้ปลานี ้อยู่ในน า้จืด มีหนวดตวัสีด า ล าตวัอื่น 

ๆ ไม่มีเกล็ด ขนาดเท่าปลายแขนของเด็กไป

จนถึงผูใ้หญ่ มนั คือ ปลาดกุ 

ถา้ส่ิงนัน้เป็น ปลาก็ตอ้ง มีกา้ง 

ตัวอย่ำง 
กำรท ำนำย (Prediction) สิ่งเร้ำทีม่ำกระตุ้น (Effect) 

ถา้คนไปแหย่สนุขั สนุขัจะเห่า ถา้สนุขัไล่กดั คนจะวิ่งหนี 

ถา้คนผิวปากเรียก มนัจะวิ่งมาหา ถา้สนุขัแกว่งหางมาหา คนก็จะลบูคล ามนั 
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การท านาย เป็นความสามารถในการประยุกตค์วามรูใ้หม่ จากหลักการท่ีมีอยู่แลว้ การ
คาดเดาท านายส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต สามารถระบุส่ิงท่ีมีผลตามมาส่ิงใดจริ งส่ิงใดไม่จริง และ
สามารถปรบัเปลี่ยนวิธีการไดอ้ย่างเหมาะสม มกัเป็นการใหเ้หตผุลโดยนิรนยัมีกระบวนการดงันี  ้

5.1) บอกสถานการณท่ี์ควรพิจารณาหรือศึกษาซึ่งเหมาะสมและไม่เหมาะสมได ้
5.2) ระบุหลกัการท่ีจะน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณท่ี์จะเกิดขึน้ 
5.3) ตอ้งแน่ใจว่าสถานการณน์ัน้ตรงกบัสภาพหลกัการหรือกฎโดยทั่วไปท่ีน ามาใช้ 
5.4) เมื่อน าสถานการณน์ัน้มาประยุกตใ์ชแ้ลว้ท านายว่าอะไรคือความรูท่ี้เกิดขึน้และ

ลงความเห็นบอกขอ้สรุปสถานการณแ์ละส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ไดห้ากมีการน าไปใช้ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการคิดวิเคราะห ์ผูว้ิจัยไดน้ าพัฒนาการ

ทางสติปัญญาและการคิดของเพียเจตม์าเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 ท่ีมีอายุระหว่าง 11-12 ปี โดยเพียเจต์เชื่อว่า
นกัเรียนในช่วงชั้นนีส้ามารถพัฒนาความทักษะทางดา้นการคิดวิเคราะหไ์ด ้และน าทฤษฎีการคิด
วิเคราะห์ของ Marzano มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เน่ืองจากว่าแนวคิดของ Marzano ได้แบ่งการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ออกเป็นดา้นต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งเหมาะสมแก่นักเรียนในช่วงวยันี ้เป็นการพัฒนานักเรียนใน
หลายทาง และไดแ้บ่งแบบทดสอบออกเป็น 5 ดา้นตามแนวคิดของ Marzano ไดแ้ก่ การจบัคู่ การ
จัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด การน าไปใชป้ระโยชน ์และการท านายวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
รูปแบบอัตนัยจ านวนทัง้สิน้ 3 เรื่อง เพื่อไดม้าซึ่งมรรถภาพทางการวิเคราะหใ์นการหาเหตุและผล
เกี่ยวข้องกัน โดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรูร้ะบบสติปัญญา ซึ่งเป็นระบบการเรียนรูท่ี้น าไปสู่
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

4.3 กำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะหข์องเด็กวัยประถมศึกษำ 
การประยกุตท์ฤษฎีพฒันาการเชาวนปั์ญญาของ Piaget ส าหรบัเด็กระดบัประถมศึกษา 

ลิขิต กาญจนาภรณ ์(2552) ไดก้ล่าวถึง การประยกุตท์ฤษฎีพฒันาการเชาวนปั์ญญาของJeon 
Piaget ส าหรบัเด็กระดบัประถมศึกษาไวด้งันี ้

1) ครูตอ้งสรา้งความคุน้เคยกบัทฤษฎีของ Piaget อย่างละเอียดสามารถวิเคราะหไ์ด้
ว่าเด็กในวยันีม้ีลกัษณะพฒันาการอยู่ในระดบัใด 

2) ถ้าเป็นไปไดพ้ยายามประเมินระดับความคิดของเด็กนักเรียน แต่ละคนว่าอยู่ใน
ระดับใด เพราะแต่ละคนจะมีพัฒนาการปฏิบัติการทางการคิดไม่เท่ากัน วิธีท าก็คือ น าเด็กแต่ละ
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คนทดสอบตามวิธีการทดลองของ Piaget และครูใช้เวลาให้มากท่ีสุด ในการฟังเด็กแต่ละคน
อธิบาย ความคิดจากการกระท าของเขาแลว้จดบนัทึกเป็นรายบุคคล 

3) ครูตอ้งตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า การเรียนรูเ้กิดจาก การไดก้ระท ากิจกรรม การมี
ประสบการณโ์ดยตรง ส่ิงเหล่านีเ้ป็นส่ิงจ าเป็นมาก ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทตระเตรียมอุปกรณ์และ
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเอง 

4) ครูจะตอ้งจดัสถานการณเ์พื่อเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดส้รา้งสมัพันธภาพกับเพื่อน
นักเรียน ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การคละเด็กท่ีมีความสามารถต่าง
ระดับกัน เป็นส่ิงท่ีดีกว่าการแยกเด็กเก่งไปอยู่ด้วยกันหรือแยกเด็กอ่อนออกไปอยู่อีกกลุ่มหน่ึง
ต่างหาก 

5) ครูวางแผนการสอนเป็นล าดับขั้น โดยยึดเอาพัฒนาการทางการคิดของเด็กเป็น
หลัก จะยืดเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ กระตุ้นส่งเสริมให้เด็กรู ้จักจ าแนกจากส่ิงท่ีมี
คณุลักษณะเด่น เพียงลักษณะเดียวไปสู่การจัดกลุ่ม การจดัระบบ การจัดลักษณะความสัมพันธ ์
ใชค้ าถามถามให้เด็กอธิบายความคิดของเขาครูเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายว่าเขาคิดอย่างไรต่อ
สถานการณ์นั้น ต่อการท าเช่นนั้น ให้เด็กอธิบายหลาย ๆ ทางอย่ายึดแนวทางใด โดยเฉพาะ
ค าอธิบายต่อค าถามท่ีถูกจะต้องมีมากกว่า 1 ค าอธิบาย การได้ฟังค าอธิบายของเด็กท าให้ครู
สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า ความคิดของเด็ก อยู่ในระดบัใด 

6) ครูค านึงอยู่เสมอว่า ความคิดของนกัเรียนในวัยนี ้เกิดจากภาวะยึดเอาตวัเองเป็น
ใหญ่ (Ego Centric) ซึ่งแสดงออกมา ทางการคิดการพูด ดังนั้น ครูจึงตอ้งสรา้งสถานการณใ์หเ้ด็ก
คิดว่าคนอื่น ๆ ก็คิดเหมือนกบัเขา ถา้เด็กยงัไม่เขา้ใจอะไรก็ใหเ้ด็กถาม ครูมีหนา้ท่ีอธิบายหลาย ๆ 
แบบ ใหเ้ด็กเปรียบเทียบหรือเลือก สรา้งความคิดจากการอธิบายของครูเอาเอง อย่าสั่งใหเ้ด็กเชื่อ
ค าอธิบายของครูว่าถกู 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการ
ประยุกตท์ฤษฎีพัฒนาการเชาวนปั์ญญาของ Piaget ส าหรบัเด็กระดับประถมศึกษา ผู้สอนตอ้ง
ศึกษาทฤษฎีของ Piaget อย่างละเอียดและวิเคราะห์ ระดับพัฒนาการของนักเรียน เพราะว่า
นักเรียนแต่ละคนจะมีระดับพัฒนาการทางการคิดแตกต่างกัน โดยตอ้งทดสอบตามวิธีการของ 
Piaget ซึ่งผูส้อนตอ้งใชเ้วลาในการฟังนักเรียนอธิบายความคิด จากนัน้จึงจดบันทึกเป็นรายบุคคล 
การท ากิจกรรมผู้สอนต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า การเรียนรูเ้กิดจากการท่ีนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ดังนั้นผูส้อนตอ้งเตรียมอุปกรณ์และเปิดโอกาสใหน้ักเรียนเรียนรูด้ว้ยตนเอง เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดส้รา้งสัมพันธภาพกบัเพื่อน เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูซ้ึ่งกนัและกัน โดยการคละเด็ก
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ท่ีมีความสามารถต่างกันอยู่ด้วยกัน จากนั้นผู้สอนวางแผนการสอนเป็นล าดับขั้น กระตุ้นให้
นักเรียนรูจ้ักจ าแนกจัดกลุ่มจัดระบบหาความสัมพันธ์โดยใช้ค าถาม เพื่อให้นักเรียนอธิบาย
ความคิด ผูส้อนจะมีหนา้ท่ีอธิบายหลาย ๆ แบบ เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้ปรียบเทียบหรือเลือกเอง และ
สรา้งความคิดจากการอธิบายของผูส้อน 

มาลินี ศิริจารี (2545) มีแนวทางการพฒันาการคิดวิเคราะหใ์นการเรียนการสอนไดด้งันี ้
1) แนะน าทกัษะท่ีฝึก 
2) นกัเรียนทบทวนกระบวนการคน้ทกัษะกฎและความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะท่ีจะฝึก 
3) นกัเรียนใชท้กัษะเพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายท่ีก าหนด 
4) นกัเรียนทบทวนส่ิงท่ีคิดหรือส่ิงท่ีเกิดขึน้ในสมองขณะท่ีท ากิจกรรม 

ชาติ แจ่มนุช (2545) กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ไวเ้ป็น
ขัน้ตอนดงันี ้

ก าหนดส่ิงส าเร็จรูปส่ิงหน่ึงขึน้มาเป็นตัวต้นเรื่อง เช่น ดิน น า้ โคลง กลอนบทหน่ึง รูป 
ภาพกราฟบทความ เหตกุารณต่์าง ๆ 

ก าหนดค าถามหรือปัญหาเพื่อคน้หาความจริงหรือความส าคัญต่าง ๆ เช่น ภาพนีห้รือ
กราฟนี ้ตอ้งส่ือหรือบอกอะไรที่ส าคญัท่ีสดุ 

1) พินิจพิเคราะหแ์ยกแยะกระจายส่ิงท่ีก าหนดใหอ้อกเป็นส่วนย่อย ๆ 
2) คน้หาความจริงหรือความส าคญัท่ีก าหนด 
3) สรุปเป็นค าตอบหรือตอบปัญหานัน้ ๆ 

สรุปไดว้่า แนวการสอนเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะหก์ระท าไดด้งันี ้
1) เสนอสถานการณท่ี์กระตุน้ใหคิ้ด 
2) คิดอย่างเป็นระบบใชเ้หตผุล 
3) น าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการคิดบนพื ้นฐานของความจริงความดีงาม

ความถกูตอ้ง 
4) คิดและตดัสินใจลงมือปฏิบติั 
5) ตรวจสอบวดัและประเมินผลการปฏิบติัรวมทัง้การประเมินผลของตนเอง 

4.4 กำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์
Marzano Robert J. (2001) กล่าวว่าการวัดความสามารถทางการคิดวิ เคราะห์

ประกอบดว้ยทกัษะการคิดวิเคราะห ์5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจบัคู่ (Matching) เพื่อระบุความเหมือน
และความแตกต่างของข้อมูลด้านการจัดหมวดหมู่ (Classification) เพื่อจัดเรียงล าดับและจัด
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ประเภทของขอ้มูล ดา้นการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาด (Error Analysis) เพื่อบอกความเป็นเหตุเป็นผล
และระบุขอ้บกพร่องของขอ้มูล ดา้นการสรุป เป็นหลกัเกณฑท์ั่วไป (Generalizing) เพื่อสรุปขอ้มูล
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและดา้นการสรุปเป็นหลักเกณฑท่ี์เฉพาะเจาะจง (Specifying) เพื่อคาดเดา
เพื่อสรุปผลจากขอ้มลู โดยอาศัยขอบเขตของความรู ้3 ประการคือดา้นขอ้มูล (Information) ดา้น
กระบวนการคิด (Mental Procedures) และดา้นกระบวนการปฏิบติั (Psychomotor Procedures) 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์คือ การวดัความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตกุารณ ์เรื่องราวหรือเนือ้หา
ต่าง ๆ ว่าประกอบดว้ยอะไรมีจดุมุ่งหมายหรือประสงคส่ิ์งใด นอกจากนัน้ ยังมีส่วนย่อย ๆ ท่ีส าคัญ
นั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ ยวพันกันอย่างไรบ้างและเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นว่า
สมรรถภาพด้านวิเคราะหจ์ะเต็มไปดว้ยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวขอ้งกันเสมอ การวิเคราะหจ์ึง
ตอ้งอาศัยพฤติกรรมดา้นความจ า ความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใชม้าประกอบการพิจารณา การ
วดัความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์บ่งแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. การวิเคราะหค์วามส าคญั เป็นการวิเคราะหว์่าส่ิงท่ีอยู่นั้นอะไรส าคัญหรือจ าเป็น
หรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุดตัวอย่าง
ค าถาม เช่น ศีลหา้ขอ้ใดส าคญัท่ีสดุ 

2. วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ เป็นการหาความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวขอ้งส่วนย่อยใน
ปรากฏการณ์หรือเนื้อหานั้น เพื่อน ามาอุปมาอุปไมยหรือค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมี
ความส าคญัอะไรที่ไปเกี่ยวพนักนั ตวัอย่างค าถาม เช่น เหตใุดแสงจึงเร็วกว่าเสียง 

3. วิเคราะหห์ลักการ เป็นความสามารถท่ีจะจบัเคา้เงื่อนของเร่ืองราวนัน้ ยึดหลกัการ
ใดมีเทคนิคหรือยึดหลักปรชัญาใด อาศัยหลักการใด เป็นส่ือสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ 
ตวัอย่างค าถาม เช่น รถยนตว์ิ่งไดโ้ดยอาศยัหลกัการใด 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) กล่าวถึงการวัดความสามารถในการคิดมีเทคนิคการวัดท่ี
สามารถเลือกใชไ้ดอ้ย่างหลากหลาย ดงันี ้

1. การวดัโดยใชแ้บบสอบ (test) 
แบบทดสอบจ าแนกได ้2 ประเภท คือ แบบสอบขอ้เขียน (Paper-pencil tests) และแบบ 

สอบปฏิบติัการ (Performance tests) ซึ่งมีทัง้แบบสอบประเภทปรนยั (Objective tests) และแบบ 
สอบประเภทอตันยั (Subject tests) 

แบบทดสอบแบบปรนัยนั้นเป็นแบบสอบท่ีใชเ้วลาในการสรา้งมากแต่ตรวจง่ายและนิยม 
พัฒนาเป็นแบบสอบมาตรฐาน คือ แบบสอบหลายตัวเลือก (Multiple-Choice Tests) ส่วน
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แบบทดสอบอตันยัเป็นแบบทดสอบท่ีสรา้งง่ายแต่ตรวจยาก การพฒันาเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน
จึงยากเช่นกนั รูปแบบท่ีนิยม เช่น การตอบสัน้ (Short Answer) การเขียนตอบตามกรอบท่ีก าหนด 
(Restricted Essay Tests) การเขียนตอบอย่างเป็นอิสระ (Extended Essay tests) เป็นตน้ 

2. การสงัเกตพฤติกรรมโดยตรง (Direct Observation) 
3. การสมัภาษณร์ายบุคคล (Individual Interview) 
4. การบนัทึกขอ้มลูส่วนบุคคล (Comprehensive Personal Record) 
5. การตรวจงานจากแฟ้มสะสมงานหรือพฒันางาน (Portfolio) 
บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) น าเสนอการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic 

learning) เป็นลักษณะของการประเมินการจัดการเรียนรูต้ามสภาพจริงมีวิธีการและเครื่องมือท่ี
หลากหลายเพื่อน ามาวัดประเมินผลให้ได้ครอบคลุมหน่วยการเรียนรูท่ี้มีหลากหลายมิติ ซึ่ง
ค านึงถึงประสบการณ์ชีวิตและองค์ประกอบของท่ีมี รอบ ๆ ตัวนักเรียนมุ่ งให้นักเรียนใช้
ประสบการณ์และองค์ความรูเ้ดิมเพื่อสรา้งความเข้าใจในการกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ย่าง
เหมาะสมมีดงัต่อไปนี ้

1. การสังเกต เป็นวิธีการท่ีกระท าได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานท่ี ครูอาจก าหนด
เครื่องมือ และเกณฑใ์นการสังเกต หรืออาจไม่มีเครื่องมือในการสังเกตระดับความสามารถ หรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกมามากนอ้ยเพียงใด และวิธีการสงัเกตสามารถใชป้ระเมินผลการเรียนรูท้ัง้ใน
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ ดา้นคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคข์อง
นกัเรียน 

2. การสมัภาษณ ์เป็นการประเมินโดยตัง้ค าถามอย่างง่าย ไม่ซบัซอ้นเกินไป โดยสามารถ
ใชว้ิธีการสมัภาษณแ์บบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ วิธีการสมัภาษณเ์ป็นการประเมินผลการ
เรียนรูด้า้นความรู ้ความเขา้ใจในระดบัท่ีสงูกว่าความรูค้วามจ าและดา้นความรูสึ้กนึกคิดท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงความเชื่อ ทศันคติ ค่านิยมของนกัเรียนได ้

3. บนัทึกจากผูเ้กี่ยวขอ้ง เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับตวันักเรียนทัง้ใน
ด้านความรู ้ความคิด ความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ และการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการเรียนรู ้และแนวทางพฒันานกัเรียนใหบ้รรลมุาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสตูรต่อไป 

4. แบบทดสอบวดัความรูค้วามสามารถท่ีเป็นจริง เป็นวิธีการสรา้งขอ้สอบ โดยใชค้ าถาม
ท่ีเกี่ยวกับการน าความรูไ้ปใชใ้นสถานการณต่์าง ๆ หรือการสรา้งความรูใ้หม่จากความเขา้ใจและ
ประสบการณเ์ดิม หรือจากสถานการณจ์ าลองท่ีก าหนดขึน้ใหค้ลา้ยกบัสถานการณจ์ริง เลียนแบบ
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สถานการณ์จริง เช่น ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู ้ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการน าความรูไ้ปใช้ประยุกต์เพื่อให้เกิด
ประโยชน ์

5. การรายงานตนเอง เป็นวิธีการประเมินดว้ยการใหน้กัเรียนเขียนบรรยายความรูสึ้กหรือ
พดูแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรงเพื่อประเมินความรูสึ้กนึกคิด ความเขา้ใจ ความตอ้งการ การ
ใชว้ิธีการต่าง ๆ และการสรา้งผลงานของนักเรียนจะช่วยใหค้รู ซึ่งจะช่วยใหค้รูเขา้ใจนกัเรียนแต่ละ
คนมากยิ่งขึน้ วิธีการนีส้ามารถประเมินผลการเรียนรูด้า้นความรูค้วามเขา้ใจ ทักษะกระบวนการ 
รวมทัง้เจตนาคติต่อการเรียนรูส่ิ้งต่าง ๆ ของนกัเรียนไดย้ิ่งขึน้ 

6. การใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นการจดัเก็บตวัอย่างผลงานท่ีมีการรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ 
และกระท าอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงชั้นของหลักสูตร หรือโปรแกรมการเรียนเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของนักเรียนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะต่าง ๆ ท่ีนักเรียน
พัฒนาได้ส าเร็จทั้งด้านความถนัด ความพยายาม แรงจูงใจ และความก้าวหนา้ทางการเรียนท่ี
สามารถน ามาประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคนให้มีความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) มากยิ่งขึน้ 

ชนาธิป พรกุล (2557) ระบุแนวทางการวดัและประเมินความสามารถในการคิด มีวิธีหลัก 
2 วิธี คือ การทดสอบและการสงัเกต 

1. การทดสอบ สามารถใชไ้ดท้ัง้แบบปรนัย (แบบมีตัวเลือก จบัคู่ หรือเติมค า) และแบบ
สอบอัตนยัใหต้อบค าถาม การใชแ้บบทดสอบการคิดนั้นเป็นการทดสอบหลายทกัษะพรอ้มกันเป็น
กระบวนการท่ีมีความซับซ้อน ประกอบด้วยหลายทักษะการคิดและหลายปฏิบัติการคิด เช่น 
กระบวนการแกปั้ญหา เร่ิมจากการแปล (อ่าน) ขอ้มลู จดักลุ่มขอ้มลู เปรียบเทียบกับขอ้มลูอื่นและ
สรุปอ้างอิงไปยังเรื่องหรือปรากฏการณ์ การวัดความช านาญในการใช้หลายทักษะเหล่านี ้ครู
สามารถสรา้งแบบทดสอบไดเ้องในเนือ้หาท่ีตอ้งการทดสอบนกัเรียน 

2. การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีบ่งชีก้ารมีทักษะการคิด การ
สงัเกตเป็นวิธีท่ีครูไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัพฒันาการของวิธีตอบค าถามของนักเรียน ขอ้ส าคญัครูจะตอ้ง
รูจ้กัตวับ่งชี ้การมีทกัษะจึงจะประเมินการคิดได ้นกัการศึกษาชื่อ อาเธอร ์คอสตา (Athur L.Costa) 
ไดเ้สนอรายการพฤติกรรมท่ีเชื่อว่าจะเป็นตวับ่งชีข้องการเป็นนักคิดท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งครูสามารถ 
ใชค้น้หาความช านาญในการคิดของนกัเรียนได ้

ทวีศักด์ิ จินดานุรกัษ์ (2557) กล่าวถึง การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์จ าแนก
ประเภทของการวัดออกเป็น  2 แนวทางส าคัญ  คือ  1) แนวทางของนักวัดกลุ่ มจิตมิ ติ 
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(Psychometric) แ ล ะ  2) แ น ว ท า ง ข อ ง ก า ร วั ด ก า รป ฏิ บั ติ  (Authentic Performance 
Measurement) การคิดเป็นความสามารถอย่างหน่ึงทางสมอง เป็นนามธรรมท่ีมีลักษณะซับซอ้น
ไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ 
(Psychometric) ช่วยในการวัดแนวทางการประเมินการคิดวิเคราะหส์ามารถท าไดห้ลายแนวทาง 
ไดแ้ก่ 

1. ประเมินการคิดวิเคราะห์ อยู่ในการจัดการการเรียนรูป้กติและการจัดกิจกรรม การ
ประเมินการคิดวิเคราะหอ์ยู่ในการจดัการการเรียนรูป้กติและการจดักิจกรรม เช่น ประเมินจากการ
ท างาน การท าโครงงานของนักเรียน การประเมินใชป้ระเมินตามสภาพจริงใชก้ารสอนหรือใหท้ า
กิจกรรมและประเมินไปพรอ้ม ๆ กัน นักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะสามารถท า
ความเข้าใจกับงานท่ีได้รับ จ าแนกแยกแยะงานท่ีได้รับเป็นงานย่อยหรือองค์ประกอบย่อยได ้
สามารถจัดหมวดหมู่ในงานท่ีจ าแนกออกมาได ้หรือน าขอ้มูลมาจัดกลุ่มไดป้ระเมินจากกิจกรรม
ด้านการวิเคราะห์ท่ีให้นักเรียนท า นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินช่วยให้รูว้่าส่ิงใดท่ีตนเองมี
ความสามารถอยู่แลว้และส่ิงใดท่ียังท าไม่ไดต้อ้งพัฒนาใหม้ากขึน้ การประเมินแบบนีน้ักเรียนจะ
สนกุสนานและไดร้บัการพฒันาไปพรอ้ม ๆ กนั 

2. ประเมินการคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการคิดวิเคราะห ์
โดยเฉพาะการประเมินแบบนีต้อ้งมีการสรา้งแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหโ์ดยเฉพาะ 

2.1) หลักการและขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิด การวัด
ความสามารถทางการคิดของบุคคลผูส้รา้งเครื่องมือจะต้องมีความรอบรูใ้น แนวคิดหรือทฤษฎี
เกี่ยวกบั “การคิด” เพื่อน ามาเป็นกรอบหรือโครงสรา้งของการคิดเมื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของโครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของการคิดแลว้จะท าใหไ้ดต้ัวชีว้ัดหรือลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะท่ี
เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถบ่งชีถ้ึงโครงสรา้งหรือองค์ประกอบของการคิด จากนั้นจึงเขียนข้อความ
ตามตวัชีว้ดัหรือลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมแต่ละองคป์ระกอบของการคิดนัน้ ๆ 

2.2) การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการคิดมีขั้นตอนการด าเนินการท่ี
ส าคญั ดงันี ้

2.2.1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญของการสรา้ง
แบบทดสอบ เป็นการพิจารณาการน าแบบทดสอบไปใช่ว่าตอ้งการใชว้ดัความสามารถทางการคิด
ทั่ว ๆ ไป หรือตอ้งการวดัความสามารถทางการคิดเฉพาะรายวิชา (Aspect-specific) 
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2.2.2) ก าหนดกรอบของการทดสอบและนิยายเชิงปฏิบัติการของการคิด
วิเคราะห์ ผู้พัฒนาแบบทดสอบควรศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ทางการคิดตามจดุมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

2.2.3) สรา้งผังข้อสอบ (Table of specification) คือการก าหนดเค้าโครงของ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดท่ีตอ้งการสรา้งว่าต้องการให้ครอบคลุมโครงสรา้งหรือ
องคป์ระกอบใดบา้ง และก าหนดว่าแต่ละส่วนมีน า้หนกัความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด 

2.2.4) เขียนขอ้สอบก าหนดรูปแบบการเขียนขอ้สอบตัวค าถามตัวค าตอบและ
วิธีการตรวจใหค้ะแนนจากนัน้ลงมือรา่งขอ้สอบตามผังขอ้สอบท่ีก าหนดไวจ้นครบทุกองคป์ระกอบ
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาท่ีใชโ้ดยผูเ้ขียนขอ้สอบเองและผูต้รวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การสรา้งขอ้สอบเพื่อตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

2.2.5) น าแบบทดสอบไปทดลองวิเคราะห์คุณภาพวิเคราะห์ข้อสอบเพื่ อ
ตรวจสอบ คณุภาพของขอ้ทดสอบเป็นรายขอ้ในดา้นความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) เพื่อ
คดัเลือกขอ้ทดสอบท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะและมีอ านาจจ าแนกสูงไวแ้ละปรบัปรุงขอ้ทดสอบท่ี
ไม่เหมาะสม 

2.2.6) น าแบบทดสอบไปใชจ้ริง 
2.3) การเขียนข้อค าถามแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์แนวการเขียนข้อค าถาม

แบบทดสอบการคิดวิเคราะหโ์ดยพิจารณาจากขอบเขตการคิดวิเคราะหข์อง Bloom ท่ีไดก้ าหนดไว ้
3 ประเภท มีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1) การวิ เคราะห์ความส าคัญ หรือ เนื้อหาของส่ิงต่าง ๆ (Analysis of 
Element) เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่าส่ิงใดจ าเป็น ส่ิงใดส าคัญ ส่ิงใดมีบทบาทมาก
ท่ีสดุ 

2.3.2) การคิดวิเคราะหค์วามสมัพนัธ ์(Analysis of Relationship) เป็นการคน้หา 
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ มีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร สัมพันธ์กันมากนอ้ย
เพียงใด สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั 

2.3.3) การคิดวิ เคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) 
หมายถึง การคน้หาโครงสรา้งของระบบ เร่ืองราว ส่ิงของ การท างานต่าง ๆ ว่าส่ิงเหล่านั้นด ารงอยู่
ในสภาพเช่นนัน้ ไดเ้น่ืองจากอะไร มีอะไรเป็นแกนหลกั มีหลักการอย่างไรในการวิเคราะหห์ลกัการ
นีผู้คิ้ดจะตอ้งมีความรู ้ความสามารถในการคิดวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและวิเคราะหค์วามสมัพันธ์
ก่อนจึงจะสามารถสรุปหลกัการได ้การวิเคราะหห์ลกัการสามารถท าไดห้ลายวิธี 
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2.4) ประเมินจากแบบทดสอบมาตรฐาน 
ตวัอย่างแบบทดสอบมาตรฐานท่ีนกัเรียนไทยท าการทดสอบ เช่น การทดสอบ PISA ซึ่ง

การประเมินผลแต่ละครัง้ เด็กไทยไดค้ะแนนต ่าเป็นเพราะว่าเด็กไทยไม่ได้รบัการฝึกให้คิดตอบ
ค าถามท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการคิดวิเคราะหท่ี์มีความซบัซอ้นมาก 

3. ประเมินการคิดวิเคราะหจ์ากการบูรณาการตัวชีว้ัดของการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการ
ประเมินผลวิชาอื่น สามารถประเมินการคิดเขา้ไปในการประเมินแต่ละวิชาไดโ้ดยไม่ตอ้งแยกการ
ประเมินการคิดวิเคราะหอ์อกเฉพาะและเป็นการสอดคลอ้งกับการจดัการเรียนรูท่ี้บูรณาการคิดเขา้
กบัวิชาต่าง ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ ท่ีเรียนลักษณะเครื่องมือประเมินตอ้งมีตัวชีว้ัดหรือ
วตัถปุระสงคก์ารประเมินพฤติกรรมดา้นการคิดวิเคราะหอ์ยู่ในวตัถปุระสงคข์องแต่ละวิชาดว้ย 

จากการการวดัและการประเมินความสามารถทางการคิดขา้งตน้นั้น สามารถสรุปไดว้่า 
การคิดวิเคราะหม์ีการใชเ้ครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์ซึ่งสรุปไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 
การวัดและประเมินความสามารถทางการคิดอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ การวัด
และประเมินความสามารถทางการคิดอย่างเป็นทางการ ไดแ้ก่ 

1. การใชแ้บบทดสอบมาตรฐานจากผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งมีทัง้แบบอัตนัยและแบบปรนัย
หลายตัวเลือก ครูจะน ามาพิจารณาใชก้ับนักเรียนนั้น ควรค านึงถึงบริบทของนักเรียนเป็นส าคัญ 
เน่ืองจากแบบทดสอบดงักล่าวมีการก าหนดเกณฑอ์ายขุองผูท้ดสอบไวด้ว้ย 

2. แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดท่ีครูสรา้งขึน้ เป็นแบบทดสอบท่ี
ครูผู้สอนสรา้งขึน้เพื่อน ามาวัดนักเรียนได้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายท่ีครูต้องการ โดยก าหนด
เป้าหมายและขอบเขตของการวดัไวอ้ย่างชดัเจน 

การวดัและประเมินความสามารถทางการคิดอย่างไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ 
1. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยตรง คือการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะ

ก าลังเรียนรูแ้ละท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการท างาน การตอบค าถาม ซึ่งเป็นการประเมินท่ีครู
สามารถ กระท าไดต้ลอดเวลาโดยไม่ขดัต่อกระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน 

2. การสัมภาษณ์ พูดคุย ซักถาม เป็นแนวทางการประเมินท่ีครูและนักเรียนมี
ปฏิสมัพนัธก์ันโดยตรง ครูใชค้ าถามง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น ในการสอบถาม เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
อภิปราย พดูคยุ ถึงส่ิงท่ีนกัเรียนเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจได ้

3. บันทึกจากผู้เกี่ยวข้องแนวทางการวัดและประเมินจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอีกวิธีท่ี
สามารถประเมินนักเรียนไดร้อบดา้น ท าใหค้รูทราบเกี่ยวกบัพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนมาก
ขึน้ขอ้มลูท่ีไดน้ัน้จะน าไปสู่การพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียนไดม้ากยิ่งขึน้ 
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4. การประเมินตนเอง เป็นการประเมินเพื่อใหน้กัเรียนพิจารณาไตรต่รอง แสดงความ
คิดเห็น ความรูค้วามเข้าใจท่ีมีอยู่อาจใช้วิธีการให้นักเรียนประเมินจากภาระงานท่ีได้รบัหมอบ
หมายของตนพิจารณาถึงส่ิงท่ีควรปรับปรุงหรือแนวทางการพัฒนาผลงานเพื่อให้ชิน้งานนั้น ๆ 
ประสบ ความส าเร็จมากขึน้ยิ่งขึน้ในอนาคต 

5. ภาระงานท่ีรบัผิดชอบ โดยการประเมินนักเรียนจากชิน้งานท่ีนกัเรียนไดส้รา้งสรรค์
ขึน้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจดักิจกรรม การน าเสนอผลงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นตน้ 

พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์นบัเป็นการคิดในระดบัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบันกัเรียน

ทกุคน หากนักเรียนตอ้งการใหจ้งัหวะกา้วของการเรียนรูจ้กัชีวิตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เป็นไปดว้ยดี อีก
ทัง้การวินิจฉัยการประเมินการตัดสินใจ การวางแผน และคาดการณ์อนาคตต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ราบรื่นลดโอกาสความลม้เหลวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด เราจ าเป็นตอ้งพฒันาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห ์และไดม้ีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะหไ์วด้งันี ้

วชัรา เล่าเรียนดี (2548) ไดส้รุปพฤติกรรมของความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
1) พิจารณารายละเอียดจากหลายแง่หลายมมุ 
2) ตรวจสอบความถกูตอ้งโดยละเอียดรอบคอบ 
3) ตรวจสอบการเรียงล าดบัขอ้ความท่ีเป็นเหตเุป็นผล 
4) มองหาเหตผุลหลกัฐานขอ้มลูและการลงรูปท่ีเป็นไปได ้
5) เปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกนัจากหลาย ๆ คน 
6) สามารถมองเห็นและอธิบายไดว้่าท าไมบุคคลต่าง ๆ จึงสรูปอะไรไดต้รงกนั 
7) สามารถเสนอขอ้โตแ้ยง้แสดงความคิดเห็นใหเ้หตผุลได ้
8) สามารถตรวจสอบขอ้มลูหรือสมมติฐานไดท่ี้แฝงเรน้ได ้
9) สามารถตรวจสอบไดว้่าเร่ืองท่ีอ่านเร่ืองท่ีฟังมีความจงใจใหผู้อ้่านคลอ้ยตาม 

วัชรา เล่าเรียนดี (2547) กล่าวถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหไ์ดด้งันี ้

1) มีความรอบคอบและแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
2) ความสามารถในการอ่านและเลือกในเหตผุลไดท้นัท่วงที 
3) ยึดเป้าหมายเป็นหลกัในการคิดแกปั้ญหา 
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4) ใชค้ าง่าย ๆ ในการอธิบายสาระความรูท่ี้ยากใหเ้ขา้ใจง่ายสามารถใชค้วามรูเ้พิ่ม
มาช่วยแกปั้ญหา 

5) สามารถแยกองคป์ระกอบประเด็นย่อยจากปัญหาใหม่เสนอวิธีแกปั้ญหาไดห้ลาย
วิธี 

6) กระตือรือรน้ท่ีจะแสวงหาค าตอบและและความหมายของส่ิงต่าง ๆ 
7) สามารถน าความรูเ้ดิมท่ีเกี่ยวขอ้งมาใชแ้กปั้ญหาได ้
8) มีความอดทนและแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบจาก

การศึกษา 
สรุป การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ป็นการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตกุารณ ์

เรื่องราวหรือเนือ้หาต่าง ๆ ว่ามีจุดมุ่งหมายหรือประสงค์ส่ิงใด นอกจากนั้น ยังมีส่วนย่อย ๆ ท่ี
ส าคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกัน โดยอาศัยขอบเขตของความรู ้3 ประการคือด้านข้อมูล 
(Information) ด้านกระบวนการคิด  (Mental Procedures) และด้านกระบวนการปฏิ บั ติ 
(Psychomotor Procedures) ซึ่งการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหส์ามารถใชเ้ครื่องมือท่ีมี
ความหลากหลาย แต่ใครัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกเครื่องมือในการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ป็น
แบบทดสอบอัตนัย ตามแนวคิดของ Marzano ทัง้ 5 ขั้นตอน คือ การจับคู่ การจัดหมวดหมู่ การ
วิเคราะหข์อ้ผิดพลาด  การน าไปใช ้และการท านาย 

4.5 ประโยชนข์องกำรคิดวิเครำะห ์
วชัรา เล่าเรียนดี (2548) สรุปลกัษณะบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ดงันี ้

1) มีความรอบคอบและแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการอ่านและเลือกใหเ้หตผุลไดท้นัที 
3) ยึดเป้าหมาย เป็นหลกัในการแกปั้ญหา 
4) ใชค้ าง่าย ๆ ในการอธิบายสาระความรูท่ี้ยากท่ีจะเขา้ใจง่าย สามารถใชค้วามรูเ้ดิม 
5) สามารถแยกประเด็นย่อยจากประเด็นใหม่ เสนอวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลายวิธี 
6) กระตือรือรน้ท่ีจะแสวงหาค าตอบและความหมายของส่ิงต่าง ๆ 
7) สามารถน าความรูท่ี้เกี่ยวขอ้งมาใชใ้นการแกปั้ญหา 
8) มีความอดทนและแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาอย่างระมดัระวงัและเป็นระบบ 

ประพนัธศิ์ริ สเุสารจั (2553) ไดส้รุปประโยชนข์องของการคิดไวด้งันี ้
1) สามารถปฏิบัติติงานได้อย่างมีระบบมีหลักการและเหตุผล ผลงานท่ีได้มี

ประสิทธิภาพ 
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2) สามารถพิจารณาส่ิงต่าง ๆ และประเมินงานโดยใชเ้กณฑอ์ย่างสมเหตสุมผล 
3) รูจ้กัประเมินตนเองและผูอ้ื่นไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
4) ไดเ้รียนรูเ้นือ้หาไดร้บัประสบการณท่ี์มีคณุค่า มีความหมายและประโยชน์ 
5) ไดฝึ้กทกัษะการท างาน การใชเ้หตผุลในการแกปั้ญหา 
6) มีความรูค้วามสามารถ มีกระบวนการการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน นับตัง้แต่การ

ก าหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นควา้ความรู ้ทฤษฎี หลักการ ตัง้ขอ้สันนิษฐาน 
ตีความหมาย และลงขอ้สรุป 

7) ส่งเสริมความสามารถในการใชภ้าษาและส่ือความหมาย 
8) เกิดความสามารถในการคิดยอ่างชัดเจน คิดอย่างถูกตอ้งง คิดอย่างแจ่มแจง้ คิด

อย่างกวา้งขวาง คิดไกล และคิดอย่างลุ่มลึก ตลาดจนคิดอย่างสมเหตสุมผล 
9) ท าใหเ้ป็นผูม้ีปัญญา มีคณุธรรมจริยธรรม ความรบัผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความ

เมตตา กรุณาและเป็นผูม้ีประโยชนต่์อสงัคม 
10) มีทักษะและความสามารถในการอ่าน เขียน พดู ฟัง และมีทักษะการส่ือสารกับ

ผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 
11) พัฒนาความสามารถในการเรียนรูต้ลอดชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ท่ี

โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
จากการศึกษาข้อมูลเรื่องประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่า การคิด

วิเคราะห์มีความส าคัญในการด ารงชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้ท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหจ์ะเป็นบุคคลท่ีไม่ด่วนสรุปขอ้มลู ท่ีมามีการพินิจพิจารณาขอ้มูลดว้ยเหตแุละผลท่ีเกิดขึน้ 
ช่วยส่งเสริมใหส้ามารถตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพถกูตอ้ง มีการคิดท่ีเป็นระบบและมีเหตุผล 
สามารถประเมินสถานการณแ์ละสรุปขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในการท างานวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจัยได้เลือกการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ  Marzano ในการ
ท าการศึกษาซึ่ง ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ การจับคู่ การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะหข์อ้ผิดพลาด 
การน าไปใช ้การท านาย ในการสรา้งเครื่องมือวิจยัในการวิจยัครัง้นี ้ซึ่งมีความสมัพันธก์ับแนวคิด
ของ Edward De Bono 
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5. งำนวจิัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งำนวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์

งำนวิจัยในประเทศ 
จิรชัญา แสงยนต ์(2560) ไดศึ้กษาเรื่องการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถทางการ

คิดวิเคราะหข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ตามแนวคิดของมารซ์า
โน (Marzano’s taxonomy) ไดม้ีการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะหข์อง
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทัง้ 5ดา้นตามแนวคิดของมารซ์าโน ไดแ้ก่การจับคู่(Matching)การ
จ าแนก (Classification) การวิเคราะห์ความผิดพลาด  (Error analysis)การสรุปความทั่ วไป 
(Generalizing) การสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ (Specifying) พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบมีความ
เหมาะสมกับลักษณะท่ีมุ่งวัดนั่นคือข้อสอบท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้สามารถวัด ทักษะความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนไดเ้ป็นอย่างดีขอ้ค าถามในแต่ละองค์ประกอบ มีความน่าสนใจ
เข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อหน่ายในการท าข้อสอบ จึงพิจารณาได้ว่าผลการสร้างเกณฑ์ปกตินี้
สามารถใชจ้ัดกลุ่มหรือจ าแนก กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกันไดอ้ย่างดี ซึ่งผลท่ีไดน้ั้นสามารถ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มลูสารสนเทศเพื่อพัฒนาและแกไ้ขในดา้นทกัษะการคิดวิเคราะหใ์หแ้ก่ผูเ้รียนไดใ้น
โอกาสถดัไป 

ดาริกา สมนึก และยศวีร ์สายฟ้า (2019) ไดศึ้กษาเร่ืองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้าม
แนวคิดปรชัญาของเด็กเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีท่ี 5 พบว่า เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะหห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมาจากแนวคิด
ปรชัญาส าหรบัเด็กผ่านกระบวนการ การเรียนรูผ่้านการสนทนา การเรียนรูร้ว่มกบัเพื่อนในชัน้เรียน 
การเรียนรูผ่้านการตัง้ค าถาม การเรียนรูผ่้านส่ิงท่ีมีความหมายเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และการ
สรุปความดว้ยตนเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถน าไปปรบัใชก้บัการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง 
ๆ และการใชช้ีวิตประจ าวนัได ้การส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนโดยวิธีการ
ดงักล่าว สามารถกระท าไดส้ าหรบัเด็กในทกุพืน้ท่ี ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีในตวัเมืองหรือชนบท 

ธีรชัฌา ทนัใจชน (2552) ไดศึ้กษาเรื่องการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละ
เขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค KWL Plus 
พบว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้อันเน่ืองมาจาก
เทคนิค KWL Plus เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ เป็น
ขัน้ตอน มีกรอบแนวทางอย่างชัดเจน กล่าวคือ เทคนิค KWL Plus ช่วยส่งเสริมกระบวนการเขียน 
การอ่าน แลว้ยังช่วยพฒันาในเร่ืองของการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ได้เป็นอย่างดี โดยการฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ จะต้องมีครูผู้สอนเป็นคนคอยให้การ
สนบัสนนุคอยใหน้กัเรียนฝึกการตัง้ค าถาม และฝึกการเขียนเพื่อแสวงหาค าตอบจากเรื่องท่ีอ่าน 

นภัสวรรณ  จงสอน (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรูแ้บบ
หมวกหกใบ พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี เน่ืองมากจาก
ผูว้ิจัยได้ฝึกให้นักเรียนฝึกคิดและตอบค าถามโดยท่ีมีครูเป็นผูค้อยให้ค าแนะน า มีการจัดล าดับ
ความคิดของบุคคลในเรื่องขอ้มูล การเขา้ใจขอ้เท็จจริง ความคิดรวบยอด การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จ าแนก จัดประเภท การสรุปอย่างสมเหตุสมผลสามารถประยุกตไ์ดต้ามสถานการณ์ ซึ่งขั้นตอน
การฝึกคิด ครูจะตอ้งรบัฟังความคิดเห็นของนักเรียน หาข้อดี ขอ้เสียและวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค์ ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบหมวกหกใบช่วยให้นักเรียนคิดเป็น และกระบวนการคิดจะ
น าไปสู่ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ การฝึกฝนโดยการจัดการเรียนรูแ้บบหมวกหกใบจะช่วยให้
นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ดดี้ 

โสภิดา มะลิซอ้น (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหโ์ดยใช้
แนวคิดของมารซ์าโน (Marzano) วิชาประวติัศาสตรไ์ทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า
การน าแนวคิดของมารซ์าโน (Marzano) มาใช้ในการจัดการเรียนรูว้ิชาประวัติศาสตรไ์ทย ช่วย
พัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตรใ์ห้มีทักษะการคิด
วิเคราะหท่ี์ดีเพิ่มขึน้มากกว่าการสอนแบบบรรยายตามปกติท่ีผ่านมา เน่ืองจากหลกัการของ มาร์
ซาโน(Marzano)ค่อนขา้งจะละเอียดในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการจ าแนก ดา้นการ
จัดกลุ่ม ด้านการสรุป ด้านการประยุกต์ และด้านการคาดการณ์ท าให้นักเรียนได้ใช้ความรู ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะหก์ารคิดจ าแนกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย จัดกลุ่มขอ้มลูท่ี
มี ความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ในประเภทเดียวกัน สรุปหลักการของข้อมูลออกมาน า
หลักการนั้นมาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณจ์ริง อีกทัง้นักเรียนยงัสามารถน าการเรียนรูไ้ปใชใ้น การ
คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ซึ่งสรา้งความสุข และสนุกสนาน เป็นการเรียนรู ้
อย่างมีความหมาย(Meaningful) ของออซูเบล (David p. Ausubel) 

งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
Jackson L. (2000) ไดศึ้กษาทักษะการคิดวิเคราะหท่ี์เหมาะสมกบับทเรียนของนกัเรียน

และศึกษาวิธีสอนและวิธีฝึกทักษะการคิดวิเคราะหร์ายงานผลการศึกษาและประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียนผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีไดร้บัการสอนและการฝึกทักษะการคิดวิเคราะหท์ าให้
นกัเรียนพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตรไ์ด ้
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Lumpkin Cynthia Rolen. (1991) ได้ศึกษาผลการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีมีต่อ
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนือ้หาวิชาสังคม
ของนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อไดส้อนทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ลว้นกัเรียน
เกรด 5 และเกรด 6 มีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันนักเรียนเกรด 5 ทัง้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในเนือ้หาวิชาสังคมไม่แตกต่างกัน
ส่วนนักเรียนเกรด 6 ท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนือ้หาวิชา
สงัคมสงูกว่ากลุ่มควบคมุ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการคิดวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการคิด
วิเคราะหเ์ป็นความสามารถท่ีพัฒนาได ้หากนกัเรียนไดร้บัการจัดกิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีช่วย
พฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์และความสามารถในการคิดวิเคราะหย์งัมีความสมัพันธ์
ทางบวกกับผลการเรียน ดังนั้นความสามารถในการคิดวิเคราะหจ์ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบันักเรียน 
เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาท่ีอาจต้องเผชิญในอนาคตได้อย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งนักเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ถือเป็นระดับท่ีชั้นท่ีมีความส าคญัในการ
สรา้งทักษะพืน้ฐานในการคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห์และเพื่อน าไปสู่ขั้นการแกปั้ญหาหรือทักษะ
การคิดในขัน้ท่ีสูงขึน้ไป จึงจ าเป็นตอ้งมีการเนน้การพฒันาคิดวิเคราะห ์เพราะนักเรียนในระดบัชั้น
นีจ้ะมีการพฒันาการของสมองท่ีก าลงัจะพัฒนาเป็นผูใ้หญ่ มีความรูค้วามสามารถเพื่อเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพต่อไป 

5.2 งำนวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด Edward De Bono 
งำนวิจัยในประเทศ 

รชัดา ชื่นจิตอภิรมย ์(2550) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการคิดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยรูปแบบกิจกรรมการฝึกคิด CoRT ของ Edward De Bono ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า
เด็กปฐมวัยท่ีได้ร่วมกิจกรรมฝึกคิดคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono มีคะแนนการพัฒนา
ทกัษะ การคิดก่อนการร่วมกิจกรรมคะแนนเฉล่ียเป็นรอ้ยละ 47.38 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลัง
การทดลองมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 87.25 อยู่ในระดับดี ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะรูปแบบในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกคิด แนวคิดของ  Edward De Bono ทั้ง 5 ขั้นตอนท่ีช่วยส่งเสริม
กระบวนการคิดตั้งแต่ ก าหนดเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล ความน่าจะเป็นท าให้ดีขึน้และตกลงใจ
ดว้ยเหตุผลกิจกรรมฝึกคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เป็นวิธีท่ีง่ายต่อการเรียนรูไ้ด้เปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบัติเองและเป็นการท างานกลุ่มท าใหเ้ด็กกลา้คิด กลา้ตัดสินใจ สามารถ
แกปั้ญหาได ้
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ท าเพียร ชุมพล (2555) ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนการสอนปฏิบัติเสริมด้วย
เครื่องมือการคิด Edward De Bono ท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรคแ์ละความสามารถทางศิลปะ ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าจากการจดัการเรียนการสอนตามขัน้ตอนทัง้ 5 ของ Edward 
De Bono นั้นสามารถช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์หแ้ก่เด็กชั้นประถมศึกษา โดยมีขั้นของการ
รบัรู ้กระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ ขั้นเตรียมความพรอ้มของนักเรียนเพื่อใหเ้กิดทักษะ สงัเกต 
ขัน้การลงมือกระท าตามความคิดของนักเรียน จะเป็นขั้นท่ีขัน้พบปัญหาและเกิดการแกปั้ญหาใน
ขั้นนี้ และน าไปสู่ขั้นการสรา้งสรรค์ชิน้งานจากการปฏิบัติ และขั้นสุดท้ายคือการน าเสนอและ
ประยุกตเ์ป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าเสนอชิน้งานของตนเองและเกิดความภาคภมูิใจ นกัเรียนจะไดร้บัการ
วิเคราะห์ผลงานของตนเองจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมและสามารถน าชิน้งานกลับไป
แกไ้ขปรบัปรุง สอดคล้องกับแนวคิดของ Edward De Bono ท่ีกล่าวว่า การลงมือปฏิบัติเองและ
การท างานเป็นกลุ่มจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่ายขึน้ 

งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
Edward De Bono (1973) ไดท้ าการวิจัยเกี่ยวกับผลส าเร็จในการพัฒนาทักษะ การคิด

ของบทเรียน CoRT1 ในกลุ่มนกัเรียนเกรด 7 (เทียบเท่าม.1) ในควีนแลนด ์ออสเตรเลีย การวดัและ
ประเมินผลการสอนใชว้ิธีการทดสอบหลังการสอนถ่วงเวลา โดยทดสอบหลงัการทดสอบครัง้แรก 
15 สปัดาห ์เพื่อศึกษาและการประเมินผลระยะยาวของการสอนผลการวิจยัท่ีไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าทักษะ
ความคิดของนกัเรียนสงูขึน้ 

Friggieri J' Sammut และVella. J. (2004) ไดท้ าการวิจยัเกี่ยวคุณภาพของการคิด ของ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนจูเนียร ์ลิเซียม การศึกษาครั้งนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบ 
ปริมาณและคุณภาพของการคิดวิจารณญาณระหว่างนักเรียนหญิงโรงเรียนในเขตพื ้นท่ีและ
นกัเรียนหญิง ในโรงเรียน จูเนียร ์ลิเซียม 2) เปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของการคิดระหว่าง
นักเรียนในห้องเรียน เดียวกัน ซึ่งครูหรือผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนให้ท าการวิจัย ในระยะ 3 ปี 
ระยะเวลา เดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 ถึง เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004 ด้วยบทเรียน CoRT1 ของ 
Edward De Bono และเทคนิคหมวก 6 ใบ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนในโรงเรียนจูเนียร ์ลิ
เซียม ท าการ ประเมินค่าไดดี้กว่าโรงเรียนมัธยมในเขตพืน้ท่ี เมื่อใชเ้ครื่องมือช่วยคิดของ Edward 
De Bono (2) นกัเรียนท่ีมี ความสามารถทางวิชาการดีมาก มีประสบการณดี์กว่า ส่งผลใหก้ารใช้
และการประยกุตใ์ชเ้ครื่องมือ ช่วยคิดของ Edward De Bono ทัง้ในรูปแบบการเขียนและการพูดดี
ขึน้ 
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จากการศึกษาบทเรียน  CoRT (Cognitive Research Trust) ของ Edward De Bono 
พบว่าเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มีขั้นตอนในการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดของนักเรียน 
บทเรียน CoRT1 มีเครื่องมือทั้งหมด 7 ตัว ซี่งเครื่องมือในแต่ละตัวจะช่วยพัฒนาการคิดของ
นกัเรียนในแต่ละดา้นอย่างครบถว้น รวมทัง้กิจกรรมการคิดทัง้ 5 ขัน้ตอน ซึ่งไดแ้ก่ TO LO PO SO 
GO เป็นขัน้ตอนเพื่อช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดอย่างเป็นขัน้ตอน จากการศึกษาจะเห็นได้
ว่างานวิจัยของหลายท่านได้น าบทเรียน CoRT มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นพืน้ฐาน และ
ทกัษะการคิดขัน้สงูอีกหลายดา้น 

ผู้วิจัยจึงได้น าบทเรียน CoRT (Cognitive Research Trust) และกิจกรรมการคิดของ 
Edward De Bono มาจัด เป็นการเรียน รู้ใน เรื่องภูมิ ลักษณ์ประเทศไทยของนัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อใชพ้ฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนใหเ้พิ่มมากขึน้ 
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บทท่ี 3  
วิธีกำรวจิัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano 
เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) รูปแบบการทดลอง (The one Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรายละเอียด
และวิธีการวิจยัดงันี ้

1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2) ตวัแปรท่ีศึกษา 
3) เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยั 
4) ระยะเวลาในการวิจยั 
5) แบบแผนการวิจยั 
6) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
7) การสรา้งและพฒันาเครื่องมือ 
8) การเก็บรวมรวมขอ้มลู 
9) วิเคราะหแ์ละสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
10) สรุปวิธีการด าเนินการวิจยั 

1. ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 ห้องเรียน 
หอ้งเรียนละ 30 รวม 90 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน ซึ่ง
ไดม้าจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิด

ตามแนวคิดของ Edward De Bono 
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2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่  
2.2.1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
2.2.2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภมูิลกัษณป์ระเทศไทย 
2.2.3) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมตามแนวคิด

ของ Edward De Bono 

3. เนือ้หำที่ใช้ในกำรทดลองวจิัย 
ผูว้ิจัยใช้เนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 15101  สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ์มาตรฐาน ส 
5.1 เขา้ใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน  ใช้แผนท่ี
และเครื่องมือทางภมูิศาสตรใ์นการคน้หา วิเคราะห ์และสรุปขอ้มลตูามกระบวนการทางภมูิศาสตร ์
ตลอดจนใชภู้มิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษยก์ับส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคว์ิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมี
ส่วนรว่มในการจัดการทรพัยากร และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เรื่องภูมิลักษณ์ประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย หน่วยท่ี 1 ปักหมุด Thailand จ านวน 2 คาบเรียน หน่วยท่ี 2 สณัฐาน Thailand 
6 คาบเรียน และหน่วยท่ี 3 ภมูิลกัษณภ์าคกลาง 4 คาบเรียน รวมทัง้สิน้ 12 คาบเรียน 

ตารางที่ 6 เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยั 

หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ คาบ
เรียน 

หน่วยที่ 1 ปักหมุด 
Thailand 
 

เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 
- แผนท่ี 
- รูปถ่าย 
- ลูกโลก 
- โปรแกรม Google Earth  

การใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ในการศึกษาประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ลักษณะทางกายภาพ ท่ีต้ัง ขนาด อาณาเขตติดต่อ 
  

 
2 

หน่วยที่ 2  ประเทศไทย  
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สัณฐาน Thailand - ลักษณะทางกายภาพท้ัง 6 ภาค 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพกับทรัพยากรธรรมชาติ

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ 

6 

 
หน่วยที่ 3  
ภูมิลักษณ์ภาคกลาง 

ภาคกลาง 
- ลักษณะภูมิประเทศ 
- ลักษณะภูมิอากาศ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสถานท่ีสำคัญ 
- แหล่งน้ำ ป่าไม้และสัตว์ป่า แร่  
- ส่ิงแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตในภาคกลาง 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค 

 
 
4 

4. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการทดลอง 6  

สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน จำนวนรวม 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

5. แบบแผนกำรทดลอง 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแบบการทดลอง

แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนทดลองและทดสอบหลังทดลอง(The one Group Pretest – Posttest 
Design) ซึ่งมีรูปแบบการทดลองดงัรูปแบบตาราง 

 
 
 
 
 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
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T1 คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono 

X คือ การทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono 

T2 คือ การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono 

6. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono จ านวน 

3 แผน รวมทัง้สิน้ 12 คาบเรียน 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ หลังเรียน (Posttest) เป็น

แบบทดสอบอตันยัจ านวน 3 เร่ือง 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย ทดสอบก่อน

เรียน(Pretest )และหลงัเรียน (Posttest) เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิด

ตามแนวคิดของ Edward De Bono จ านวน 3 ดา้น รวม 14 ขอ้ 

7. กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยละเอียด ดงัต่อไปนี ้
7.1) กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกำรคิดตำมแนวคิดของ 

Edward De Bono  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู ้ได้แก่ หน่วยท่ี 1 ปักหมุด Thailand จ านวน 2 คาบเรียน หน่วยท่ี 2 
สัณฐาน Thailand จ านวน 6 คาบเรียนและหน่วยท่ี 3 ภูมิลักษณ์ภาคกลาง จ านวน 4 คาบเรียน
โดยมีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้

7.1.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรังปรุง 2560) มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและ
ความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 

T1 X T2 
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วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพันธร์ะหว่างมนษุยก์ับส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี
ก่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคว์ิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรพัยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายวิชา และศึกษารูปแบบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบ CoRT ของ Edward De Bono 

7.1.2) ก าหนดเนือ้หาจากศึกษาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 สาระภูมิศาสตร ์(ฉบับปรังปรุง 2560) ไดแ้ก่ สภาพภูมิศาสตรแ์ละธรณีสัณฐานของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศไทย ลกัษณะภูมิประเทศและภมูิอากาศภาคกลาง สภาพสงัคมภาค
กลาง กิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคกลาง ส่ิงแวดลอ้มภาคกลาง 

7.1.3) ศึกษาการเขียนแผนการจดักิจกรรมที่พฒันามาจากกิจกรรมการคิด 5 ขัน้ตอน
ตามแนวคิดของ Edward De Bono ได้แก่ TO LO PO SO GO กับเครื่องมือการคิด (Thinking 
Tools) ทัง้ 7 เครื่องมือ ไดแ้ก่ PMI, CAF, C&S, AGO, FIP, APC, OPV 

7.1.4) น าหัวขอ้เรื่อง ไปเขียนแผนโดยใชก้ิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward 
De Bono จากขอ้ 7.1.3 ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ก าหนดเป้าหมาย เป็นขั้นท่ีครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กช่วยกัน
ก าหนด เป้าหมายของการคิดว่าตอ้งการค าตอบอะไร หรือเป้าหมายปลายทางท่ีตอ้งการคืออะไร 

ขัน้ท่ี 2 รวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ท่ีครูใชค้ าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กช่วยกนัมองหา
ขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีคิดว่าน่าจะเกี่ยวขอ้งกบัค าตอบใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ขั้นท่ี 3 สรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได้ เป็นขั้นท่ีครูใชค้ าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ช่วยกันน าขอ้มูลท่ี ไดม้าแต่ละขอ้ มาช่วยกันพิจารณาถึงความเป็นไปได ้หรือมีขอ้เสนอแนะอะไร
เพิ่มเติม หรือมีอะไรท่ี เป็นความคิดแปลกใหม่ แลว้ตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเห็นว่าดีท่ีสุด และทดสอบ
ความคิดโดยลงมือปฏิบติั 

ขั้นท่ี 4 เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็นขั้นท่ีครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ช่วยกันประเมินผลการปฏิบัติว่าดีหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างและเปิดโอกาสให้เด็กได้
ทดลองแนวคิดใหม่ 

ขัน้ท่ี 5 ลงมือปฏิบัติ เป็นขัน้ท่ีครูใชค้ าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กช่วยกันตัดสินใจ 
เลือกวิธีท่ีชอบดว้ยการพิจารณาอย่างมีเหตุผล 
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7.1.5) สรา้งแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยจัดการกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของEdward De Bono เรื่องภูมิลักษณ์ประเทศไทย จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู ้
ประกอบดว้ย 

ตารางที่ 7 โครงสรา้งแผนการจดัการเรียนรู ้

เน้ือหา กิจกรรมการคิด เคร่ืองมือการคิด 

หน่วยที่ 1 ปักหมุด Thailand (2 คาบเรียน) 
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

- แผนที่ 
- รูปถ่าย 

- ลูกโลก 

- โปรแกรม Google Earth  

การใช้เครื่องมือภูมศิาสตร์ในการศึกษา
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

ลักษณะทางกายภาพ ท่ีต้ัง ขนาด อาณา
เขตติดต่อ 

ข้ันที่ 1 คือ TO 

กำหนดเป้าหมาย 

การคิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค์ 
AGO) 

ข้ันที่ 2 คือ LO 

การรวบรวมข้อมูล 

การคิดพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (CAF) 

ข้ันที่ 3 คือ PO 

สร้างทางเลือกที่
เป็นไปได้ 

การคิดตามทางเลือกที่เป็นไปได้ (APC) 

การคิดถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบ (C&S) 

ข้ันที่ 4 คือ SO 

เลือกทางเลือกที่
เหมาะสม 

การคิดข้อดี ข้อเสีย และข้อควรสนใจ (PMI) 

การคิดมุมมองของคนอื่น (OPV) 

ข้ันที่ 5 ข้ัน GO 

ลงมือปฏิบัติ 

  

การคิดตามลำดับความสำคัญ อันดับแรก (FIP) 

หน่วยที่ 2 สัณฐาน Thailand (6 คาบเรียน) 
ประเทศไทย 

- ลักษณะทางกายภาพทั้ง 6 ภาค 
- ลักษณะภูมิอากาศ 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพ
กับทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตในภูมิภาค
ต่าง ๆ 

ข้ันที่ 1 คือ TO 

กำหนดเป้าหมาย 

การคิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค์ 
AGO) 

ข้ันที่ 2 คือ LO 

การรวบรวมข้อมูล 

การคิดพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (CAF) 

ข้ันที่ 3 คือ PO 

ส ร้ า ง ท า ง เลื อ ก ที่
เป็นไปได้ 

การคิดตามทางเลือกที่เป็นไปได้ (APC) 

การคิดถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบ (C&S) 

ข้ันที่ 4 คือ SO 

เลื อ ก ท า ง เลื อ ก ที่
เหมาะสม 

การคิดข้อดี ข้อเสีย และข้อควรสนใจ (PMI) 

การคิดมุมมองของคนอื่น (OPV) 
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เน้ือหา กิจกรรมการคิด เคร่ืองมือการคิด 

ข้ันที่ 5 ข้ัน GO 

ลงมือปฏิบัติ 

การคิดตามลำดับความสำคัญ อันดับแรก (FIP) 

หน่วยที่ 3 ภูมิลักษณ์ภาคกลาง (4 คาบเรียน) 
ภาคกลาง 

- ลักษณะภูมิประเทศ 
- ลักษณะภูมิอากาศ 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ความสัมพันธ์ลักษณะทางกายภาพ
กับทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่
สำคัญ 

- แหล่งน้ำ ป่าไม้และสัตว์ป่า แร่  
- สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิตใน

ภาคกลาง 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 

ข้ันที่ 1 คือ TO 

กำหนดเป้าหมาย 

การคิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค์ 
AGO) 

ข้ันที่ 2 คือ LO 

การรวบรวมข้อมูล 

การคิดพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (CAF) 

ข้ันที่ 3 คือ PO 

ส ร้ า ง ท า ง เลื อ ก ที่
เป็นไปได้ 

การคิดตามทางเลือกที่เป็นไปได้ (APC) 

การคิดถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบ (C&S) 

ข้ันที่ 4 คือ SO 

เลื อ ก ท า ง เลื อ ก ที่
เหมาะสม 

การคิดข้อดี ข้อเสีย และข้อควรสนใจ (PMI) 

การคิดมุมมองของคนอื่น (OPV) 

ข้ันที่ 5 ข้ัน GO 

ลงมือปฏิบัติ 

การคิดตามลำดับความสำคัญ อันดับแรก (FIP) 

 
7.1.6) เสนอแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward 

De Bono เร่ืองภมูิลกัษณป์ระเทศไทยต่ออาจารยท่ี์ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง 
7.1.7) น าเสนอแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใชค่้าดัชนีความสอดคลอ้งของเครื่องมือ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี ้

+ 1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคน์ัน้ 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูส้อดคลอ้งกับจุดประสงคน์ั้น

หรือไม่ 
- .1  หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูน้ั้นไม่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์

ขอ้นัน้ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ซึ่ง 

ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 
7.1.8) ปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย ตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการปรบัแก้ไขเนือ้หาของบทเรียนเพื่อให้สอดคลอ้งกับโครงความคิดทาง
ภมูิศาสตร ์
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7.1.9) น าแผนการจดัการเรียนรู ้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

7.2กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห  ์จ  านวน 5 เร่ือง เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามนิยามศัพท์ความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์เพื่อน าไปใชท้ดสอบหลังเรียนเป็นแบบอัตนัย จ านวน 3 เร่ือง ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 5 
ด้าน ตามแนวคิดของ Marzano ได้แก่  1) การจับคู่  2) การจัดหมวดหมู่  3) การวิ เคราะห์
ขอ้ผิดพลาด 4) การน าไปใช ้และ 5)การท านาย มีขั้นตอนการสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ดงันี ้

7.2.1) ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวขอ้งกับการสรา้งแบบทดสอบการวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์และการประเมินผลวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบ 

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเน้ือหาภูมิศาสตร์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง 2560) เรื่องภูมิลักษณ์ประเทศไทย  

เสนอแผนการจัดการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 

เสนอแผนการจัดการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) ได้ 0.67-1.00 
 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
 

นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

กำหนดเน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรงัปรุง 2560) 

ศึกษาการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการคิดที่พัฒนามาจากกิจกรรมการคิด 5 ข้ันตอนตามแนวคิดของ Edward De Bono 
และเครื่องมือการคิด (Thinking Tools) จากบทเรียน CoRT 1 

 

นําหัวข้อเรื่อง ไปเขียนแผนการจัดกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 
 

สร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยจัดการกิจกรรมโดยใช้การคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono  
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7.2.2) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด เนือ้หา และสรา้งตารางวิเคราะห์
เนือ้หาจากการศึกษาเร่ืองการคิดวิเคราะหต์ามทฤษฎีของ Marzano โดยก าหนดตวัชีว้ดั เนือ้หาให้
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

ตารางที่ 8 การวิเคราะหโ์ครงสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ตามแนวคิด
และทฤษฎีของ Marzano Robert J. (2001) 

การคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย
ทักษะ 5 ด้าน 

คำนิยาม จำนวน
ข้อ 

การจับคู่ ความสามารถในการจับคู่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ี เหมือนกัน ท้ัง รูปร่าง ลักษณะ
แหล่งกำเนิด สามารถแยกแยะส่ิงต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีเหมือนกันและ
แตกต่างกันออกเป็นแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ 

1 

การจัดหมวดหมู่ ความสามารถในการประมวลความรู้เพื่อการจัดกลุ่มจัดลำดับและจัดประเภท
ของส่ิงต่าง ๆ สามารถหาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงของท่ีเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันออกเป็นพวกเป็นกลุ่มได้อย่างมีความหมายมีหลักการและ
หลักเกณฑ์ 

1 

การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด 

ความสามารถในการแยกแยะข้อ ผิดพลาด มองเห็นความผิดปก ติ  
ความสัมพันธ์ และความไม่สัมพันธ์สอดคล้องของส่ิงต่าง ๆ สามารถโยง
ความสัมพันธ์สู่การสรุปอย่างสมเหตุสมผล สามารถระบุส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ส่ิง
ผิดปกติไม่ เหมาะสม เป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และยกเหตุผล
ประกอบได้ โดยผ่านการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลอย่างเหมาะสม 

1 

การนำไปใช้ ความสามารถในการนำความรู้ เดิมท่ีมี ไปสรุปเป็นหลักการใหม่นำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจกรรม
ชีวิตประจำวันได้ 

1 

การทำนาย ความสามารถในการนำความรู้ หรือหลักการท่ีมีอยู่แล้วไปใช้เพื่อประมาณ
และทำนายสถานการณ์ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างจำเพาะเจาะจง 
สามารถเข้าใจเหตุการณ์ มีความรู้ สามารถในการระบุรายละเอียดใน
เหตุการณ์นั้น และปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไปได้ 

1 
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7.2.3) สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งมีลักษณะการให้
คะแนนเป็นแบบรูบริค (Rubrics Score) 3 ระดบั เกณฑก์ารประเมินคือ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง 
พอใช ้1 หมายถึง ตอ้งปรบัปรุง ผูป้ระเมินไดแ้ก่ ครูผูส้อน โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ดา้น ดงันีคื้อ 
1) การจับคู่ 2) การจดัหมวดหมู่ 3) การวิเคราะหข์อ้ผิดพลาด 4) การน าไปใช ้และ 5) การท านาย 
จ านวน 5 เร่ือง 

ตารางที่ 9 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิด 

Marzano 

เกณฑ์การประเมิน 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

การจับคู่ ความสามารถในการจับคู่
เน้ือหาจากบทความได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
ทุกข้อ 

ความสามารถในการจับคู่
เน้ือหาจากบทความได้อย่าง
มีหลักเกณฑ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วนเกินจำนวนข้อแต่ไม่
ครบถ้วน 

ความสามารถในการจับคู่
เน้ือหาจากบทความได้อย่าง
มีหลักเกณฑ์ ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน 

การจัดหมวดหมู่ สามารถจัดหมวดหมู่ เน้ือหาที่
มีลักษณะ เหมือนกันได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

สามารถจัดหมวดหมู่ เน้ือหา
ที่มีลักษณะ เหมือนกันได้
ถูกต้องครบถ้วนเกินจำนวน
ข้อแต่ไม่ครบถ้วน  

สามารถจัดหมวดหมู่ เน้ือหา
ที่มีลักษณะ เหมือนกันได้
ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน  

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อผิดพลาด 

อธิบายเหตุผลความสัมพันธ์
และความไม่สัมพันธ์ ความ
สอดคล้องของเน้ือหาได้อย่าง
ถูกต้องทั้งหมดสมเหตุสมผล
เป็นสอดคล้องกับโครง
ความคิดทางภูมิศาสตร์และ
เน้ือหาของบทความ 

ความสามารถแยกแยะ
ข้อผิดพลาด อธิบายเหตุผล
ความสัมพันธ์และความไม่
สัมพันธ์สอดคล้องของ
เน้ือหาได้อย่างถูกต้อง
บางส่วน สมเหตุสมผล
สอดคล้องกับโครงความคิด
ทางภูมิศาสตร์และเน้ือหา
ของบทความ 

ความสามารถแยกแยะ
ข้อผิดพลาด อธิบายเหตุผล
ความสัมพันธ์และความไม่
สัมพันธ์สอดคล้องของ
เน้ือหาได้อย่างถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

การนำไปใช้ สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของบทความสู่การสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งหมด 

สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของบทความสู่
การสรุปอย่างสมเหตุสมผล
ได้ถูกต้องครบถ้วนส่วนหน่ึง 

สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของบทความสู่
การสรุปอย่างสมเหตุสมผล
ได้ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

การทำนาย ความสามารถในการนำความรู้ 
หรือหลักการที่มีอยู่แล้วไปใช้

ความสามารถในการนำ
ความรู้ หรือหลักการที่มีอยู่

ความสามารถในการนำ
ความรู้ หรือหลักการที่มีอยู่
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ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิด 

Marzano 

เกณฑ์การประเมิน 

เพ่ือประมาณและทำนาย
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตได้ สามารถเข้าใจ
เหตุการณ์ มีความรู้ สามารถ
ในการระบุรายละเอียดใน
เหตุการณ์น้ันได้อย่าง
สมเหตุสมผล ถูกต้องครบถ้วน 

แล้วไปใช้เพ่ือประมาณและ
ทำนายสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ สามารถ
เข้าใจเหตุการณ์ มีความรู้ 
สามารถในการระบุ
รายละเอียดในเหตุการณ์น้ัน
ได้อย่างถูกต้อง 

แล้วไปใช้เพ่ือประมาณและ
ทำนายสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้ สามารถ
เข้าใจเหตุการณ์ มีความรู้ 
สามารถในการระบุ
รายละเอียดในเหตุการณ์น้ัน
ได้อย่างถูกต้องบางส่วน 

ส าหรับการแปลความหมายคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหเ์ป็นเกณฑค์ุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rubric Scoring) โดยใชแ้บบประเมิน
ค่า 3 ระดบั คือ ดี พอใช ้และปรบัปรุง ซึ่งใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้ 

ตารางที่ 10 เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

คะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2.34-3.00 คะแนน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 
1.68-2.73 คะแนน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับพอใช้ 
1.00-1.67 คะแนน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปรับปรุง 

7.2.4) เสนอแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ต่ออาจารย์ผู้
ควบคมุวิทยานิพนธ ์

7.2.5) ปรบัปรุงแบบทดสอบการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ตามค าแนะน า
ของอาจารยผ์ูค้วบคมุวิทยานิพนธ์ 

7.2.6) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบผลการวิเคราะหพ์บว่า มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ข 

7.2.7) น าแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนท่ีไม่ใช่ตวัอย่าง 

7.2.8) น าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่ นได้ 0.89 และตัดแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์หลือเพียง 3 เร่ือง 

7.2.9) แบบทดสอบการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหไ์ปทดลองใช ้
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ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเร่ือง ภูมิลักษณป์ระเทศไทย จ านวน 

1 ฉบับ เป็นบททดสอบก่อนและหลังเรียน จ านวน 30 ขอ้ มีขั้นตอนการสรา้งและหาคุณภาพของ
เครื่องมือดงันี ้

7.3.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้ง
ศึกษาการจัดการเรียนรูส้าระ และมาตรฐาน ของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิเคราะหแ์ละเนือ้หาในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ใหส้อดคลอ้งกับ
แผนการจดัการเรียนการสอนและหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สร้างแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบอัตนัย จำนวน 5 เรื่อง 

เสนอแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 

ปรับปรุงแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามคำแนะนำของอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 
นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส่งใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ได้ค่า IOC = 0.67-1.00 และนำมาปรับปรุงแก้ไข 
 

นำแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 

นำแบบทดสอบไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นำแบบทดสอบมาหาความเชื่อมั่นได้ 0.89 และตัดแบบทดสอบเหลือเพียง 3 ฉบับ 
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7.3.2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสงัคมศึกษา สาระภมูิศาสตร ์

7.3.3) ศึกษาหลักการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ภูมิลักษณ์
ประเทศไทย 

7.3.4) วิเคราะหข์อ้สอบ โดยสรา้งตารางวิเคราะหข์อ้สอบเพื่อวดัทกัษะดา้นพุทธิพิสัย 
ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ จ  า เขา้ใจ น าไปใช ้วิเคราะห ์ประเมินค่า และสรา้งสรรค์ 

ตารางที ่11 วิเคราะหแ์บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยสรา้งตารางวิเคราะหข์อ้สอบเพ่ือ
วดัพฤติกรรมดา้นพทุธิพิสยั ทัง้ 6 ดา้น 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
     

  
 

ส 5.1 ป.5/1 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
ของภูมิภาคของตนด้วย แผนที่และรูปถ่าย - - - 1 - - 1 

ส 5.1 ป.5/2 อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อ แหล่ง
ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน 

1 3 1 6 - - 11 

ส 5.2 ป.5/1 วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อ
ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน และการย้ายถ่ินของประชากรใน
ภูมิภาคของตน 

- 1 2 3 - - 6 

ส 5.2 ป.5/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน 

- 1 - 2 1 - 4 

ส 5.2 ป.5/3 นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการ
รักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน 

- 1 3 2 - 1 7 

รวม 1 6 6 14 1 1 30 

7.3.5) สรา้งแบบทดสอบจ านวน 60 ขอ้ เพื่อหาค่าความยากง่ายและ(p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) จากนัน้คดัเลือกขอ้สอบท่ีไดค่้าตามเกณฑจ์ านวน 30ขอ้ 
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7.3.6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย ท่ี
สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเนือ้หาท่ีสอดคลอ้ง 
กบัจดุมุ่งหมายแลว้จึงน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข 

7.3.7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
ปรบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งแลว้พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : 
IOC) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะใหค้ะแนนตามเกณฑด์งันี ้

1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

7.3.8) น าผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาท าการวิเคราะหเ์พื่อหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) อยู่ ระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้(รายละเอียดในตารางที่ 31 หนา้ 141-143) 

7.3.9) น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ภมูิลกัษณป์ระเทศไทย ท่ีผ่าน
การปรบัปรุงแลว้จ านวน 30 ขอ้ ไปทดลองกบัเด็กนกัเรียนกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นแลว้น ามาวิเคราะหห์าค่าความยากง่าย(p) ซึ่งตอ้งอยู่ระหว่าง 0.20-
0.80  ค่าอ านาจจ าแนก (r) ซึ่งมีค่า 0.20 ขึน้ไปเพ่ือคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เร่ืองภมูิลกัษณป์ระเทศไทย มีค่าความยากง่าย(p) อยู่ระหว่าง 0.27 - 0.80 ซึ่งขอ้สอบมีความ
ค่อนขา้งง่ายถึงค่อนขา้งยาก มีค่าค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 - 0.67 มีระดบัท่ีจ าแนกได้
ดีมากและค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากบั 0.85 ซึ่งถือว่ามีระดบัความเชื่อมั่นสงู 

7.3.10) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแกไ้ขปรบัปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่าง 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
 
 
 

 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาการจัดการเรียนรู้สาระ 
และมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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7.4) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมกำรสอนตำมแนวคิด
ของ Edward De Bono 

ในการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมการสอน
ตามแนวคิดของ Edward De Bono ครัง้นี ้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวัด 1 ฉบับคือแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De 
Bono แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี ้ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปลายปิดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมแนวคำตอบส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ
(IOC) =0.67-1.00 

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องและปรับปรงุแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

นำแบบทดสอบไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองกับเด็กนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(p)=0.27-0.80 ค่าอำนาจจำแนก 

(r)=0.22-0.67 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) =0.85 
 

 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลเรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
 

วิเคราะห์ข้อสอบ โดยสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือวัดทักษะด้านพุทธิพิสัย ท้ัง 6 ด้าน 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 แสดงความคิดเห็นใน 3 ดา้นคือ 

1. ดา้นการจดัการเรียนรู ้กระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนศึกษาขอ้มลูดว้ย
กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono สามารถวิเคราะหข์อ้มลู เนือ้หา และเชื่อมโยง
ความรูต้ามขัน้ตอนกระบวนการคิด 5 ขัน้ตอน (Five Stages of Thainking) และคิดวิเคราะหต์าม
แนวคิด CoRT 1 

2. ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู ้สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมไดอ้ย่าง
น่าสนใจส่งเสริมใหน้กัเรียนไดสื้บคน้ขอ้มลูตามขัน้ตอนกระบวนการคิด5 ขัน้ตอน (Five Stages of 
Thainking) แลกเปลี่ยนเรียนรูค้วามคิด ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างอิสระและ
สนกุสนานในการท ากิจกรรมการเรียนรู ้

3. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ ความรู้ทักษะและกระบวนการท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษาเรื่องภูมิศาสตรซ์ึ่งนักเรียนได้รับจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดของ Edward De Bono 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมการสอน
ตามแนวคิดของ Edward De Bono ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจ านวน 15 ข้อตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดของ Edward De Bono ในดา้นการจัดการเรียนรู ้ ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู ้และด้าน
ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียนรู ้

มีขัน้ตอนการพฒันาและตรวจสอบคณุภาพ ดงันี ้
7.4.1) ศึกษา เอกสารต ารา และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสรา้งแบบสอบถามความ

คิดเห็น 
7.4.2) สรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนตาม

แนวคิดของ Edward De Bono โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุหลงัจากประเมินแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหห์าค่าเฉล่ีย
( �̅� )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) 

4.50 - 5.00  ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49  ระดับความคิดเห็น มาก 
2.50 - 3.49  ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
1.50 - 2.49  ระดับความคิดเห็น น้อย 
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1.00 - 1.49  ระดับความคิดเห็น น้อยท่ีสุด  
7.4.3) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการสอนดว้ย

แนวคิดของ Edward De Bono เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวนชุดเดิมจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความ
ถูกต้องดา้นเนือ้หาและภาษา ดา้นการจัดการเรียนรู ้และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ดา้นความเท่ียงตรง (Content Validity) เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
มีความเหมาะสม 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
มีความเหมาะสม 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
มีความไม่เหมาะสม 

7.4.4) ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ได ้1.00 ถือว่ามีความสอดคลอ้งตามเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้

7.4.5) น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 
7.4.6) น าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ิจกรรม

การสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ท่ีปรบัปรุงแกไ้ขไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างเพื่อเก็บขอ้มลู 
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยการการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward De Bono 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ศึกษา เอกสารตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono 
โดยใช้มาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวนชุดเดิมจำนวน 5 ท่านตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหาและภาษาโดยใช้เกณฑ์
การประเมินระดับคุณภาพและความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ได้ 1.00 
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8. กำรด ำเนินกำรทดลอง 
1. ขัน้ทดลอง เป็นขัน้ท่ีผูว้ิจยัเตรียมความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1.1 สรา้งความคุน้เคยกบันกัเรียนในกลุ่มทดลองเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
1.2 ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ขั้นทดลอง ผูว้ิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ไว้
เพื่อป้องกันมิใหต้วัแปรเกิดการแทรกซอ้น ไดด้ าเนินการทดลองโดยใชเ้ครื่องมือท่ีจัดเตรียมไวซ้ึ่งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1 เวลาท่ีใช้ในการทดลองจ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 2 คาบเรียน รวมเป็น 12 
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

2.2 จัดการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนดว้ยกิจกรรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward 
De Bono เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์

2.3 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเนือ้หาในสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เร่ือง ภมูิลกัษณป์ระเทศไทย   

3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จการด าเนินการทดลองสอน ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบ และน าผลการ
เรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองน าคะแนนมาวิเคราะหท์างสถิติเพื่อทดสอบสมติฐาน 

9. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดของ Edward De Bono ด้วย
ค่าเฉล่ีย( �̅� )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดของ Edward De Bono ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ย คือ ค่าเฉล่ีย( �̅� )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชส้ถิติ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (t - test dependent) 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

นำแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
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9.3 การศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใช้กิจกรรมการคิดตามของ Edward De Bono ด้วยค่าเฉล่ีย ( �̅� )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

10. สรุปวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano เรื่อง ภูมิ

ลกัษณภ์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิด
ตามแนวคิดของ Edward De Bono เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมี
แบบแผนการทดลองแบบหน่ึงกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One Group Pretest -
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 
29 คนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
อ าเภอองครกัษ์ จงัหวัดนครนายก ท่ีเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา 5 รหสัวิชา ส 15201เร่ือง ภมูิลกัษณ์
ประเทศไทย  ไดม้าจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนั้นน าขอ้มูลแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนดว้ยแนวคิด
ของ Edward De Bono มาวิเคราะห์โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) 
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) จากนั้นน าข้อมูลจาก

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์มาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียค่า (𝒙̅ )  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย (𝒙̅ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน- หลังเรียน ด้วยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t -test Dependent) รวมทั้ง
การน าขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้และดา้นประโยชนท่ี์ไดจ้ากการเรียนรู ้มาวิเคราะหด์ว้ยการค านวณหา 

ค่าเฉล่ีย (𝒙̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าค่าเฉล่ียของแบบทดสอบความคิดเห็นมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ Best เพื่อแปลความหมายของความคิดเห็นโดยผู้วิจัยสามารถสรุป
รายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยัดงัตารางที่ปรากฏ 
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ตารางที่ 12 สรุปการด าเนินวิธีวิจยั 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ เคร่ืองมือ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การเรียนคิดตามแนวคิดของ 
Edward De Bono 

ทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการ
วิเคราะห์หลังเรียน
ตามแนวของ Marzano 

แบบทดสอบวัดใน
ความสามารถการคิด
วิเคราะห์ตามแนวของ 
Marzano 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (𝒙̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่องภูมิลักษณ์
ประเทศไทย โดยใช้การเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward De Bono 

ทดสอบโดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องภูมิลักษณ์
ประเทศไทย ก่อน
เรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ภูมิ
ลักษณ์ประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (𝒙̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t- test 

Dependent)   
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
ใช้กิจกรรมการคิดตามแนวคิด
ของ Edward De Bono 

ทดสอบโดยใช้
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward 

De Bono 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
การคิดตามแนวของ 
Edward De Bono 

การคิดวิเคราะห์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (𝒙̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยนำมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และ
วิเคราะห์เน้ือหา 
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บทที ่4  
ผลวิเครำะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ  Mazano 
เร่ือง ภูมิลักษณป์ระเทศไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรม
การคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่ อ 1) เพื่ อศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ก่อนและหลัง เร่ืองภูมิลักษณป์ระเทศไทย โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิด
ตามแนวคิดของ Edward De Bono และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono  ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ องครกัษ์ จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธีการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ท่ีเรียนรายวิชาสงัคมศึกษา หน่วยท่ี 1 เรื่องปักหมุด 
Thailand ประกอบด้วยการใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ หน่วยท่ี 2 เรื่องสัณฐาน Thailand ประกอบดว้ยลักษณะทางกายภาพประเทศไทยและ
สัณฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอากาศและทรพัยากรธรรมชาติประเทศไทย และ
หน่วยท่ี 3 เรื่อง ภูมิลักษณ์ภาคกลาง ประกอบดว้ย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรพัยากรธรรมชาติ 
ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ส่ิงแวดล้อม สภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของภาคกลาง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูด้้วย
กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono  เรื่องภูมิลักษณ์ประเทศไทย  2) แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิลักษณ์
ประเทศไทย และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีผ่านการตรวจพิจารณาจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู ้แล้วจึง
ทดสอบหลังเรียนและสอบถามความคิดเห็นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวิจยัตามขั้นตอนและ
ขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี 
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ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องภูมิลักษณ์ประเทศไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดับ มาก 

ตอนที่  1 ผลกำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรคิดตำมแนวคิดของ Edward 
De Bono โดยรวมอยู่ในระดับ ดี 

จากผลการศึกษาการความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
5 หลงัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 ความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการจดัการ
เรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 

ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห ์

(𝑥 ̅) S.D. ระดับ  ล ำดับ 

ด้ำนกำรจับคู ่ 2.86 0.43 ดี 1 
กำรจัดหมวดหมู ่ 2.72 0.54 ดี 2 

กำรวิเครำะหข์้อผิดพลำด 2.68 0.63 ดี 5 
กำรน ำไปใช้ 2.71 0.62 ดี 3 
กำรท ำนำย 2.70 0.66 ดี 4 

รวม 2.73 0.57 ดี  

จากตารางท่ี 13 พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมตามแนวคิดของ Edward De Bono โดยการวิเคราะห์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แบบอัตนัย จ านวน 3 เร่ือง โดยวัดทัง้ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านการจับคู่ ด้านการจัดหมวดหมู่ 
ดา้นการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาด ดา้นการน าไปใช ้และดา้นการท านาย ซึ่งมีค่าระดบัการวิเคราะห ์3 

ระดับ ได้แก่ ดี พอใช้ และปรบัปรุง โดยวิเคราะห์ค่าทางสถิติ คือใช้ค่าเฉล่ีย (𝑥 ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ ์โดยภาพรวม จะมีค่าเฉล่ีย (𝑥 ) อยู่ท่ี 2.73 
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และค่า S.D.= 0.57 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดบัดี ซึ่งนักเรียนสามารถท าแบบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะหอ์อกมาไดเ้ป็นอย่างดีในทุกดา้น ซึ่งอธิบายตามดา้นทั้ง 5 ไดด้ังต่อไปนี ้ในด้านการจับคู่ 

(𝑥 = 2.86, S.D.= 0.43) อยู่ในระดับดี ซึ่งมีคะแนนเป็นล าดับท่ี 1 ของความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์ในดา้นการจัดหมวดหมู่ (𝑥 = 2.72, S.D.= 0.54) อยู่ในระดับดี ซึ่งมีคะแนนเป็นล าดับท่ี 

2 ของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ดา้นการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาด (𝑥 = 2.68, S.D.= 0.63) อยู่
ในระดับดี ซึ่งมีคะแนนเป็นล าดับท่ี 5 ของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ดา้นการการน าไปใช ้

(𝑥 = 2.71, S.D.= 0.62) อยู่ในระดับดี ซึ่งมีคะแนนเป็นล าดับท่ี 3 ของความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์และดา้นการการท านาย (𝑥 = 2.70, S.D.= 0.66) อยู่ในระดับดี ซึ่งมีคะแนนเป็นล าดับท่ี 
4 ของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ซึ่งโดยภาพรวมของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนเร่ืองภูมิลักษณ์ประเทศไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรคิดตำมแนวคิดของ Edward 
De Bono หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยทำงสถิติที่ระดับ .05  มีรำยละเอียดดัง
ตำรำง 14 

ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองภมูิลกัษณป์ระเทศไทยของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีรายละเอียดดงัตาราง 

กำรทดสอบ n คะแนน
เต็ม 

𝒙̅  S.D. t p 

ก่อนเรียน 29 30 12.00 3.36 
10.1604 .000 

หลังเรียน 29 30 18.93 3.69 

* p < 0.05 
จากตารางท่ี 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ภูมิลักษณ์ประเทศไทย ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตาม
แนวคิดของ Edward De แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยคะแนนหลังจากไดร้บั

การจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono (𝑥  = 18.93, S.D. = 
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3.69) สงูกว่าคะแนนก่อน ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้(𝑥  = 12.00, S.D. = 3.36) ซึ่งยอมรบัสมมติฐาน
การวิจยัขอ้ท่ี 2 

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ได้รับกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรคิดตำมแนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดับมำก 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 
จ านวน 29 คน ซึ่งมีรายละเอียด 

ตารางที่ 15 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจดัการ

เรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 

ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ �̅�̅ S.D 
แปล
ผล 

ล ำ
ดับ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ 
Edward De Bono ช่วยใหน้ักเรียนสามารถวิเคราะหข์อ้มูลต่าง 
ๆ ได ้

3.90 0.88 มาก 3 

2 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ 
Edward De Bono ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้
แหล่งขอ้มลู เพื่อรวบรวมขอ้มลูทางภมูิศาสตรไ์ดอ้ย่างเป็นระบบ 

3.76 1.10 มาก 4 

3 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ 
Edward De Bono ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการ
น าเสนองานไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3.67 1.15 มาก 5 

4 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ 
Edward De Bono ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถแยกแยะ 
และเชื่อมโยง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูไดอ้ย่างมีเหตผุล 

4.20 1.07 มาก 1 

5 นักเรียนเรียนรูด้้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ช่วยใหน้กัเรียนหาค าตอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.09 0.10 มาก 2 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 3.93 0.22 มาก 2 
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ข้อ ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ �̅�̅ S.D 
แปล
ผล 

ล ำ
ดับ 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 

6 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนการสอน 

3.90 1.17 มาก 2 

7 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ช่วยให้นั ก เรียนมี โอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนความรู้ 

4.04 0.86 มาก 1 

8 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อน 

3.80 1.24 มาก 3 

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 3.92 0.12 มาก 3 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
9 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 

De Bono ช่วยให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

4.05 0.86 มาก 3 

10 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มากขึ้น 

4.20 0.92 มาก 1 

11 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ทำให้เกิดกระบวนการทำงานท่ีเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 

4.14 0.85 มาก 2 

12 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ช่วยให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกมากขึ้น 

4.04 1.11 มาก 4 

13 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของท้องถิ่นและ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

3.76 1.13 มาก 6 

14 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 
De Bono ช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

4.00 1.14 มาก 5 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 4.03 0.14 มาก 1 
รวมทั้งฉบับ 3.95 0.17 มาก 
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จากตารางที่ 16 พบว่านกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีตอบแบบสอบถามคิดเห็นท่ี
มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De 

Bono โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับ มาก (𝑥  = 3.95, S.D. = 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียนรู ้เห็นดว้ยมากเป็นอนัดับหน่ึง (𝑥  = 4.03, S.D. = 0.17) 

รองลงมาคือดา้นการจัดการเรียนรู ้(𝑥  = 3.93, S.D. = 0.12) และดา้นสุดทา้ยคือดา้นบรรยากาศ

การเรียนรู ้(𝑥  = 3.92, S.D. = 0.12) ซึ่งยอมรบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียนรู ้นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงล าดับความคิดเห็น ดังนี้ ล าดับท่ี 1 คือ การจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการสอนตาม
แนวคิดของ Edward De Bono เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ มากขึน้ (𝑥  = 4.20, S.D. = 0.92) 
ล าดบัท่ี 2 คือการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono 

ท าใหเ้กิดกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบเป็นขัน้ตอน (𝑥  = 4.14, S.D. = 0.85)  ล าดบัท่ี 3 คือการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยใหน้ักเรียนฝึกการคิด

วิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ (𝑥  = 4.05, S.D. = 0.86) ล าดับท่ี 4 คือ การจัดการเรียนรูด้ว้ย
กิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยใหน้ักเรียนกลา้คิดและกลา้แสดงออก

มากขึ ้น (𝑥  = 4.04, S.D. = 1.11) ล าดับท่ี 5 คือการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการสอนตาม

แนวคิดของ Edward De Bono ช่วยใหน้ักเรียนน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได ้(𝑥  = 
4.00, S.D. = 1.14) และล าดับท่ี 6 คือ การจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ 
Edward De Bono ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของท้องถิ่นและส่ิงแวดล้อมในทอ้งถิ่น มีส่วน

รว่มในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (𝑥  = 3.76, S.D. = 1.13) 
ด้านการจัดการเรียนรู ้ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับความคิดเห็น ดงันี ้ล าดบัท่ี 1 คือการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ 
Edward De Bono ช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถแยกแยะ และเชื่อมโยง ความสมัพนัธข์องขอ้มูล

ไดอ้ย่างมีเหตุผล นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥  = 4.20, S.D. = 1.07) ล าดับท่ี 2 คือ
นกัเรียนเรีนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยใหน้ักเรียนหาค าตอบ

ไดอ้ย่างเหมาะสม (𝑥  = 4.09, S.D. = 0.10) ล าดับท่ี 3 คือการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอน

ตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยใหน้กัเรียนสามารถวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ได ้(𝑥  = 3.90, 
S.D. = 0.88) ล าดับท่ี 4 คือการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De 
Bono ช่วยใหน้ักเรียนมีความสามารถในการใช้แหล่งขอ้มูล เพื่อรวบรวมขอ้มูลทางภูมิศาสตรไ์ด้
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อย่างเป็นระบบ (𝑥  = 3.76, S.D. = 1.10) และล าดับท่ี 5 คือ การจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการ
สอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการน าเสนองานได้

อย่างเป็นระบบ (𝑥  = 3.67, S.D. = 1.15) 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู ้นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย

เรียงล าดับความคิดเห็น ดังนี ้ล าดับท่ี 1 คือ การจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการสอนตามแนวคิด

ของ Edward De Bono ช่วยใหน้ักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู ้(𝑥  = 
4.04, S.D. = 0.86) ล าดบัท่ี 2 คือการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward 

De Bono ท าใหน้กัเรียนมีความสนกุสนานในการเรียนการสอน (𝑥  = 3.90, S.D. = 1.17) ล าดบัท่ี 
3 คือการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการสอนตามแนวคิดของ Edward De Bono ช่วยใหน้กัเรียนมี

ปฏิสมัพนัธท่ี์ดีต่อครูและเพื่อน (𝑥  = 3.80, S.D. = 1.24) 
และในดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะ นกัเรียนมีความชื่นชอบในกิจกรรมท่ีไดล้งมือปฏิบัติ 

กระบวนการกลุ่มในการสรา้งผลงานท่ีออกมาเป็นรูปธรรม รวมทัง้ไดม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของ
สมาชิก ๆ ทุกคนภายในกลุ่ม ซึ่งนักเรียนท่ีไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม จะได้ออกความ
คิดเห็นเพิ่มมากขึน้ ท าให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงความคิดเห็นของนักเรียนบางกลุ่มท่ีไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น นกัเรียนบางคนไม่พูดเวลาเรียนหรือไม่แสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน เมื่อมีกิจกรรมท่ี
ทกุคนตอ้งแสดงความคิดเห็น จึงท าใหเ้พื่อนนักเรียนรวมทัง้ครูผูส้อนไดท้ราบทศันคติของนักเรียน
กลุ่มนั้นดว้ยเช่นกันและนักเรียนบางคนท่ีเขินอายไม่กลา้แสดงออกจะกลา้แสดงออกเพิ่มมากขึน้
ดว้ย 

จากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนค รินทรวิโรฒ องครกัษ์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 หน่วยการ
เรียนรู ้3 แผนการสอน จ านวนทั้งสิน้ 12 คาบเรียน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 ปักหมุด 
Thailand หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 สัณฐาน Thailand และหน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 ภูมิลักษณ์ภาคกลาง 
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ Edward De Bono เร่ือง บทเรียน CoRT 1 และขัน้ตอนของกิจกรรมการคิด 
5 ขั้น (Five stages of Thinking) ของ Edward De Bono มาเป็นขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมในทุก
แผนการจัดการเรียนรู ้โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งในทุกขั้นตอนจะมี CoRT1 เป็นตัวช่วยในการ
พัฒนาความสมารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้แก่  ขั้นท่ี 1 คือขั้น TO เป็นขั้นของการ
ก าหนดเป้าหมาย ใช้เครื่องมือ AGO การคิดตามเป้าหมาย จุดหมายและวัตถุประสงค์ (Aims, 
Goals and Objectives: AGO) ในการด าเนินกิจกรรมทกุครัง้ จะเร่ิมตน้ดว้ยขั้นตอนและเครื่องมือ 
AGO ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนและครูผูส้อนเขา้ใจตรงกันว่า เป้าหมายหรือจดุประสงค์
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ในการเรียนรูใ้นขณะนีคื้ออะไร และเพื่อให้น านักเรียนไปสู่ในขั้นท่ี 2 ต่อไปเน่ืองจากนักเรียนตอ้ง
ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ในขั้นท่ี 2 คือขั้น LO เป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มูล ใชเ้ครื่องมือ CAF 
การคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Consider All Factors: CAF) ในขั้นนี้นักเรียนต้องรวบรวม
ขอ้มูล ซึ่งการรวบรวมขอ้มูลในกิจกรรมนั้นมีทั้งท่ีเป็นแบบเด่ียวและการจับกลุ่มเพื่อศึกษาขอ้มูล 
ดงันัน้ นกัเรียนจะตอ้งมีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูซึ่งกันและกนั ตอ้งมีการฟังเหตผุลของสมาชิกในกลุ่ม 
ซึ่งถือเป็นขั้นท่ีช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของนักเรียนและครูผู้สอน รวมทั้งฝึกให้นักเรียนต้องมี
เหตุผลในการน าเสนอขอ้มูลให้สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดีดว้ยเช่นกัน ขั้นท่ี 3 PO 
เป็นขัน้ของการสรา้งทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ใชเ้ครื่องมือ C&S การคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึน้และผลกระทบ 
(Consequence and Special: C&S) และ APC การคิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได้ (Alternatives 
Possibilities and Choices: APC) ในขั้นท่ี 3 เป็นขั้นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ เน่ืองจากว่าเป็นขั้น
ของการสรา้งทางเลือกท่ีหลากหลาย ทุกคนในกลุ่มต้องน าเอาข้อมูลท่ีตนเองศึกษามานั้น มา
ช่วยกนัระบบความคิด เน่ืองจากในขัน้ถดัไป เป็นขัน้ท่ีตอ้งเลือกทางเลือกและลงมาปฏิบติั ดงันัน้ใน
ขั้นสรา้งทางเลือกจึงมีความส าคัญ เน่ืองจากว่า ทุกครั้งท่ีเราคิด จะเกิดการกระท าท่ีตามมา
หลังจากคิดส่ิงนั้น ซึ่งนักเรียนตอ้งดูว่าผลกระทบของความคิดนั้นเกี่ยวขอ้งกับใครไดบ้้าง และมี
ผลดี ผลเสีย หรือส่ิงท่ีจะตามมาอย่างไร จึงน าไปสู่ในขั้นท่ี 4 คือขั้น SO เป็นขั้นของการเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม ใช้เครื่องมือ PMI การคิดข้อดี ข้อเสีย และข้อควรสนใจ (Plus, Minus, 
Interest: PMI) และ OPV การคิดมมุมองของอื่น (Other People 's View: OPV) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียน
ตัดสินใจแล้วในการเลือกทางเลือกหรือเลือกขอ้มูลท่ีนักเรียนสนใจและศึกษามา เพื่อน าไปสู่ขั้น
ปฏิบัติ ดังนั้น นักเรียนจะต้องทราบอบู่แล้วว่า ผลกระทบนั้นมีอะไรบ้าง สามารถอ ธิบายข้อดี 
ขอ้เสีย หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้ไดจ้ากการท่ีนักเรียนเลือกความคิดดังกล่าว และขั้นท่ี 5 ขั้น GO 
เป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติ ใช้เครื่องมือ FIP การคิดตามล าดับความส าคัญ อันดับแรก (First 
Important Priorities: FIP) ในการลงมือปฏิบติันกัเรียนตอ้งคิดถึงล าดบัขัน้ตอนในการลงมือปฏิบัติ
เสียก่อน เน่ืองจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา อาจจะเกิดความผิดพลาดจากการวางแผน
งานได ้ดงันัน้ในขั้นการปฏิบติั ครูผูส้อนตอ้งคอยใหค้ าชีแ้นะแก่นกัเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการลง
มือท าต่อไป พรอ้มทัง้ตอ้งบอกเหตผุลในการกระท า ขัน้ตอน หรืออาจสรา้งเป็นค าถามในการฝึกคิด
แก่นกัเรียน และใหน้กัเรียนรว่มแสดงเหตผุลของการกระท าออกมาใหม้ากท่ีสดุ 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano 
เร่ืองภมูิลักษณป์ระเทศไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรม
การคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งตน้ (Pre-experimental Design) แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน
การทดลองและทดสอบหลังการทดลอง (The One Group Pretest–Posttest Design) โดยมี
วตัถปุระสงคก์ารวิจัย 3 ประการ ดงันี ้1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ 
Edward De Bono 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง เร่ืองภูมิลักษณ์
ประเทศไทย โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ 
Edward De Bono กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ท่ีเรียนวิชา
สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 15101  เร่ืองภูมิลักษณ์ประเทศไทย จ านวน 29 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลากโดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนหน่วยการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิด
ของ Edward De Bono จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู ้ท่ีผ่านการตรวจหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง 
(IOC) มี ค่าเฉล่ียระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับ  ได้ 2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์รวม 3 ฉบับ ท่ีผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าเฉล่ียระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่ามีความสอดคลอ้งกันใน เกณฑท่ี์ยอมรบัได ้
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองภูมิลักษณ์ประเทศไทยจ านวน 1 ฉบบั จ านวน 30 
ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20- 1.00 ความ
เชื่อมั่น 0.85 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เร่ืองภูมิลักษณป์ระเทศไทย โดยใช้
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 14 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการจัดการ
เรียนรู ้ดา้นบรรยากาศในหอ้งเรียน และดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 1.00 วิเคราะหข์อ้มูล ใชค่้าเฉล่ีย (𝑥 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั เพื่อเป็นการตอบวตัถปุระสงค ์และขอ้ค าถาม
ในการวิจยั 

สรุปผลกำรวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะหต์ามนวคิดของ Marzano เร่ือง

ภมูิลักษณ์ประเทศไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการ
คิดตามแนวคิดของ Edward De Bono สามารถสรุปผลดงันี ้

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono โดยรวมอยู่ในระดบั ดี 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองภูมิลกัษณป์ระเทศไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรม
การคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono อยู่ในระดบั มาก 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano 

เร่ืองภมูิลักษณป์ระเทศไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรม
การคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี ้

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เมื่อเทียบเกณฑ ์อยู่ในระดับ ดี ซึ่ง
ยอมรบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูด้ว้ยแนวคิดของ Edward 
De Bono ท่ีประกอบด้วยบทเรียน CoRT1 ท่ีมีเครื่องมือทั้งหมด 7 เครื่องมือ ท่ีช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนไดฝึ้กการตัง้ค าถาม และการตอบค าถามอย่างมีเหตผุล รวมทัง้การรบัฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น ๆ เช่น เครื่องมือการคิดพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งหรือ Consider All Factors (CAF) เป็น
เครื่องมือท่ีช่วยเปิดกว้างในเรื่องของมุมมองให้กว้างขึน้โดยพิจารณาว่าในเรื่องนั้นมีตัวแปรท่ี
เกี่ยวขอ้งท่ีตอ้งน ามาพิจารณาทัง้หมดมีอะไรบา้ง ในกิจกรรมมีการใชเ้ครื่องมือทางภมูิศาสตรเ์พื่อ
ตอบค าถามเกี่ยวลักษณะของภูมิประเทศท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากร นักเรียน
จ าเป็นตอ้งสามารถเชื่อมโยงและอธิบายเพื่อตอบค าถามจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์โดยในการ
ใช้ เค รื่อ งมื อ  Consider All Factors (CAF) ท่ีมี อยู่ ในขั้น ท่ี  2 LO การรวบรวมข้อมูล  ซึ่ งมี
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ความสัมพันธ์กันและเครื่องมือการคิดตามทางเลือกท่ีเป็นไปได้หรือ Alternatives Possibilities 
And Choices (APC) เป็นเครื่องมือท่ีฝึกใหน้ักเรียนมองทางเลือกอื่น ๆ ท่ีเป็นไปได ้ในกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ครื่องมือทางภมูิศาสตร ์จะเป็นรูปแบบกระบวนการกลุ่ม นักเรียนจะไดท้ างานรว่มกับเพื่อน 
ซึ่งครูจะจัดกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความคิดของสมาชิกว่าทุกคนมีความคิดเห็นหรือสามารถ
แปลความจากเครื่องมือทางภูมิศาสตรแ์ละอธิบายได้อย่างไร แตกต่างจากเพื่อนสมาชิกหรือไม่ 
พรอ้มทัง้อธิบายเหตุผล และสมาชิกคนอื่นในกลุ่มตอ้งรบัฟังและทุกคนช่วยกนัสรุปเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีถูกต้องตามท่ีกลุ่มของนักเรียนเห็นสมควร ซึ่งเครื่องมือทั้ง 7 ของบทเรียน CoRT1 สามารถ
กระตุน้ความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นดา้นการใหเ้หตุผลของนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี นักเรียน
สามารถสรา้งองค์ความรูจ้ากการลงมือปฏิบัติ ช่วยกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดความคิดท่ีมีมุมมองท่ี
หลากหลาย เช่น กิจกรรมการสรา้งโมเดลลักษณะกายภาพของประเทศไทย นักเรียนทุกคนตอ้ง
เสนอวัสดท่ีุจะน ามาสรา้งลกัษณะประเทศไทยโดยตอ้งแสดงลักษณะกายของประเทศไทย โดยครู
จะใชเ้ครื่องมือการคิดขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้ควรสนใจหรือ Plus, Minus and Interesting (PMI) ซึ่ง
เครื่องมือนีจ้ะอยู่ในขัน้ท่ี 4 SO เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม นกัเรียนทกุคนตอ้งเสนอว่าวสัดท่ีุตนเอง
จะเลือกใช้เหมาะสมอย่างไร และจะแสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยออกมาเป็น
อย่างไร โดยสมาชิกร่วมกันเสนอและพรอ้มรับฟังสมาชิกท่ีเหลือเพื่อเป็นการเปิดมุมมองของ
นักเรียนให้กว้างขึน้โดยการรับฟังความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคนอื่น นอกจากนั้นในทุก
กิจกรรมการเรียนการสอนจะประกอบด้วยขั้นตอนกิจกรรมการคิด 5 ขั้น (Five stages of 
Thinking) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นขั้นตอน 
ตามล าดับท่ีได้เรียงไว้ นักเรียนมีความเข้าใจกระบวนการท างาน ค านึงถึงจุดประสงค์ส าคัญ
ก่อนหลงั และการรวบรวมขอ้มลูเพื่อน าไปสู่ขัน้ตอนของการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อนักเรียน
มากท่ีสุดและน าไปสู่ปฏิบติัท่ีดีซึ่งสอดคลอ้งกับ ลิขิต กาญจนาภรณ ์(2552) ไดก้ล่าวถึงการพฒันา
ความสามารถการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาว่า ครูควรท่ีจะวางแผนการ
สอนเป็นล าดบัขัน้ตอน เพื่อกระตุน้ส่งเสริมใหเ้ด็กรูจ้กัจ าแนกจากส่ิงท่ีมีคณุลักษณะเด่นน าไปสู่การ
จดัระบบ การจดัลกัษณะความสมัพนัธท์างความคิด เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 

เมื่อพิจารณาการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Marzano ในทั้ง 5 ด้าน นักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นั้นมีคะแนนเฉล่ียในด้านการจับคู่มากท่ีสุด อาจอันเน่ืองมากจาก
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ได้รบัการฝึกฝนในเร่ืองการท าแบบทดสอบรูปแบบมิติสัมพันธ ์
การจับคู่ การเชื่อมโยงขอ้ความ ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเหมาะสมส าหรบัเด็กในช่วงวัยใน
ระดบัประถมศึกษา ซึ่งในแบบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหจ์ะเป็นเนือ้หาในบทเรียน แสดง
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ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพและวิถีการด าเนินชีวิตของประชากรท่ีมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ส่วนในด้านการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดนักเรียนท าคะแนนเฉล่ียได้เป็นล าดับ
สุดทา้ย อาจเน่ืองมาจากการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาดนั้น นักเรียนตอ้งอธิบายเหตุผลความสัมพันธ์
และไม่สัมพันธ์ รวมทั้งความสอดคล้องของเนื้อหากับโครงความคิดทางภูมิศาสตรใ์ห้ถูกต้อง
ทัง้หมด ทั้งนีเ้นือ้หาของบทความในแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น มีเนือ้หาเรื่อง
ลักษณะทางกายภาพท่ีสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพเรื่องนาขา้ว นาเกลือ และเร่ืองการยา้ยถิ่น
ฐานของประชากรไทย ท่ีมีเนือ้หาและขอ้มูลให้นักเรียนไดศึ้กษานั้นอาจมีจ านวนนอ้ยเกินไป แต่
เน่ืองจากในด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดนั้นจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลท่ีมีมากเพียงพอในการ
เชื่อมโยง พรอ้มทัง้บอกเหตุผล อภิปรายใหข้อ้มูลทัง้หมดมีความสัมพันธ์กัน นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีขอ้มูลทางภูมิศาสตรท่ี์มากขึน้ หรือต้องมีการคน้ควา้เพิ่มเติม 
ส่วนในแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเ์ร่ืองเรือนไทยส่ีภาคนั้นมีขอ้มูลใหน้ักเรียนไดอ้่าน
และเปรียบเทียบวิเคราะหข์อ้มูลในบทความ นักเรียนส่วนใหญ่จึงสามารถท าได ้โดยรวมจึงส่งผล
ให้คะแนนเฉล่ียด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดนั้นอยู่เป็นล าดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของเพียเจท์ ท่ีได้กล่าวถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยเรียนคือขั้นปฏิบัติการคิดแบบ
รูปธรรม (Concrete Operational Stage) ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 7-11 ปี  ในช่วงอายุดังกล่าวเด็ก
สามารถใชเ้หตผุลกบัส่ิงท่ีเห็นได ้เช่น การจดัแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก ฯลฯ ได ้และมองเห็นความสมัพนัธ์
ของส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ ทัง้นีย้ังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ จงสอน (2556) ไดท้ าการศึกษา
เร่ืองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
6 โดยการจัดการเรียนรูแ้บบหมวกหกใบ ซึ่งมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ดา้นการ
จบัคู่มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุเน่ืองจากการจบัคู่เป็นทกัษะพืน้ฐานของความคิดท่ีเชื่อมโยงไปยงัการ
เรียนรูใ้นระดับท่ีสูงขึน้ ไม่ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลซึ่งเ ป็นทักษะ
พืน้ฐานท่ีนักเรียนแต่ละคนท าได้ดีอยู่แลว้ และด้านท่ีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือดา้นการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็นเรื่องท่ียากเกินไปส าหรับเด็กเพราะ
สถานการณ์ในแบบฝึกท่ีครูให้นักเรียนคิดนั้นส่วนใหญ่น ามาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่ง ไม่
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนท าใหย้ากแก่การเขา้ใจเพราะเป็นเร่ืองไกลตวัเด็ก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองภูมิลักษณ์ประเทศไทยหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับ สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ทั้งนี ้เน่ืองมาจากขั้นตอนในการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ส่งเสริมให้
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นักเรียนได้ฝึกการตั้งค าถามและตอบค าถาม เพื่อกระตุน้ความสามารถในการคิดวิเคราะหข์อง
นกัเรียน มีการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการไดล้งมือปฏิบติั กระบวนการกลุ่ม และการคน้ควา้ขอ้มลู ดัง
จะพิจารณาขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De 
Bono มีขั้นตอนของกิจกรรมการคิด 5 ขั้น (Five stages of Thinking) ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการ
คิดและลงมือกระท าอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมาย (TO) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก
ของการเรียนรู ้ผูว้ิจยัไดน้ าเอาเครื่องมือ Aim, Goals and objectives (AGO) เขา้มาประกอบดว้ย 
AGO จะเป็นเครื่องมือท่ีฝึกใหน้ักเรียนเล็งเห็นถึงเป้าหมายของการกระท าจากความคิด ซึ่งนกัเรียน
จะได้เป้าหมายในการด าเนินงานตามขั้นตอนการเรียนรู้น าไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 คือ LO เป็นการ
รวบรวมขอ้มูล ซึ่งถา้หากนักเรียนไดต้ัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนในขั้นท่ี 1 มาแลว้นั้น การรวบรวมขอ้มูล
ของนักเรียนจึงเป็นเรื่องท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ท่ีส าคญัคือขอ้มูลท่ีนักเรียนรวบรวมมานั้น
จะตรงประเด็นกับเป้าหมายท่ีนักเรียนตัง้เอาไว ้โดยในขั้นท่ี 2 จะมีเครื่องมือการพิจารณาปัจจัยท่ี
เกี่ยวขอ้งหรือ Consider All Factors (CAF) ซึ่งมีความส าคัญต่อการหาขอ้มลู คิดถึงส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้ง 
จดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการหรือไม่เกี่ยวขอ้งออก ท าใหเ้กิดการท างานท่ีรวดเร็ว ส่งผลต่อกระบวนการกลุ่ม
ของนกัเรียนท่ีจะประสบความส าเร็จมากยิ่งขึน้ ในขั้นท่ี 3 PO เป็นขั้นท่ีตอ้งน าขอ้มลูท่ีไดม้าจากขั้น
ท่ี 2 มาสรา้งทางเลือกท่ีเหมาะสมแก่นักเรียน หรือเหมาะสมแก่เป้าหมายของนกัเรียน โดยในขั้นนี้
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ Consequence and Special (C&S) คือการคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ ้นและ
ผลกระทบท่ีตามมาหากนักเรียนปฏิบัติตามความคิดท่ีตนเองไดเ้ลือก ว่ามีผลกระทบอย่างไรและ
ต่อใครบ้างรวมทั้ง เครื่องมือ Alternatives Possibilities And Choices (APC) คือการคิดตาม
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้เน่ืองจากว่าสมาชิกในกลุ่มของนกัเรียนมีหลายคน หลากหลายความคิด ส่ิงท่ี
ตามมาคือเหตผุลของแต่ละคน ดังนัน้ทกุคนจ าเป็นตอ้งอธิบายเหตผุลของตนเองเพื่อสมาชิกทกุคน
รบัฟังและเลือกความคิดท่ีเป็นไปได ้ซึ่งทกุคนก็จะเกิดการยอมรบัเหตุผลของคนอื่นไปดว้ย การรบั
ฟังเหตุผลและการยอมรับความคิดของบุคคลอื่น จ าเป็นอย่างมากในช่วงวัยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายท่ีต้องการการยอมรบัจากเพื่อน ๆ และเป็นการสรา้งความมั่นใจให้แก่
ตนเองดว้ย เมื่อนักเรียนเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในขั้นท่ี 3 ไดแ้ลว้นั้น จะน าไปสู่ในขั้นท่ี 4 ของ
การฝึกคิด คือ SO ทางเลือกท่ีเหมาะสม นั่นหมายความว่า นักเรียนไดเ้ลือกและคิดว่าทางเลือกนี้
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับนักเรียน โดยได้น าเครื่องมือ Plus, Minus and Interesting (PMI) ซึ่งเป็น
การคิดขอ้ดี ขอ้เสียและขอ้ควรสนใจ มาใชป้ระกอบร่วม นักเรียนจะไดใ้หเ้หตุผลจากการคิดแบบ 
PMI ว่าส่ิงท่ีนักเรียนเลือกนั้นมีขอ้ดี ขอ้เสีย หรือจุดท่ีน่าสนใจอย่างไร รวมทั้งการคิดแบบมุมมอง
ของคนอื่น หรือ Other Point of View (OPV) ว่าการเลือกทางเลือกของนกัเรียนนัน้จะส่งผลอย่างไร
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ต่อการกระท าหรือไม่ นักเรียนจะได้คิดในมุมมองท่ีแตกต่างจากเดิม หากว่าเราเป็นคนอื่นท่ีไม่
เกี่ยวข้องการท่ีเราเลือกทางเลือกนีจ้ะส่งผลอย่างไรต่อบุคคลอื่น หรือกับนักเรียนหรือไม่ และ
ขัน้ตอนสุดทา้ยของขัน้ตอนของกิจกรรมการคิด 5 ขั้น (Five stages of Thinking) คือ GO การลง
มือปฏิบัติ นักเรียนจะลงมือปฏิบัติตามทางเลือกท่ีนกัเรียนไดคิ้ดมาแล้วนั้น รวมทัง้ผลกระทบของ
กระท าจากความคิด ซึ่ งขั้น ท่ี  5 จะมี เครื่องมือ  First Important Priorities(FIP) คือการคิด
ตามล าดบัความส าคญั หรือคิดอนัดบัแรก การลงมือปฏิบติัของนกัเรียน จะตอ้งด าเนินการอย่างไร
เป็นอย่างแรก ซึ่งในขั้นท่ีลงมือนั้น เครื่องมือ FIP จะช่วยให้นักเรียนวางแผนในการปฏิบัติงานท่ี
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ลดการผิดพลาดของการกระท าไดอ้ย่างดี เมื่อนกัเรียนรูแ้ลว้ว่าส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสดุคืออะไร นกัเรียนจะสามารถลงมือปฏิบติัไดร้วดเร็วรวมทัง้คุณภาพของงานนักเรียนจะออกมา
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ แต่ในขั้นตอนนีค้รูผู้สอนจ าเป็นตอ้งคอยใหค้ าปรึกษาแก่นักเรียน เน่ืองจากว่า
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จะยังไม่สามารถจัดล าดับขั้นตอนได้ดี เน่ืองจากความรูแ้ละ
ประสบการณข์องนักเรียน ครูผูส้อนอาจใชก้ารตัง้ค าถามกับนักเรียนเพื่อใหน้ักเรียนเกิดขอ้สังเกต
และน าไปสู่ขั้นตอนการวางแผน จัดล าดับขั้นตอน ไม่จ  าเป็นท่ีครูผู้สอนตอ้งบอกนักเรียนทั้งหมด 
เพื่อเป็นการฝึกคิดและให้เหตุผลของนักเรียนอีกทางหน่ึง สอดคล้องกับ ลิขิต กาญจนาภรณ ์
(2552) ท่ีกล่าวว่าผู้สอนต้องใช้เวลาในการฟังนักเรียนอธิบายความคิด จากนั้นจึงจดบันทึกเป็น
รายบุคคล การท ากิจกรรมผูส้อนตอ้งตระหนกัอยู่ตลอดเวลาว่า การเรียนรูเ้กิดจากการท่ีนกัเรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ดังนั้นผู้สอนต้องเตรียมอุปกรณ์และเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรูด้้วยตนเอง เปิด
โอกาสใหน้ักเรียนได้สรา้งสัมพันธภาพกับเพื่อน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน โดย
การคละเด็กท่ีมีความสามารถต่างกันอยู่ด้วยกัน จากนั้นผู้สอนวางแผนการสอนเป็นล าดับขั้น 
กระตุ้นให้นักเรียนรูจ้ักจ าแนกจัดกลุ่มจัดระบบหาความสัมพันธ์โดยใช้ค าถาม เพื่อให้นักเรียน
อธิบายความคิด ผูส้อนจะมีหนา้ท่ีอธิบายหลาย ๆ แบบ เพื่อให้นักเรียนไดเ้ปรียบเทียบหรือเลือก
เอง และสรา้งความคิดจากการอธิบายของผูส้อน 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ 
Edward De Bono เร่ืองภูมิลักษณ์ประเทศไทย จากแนวคิดดังกล่าวเป็นการพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะพืน้ฐานในการคิดวิเคราะห ์คิดและปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน รวมทัง้มีเครื่องมือ CoRT1 ท่ี
ช่วยในการคิดท่ีหลากหลายซึ่ งสอดคล้องกับ โสภิดา มะลิซ้อน (2562) ท่ีกล่าวว่าคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหม์ีคะแนนสงู เพราะนักเรียนไดผ่้านกระบวนการคิดวิเคราะหข์อง 
Marzano ทั้งการท างานกลุ่มและการท างานเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีกระบวนการคิด
วิเคราะหท่ี์ค่อนขา้งละเอียด จึงท าใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจาก
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หลักการของ Marzanoค่อนข้างจะละเอียดในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการจ าแนก 
ดา้นการจดักลุ่ม ดา้นการสรุป ดา้นการประยกุต ์และดา้นการคาดการณท์ าใหน้กัเรียนได้ใชค้วามรู ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะหก์ารคิดจ าแนกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย จัดกลุ่มขอ้มลูท่ี
มี ความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ในประเภทเดียวกัน สรุปหลักการของข้อมูลออกมาน า
หลักการนั้นมาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณจ์ริง อีกทัง้นักเรียนยงัสามารถน าการเรียนรู้ไปใชใ้น การ
คาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ซึ่งสรา้งความสุข และสนุกสนาน เป็นการเรียนรู ้
อย่างมีความหมาย 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้
โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นดว้ยมาก ได้แก่ ดา้นประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการเรียนรู ้รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้และสุดทา้ยคือดา้นบรรยากาศการเรียนรู ้ทัง้นีเ้น่ืองจากผูว้ิจัยไดอ้อกแบบการจัดการ
เรียนรูใ้หน้ักเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะหอ์ย่าง หลากหลายผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ภายใน
หอ้งเรียนและภายนอกหอ้งเรียน จึงช่วยใหน้ักเรียนไดรู้จ้กัการคิดโดยใชเ้ครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายของ Edward De Bono ท าใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะหท์ัง้ 5 ดา้น
อย่างครบถว้นสอดคลอ้งกับ Marzano (อา้งถึงในประพันธ์ศิริ สุเสารจั (2553)) ท่ีกล่าวว่าการคิด
วิเคราะหเ์ป็นกิจกรรมที่ตอ้งใชเ้หตผุล เป็นการคิดท่ีลุ่มลึกและหลากหลาย มีการคิดพิจารณาขอ้มูล
อย่างละเอียดถี่ถว้นรอบดา้น และมีเหตุผลสามารถระบุความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างส่ิงของ
ต่าง ๆ ไดส้ามารถจดัประเภทของความรูแ้ละจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ 

จากการพิจารณาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดร้บัการจดัการเรียนรู้
โดยการจัดการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ผลการวิจัยพบว่า
ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียนรูม้ีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด อันเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมท่ีได้
เรียนรูด้ว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย และหลายขั้นตอนประกอบด้วยเครื่องมือ  CoRT1 ท่ีมีทัง้ 7 

เครื่องมือ ท่ีจะช่วยใหน้ักเรียนไดฝึ้กใชเ้ครื่องมือการคิดท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท าใหน้กัเรียนมองใน
มมุมองท่ีกวา้งขึน้ รูจ้ักรบัฟังและไดเ้รียนรูก้ารคิดและประสบการณ์จากเพื่อน รวมทัง้ขัน้ตอนของ
กิจกรรมการคิด 5 ขั้น (Five stages of Thinking) ท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถคิดและวางแผนการ
ท างานของนักเรียนได้เป็นขั้นตอน นอกจากนั้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและท างานกลุ่มร่วมกับ
เพื่อน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนเพิ่มมากขึ ้น สามารถน าความรู้ทางภูมิศาสตร์มา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจริงไดข้องนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี นักเรียนกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นกับกลุ่ม
เพื่อนไดม้ากขึน้ และมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาของส่วนรวม กลา้คิดและแสดงออกมากขึน้ ดังนั้น



  109 

เมื่อนักเรียนได้เรียนรูด้้วยกิจกรรมการคิดของ Edward De Bono จึงท าใหน้ักเรียนท างานไดเ้ป็น
ระบบและกล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึน้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับรชัดา ชื่นจิตอภิรมย ์
(2550) ท่ีท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการฝึกคิดตาม
แนวคิดของเดอโบโนพบว่าดา้นการคิดวิเคราะหเ์ด็กปฐมวยัมีระดับทักษะการคิดก่อนการทดลอง
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าคะแนนเฉล่ียนรอ้ยละเท่ากบั 62.74 แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมี
ระดับการพัฒนาทักษะการคิดอยู่ในระดับท่ีดี ค่าคะแนนเฉล่ียรอ้ยละเท่ากับ 90.19แสดงว่า
กิจกรรมฝึกคิดตามแนวคิดของเดอ โบโน เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการคิด และ
ฝึกใหรู้จ้กัการคิดวิเคราะหใ์นทุกขั้นตอนของกิจกรรมฝึกคิด และท าเพียร ชุมพล (2555) ไดศึ้กษา
ผลการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั เสริมดว้ยเครื่องมือการคิดตามแนวคิดของเอ็ดเวิด เดอ โบโนท่ีมี
ผลต่อการสรา้งสรรค์และความสามารถทางศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความคิดสรา้งสรรค์เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากับ  56.00 คะแนนความคิดสรา้งสรรค์
เฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 77.09 จากการเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน
สามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ให้กับนักเรียน โดยขั้นท่ี1 ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือรน้และสนใจเรื่องท่ีอยากจะศึกษาหาความรู ้ขั้นท่ี2 นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต 
ซกัถามขอ้สงสัยและเก็บรวบรวมขอ้มลูอีกครัง้ ในขั้นท่ี 3 เป็นการลงมือท าตามตัวอย่างชิน้งานซึ่ง
นักเรียนจะได้รบัประสบการณณ์และเกิดการเรียนรูแ้ละปรบัปรุงชิน้งานของตนเอง และเกิดการ
สรา้งสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบของตนเองในขั้นท่ี 4 และในขั้นท่ี 5 เป็นขั้นท่ีส าคัญท่ีผู้เรียนได้มี
โอกาสน าเสนอผลงาน เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ชื่นชมผลงานของผูอ้ื่น ได้คิด
วิเคราะหเ์พื่อปรบัปรุงชิน้งานของตนเอง 

ในการจัดการเรียนรูด้ว้ยการจัดกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ใน
ดา้นบรรยากาศการเรียนรูพ้บว่า นักเรียนเห็นดว้ยเป็นล าดับสุดท้ายโดยเฉพาะในประเด็นช่วยให้
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อครูและเพื่อน มีคะแนนเฉล่ียนต ่าสุด อันเน่ืองมากจากในช่วงการจัด
กิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono เป็นช่วงการจัดการเรียนแบบ New Normal 
ภายใตส้ถานการณโ์รคติดต่อนกัเรียนและครูไดก้ลบัมาเจอกนัท่ีโรงเรียนและมีการเวน้ระยะห่าง จึง
อาจท าให้ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนทั้งครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนนั้นมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไป การ
ด าเนินกิจกรรมจึงมีความห่างเหิน ส าหรบัการจัดการเรียนรู ้ผู้สอนอาจต้องกระตุ้นให้นักเรียนมี
กระตือรืนรน้ มีปฏิสัมพันธ์ท่ีมากขึน้ รวมทัง้ละลายพฤติกรรมร่วมกันสรา้งความอยากรูอ้ยากเห็น 
โดยอาจใชเ้กมกระตุน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีการแสดงความ
คิดเห็น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีรางวัลส าหรับผู้ชนะเพื่อให้มี
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บรรยากาศการเรียนรูท่ี้ดีในหอ้งเรียนเกิดความสนกุสนานส าหรบัผูเ้รียน นอกเหนือจากการจดัการ
เรียนรูใ้นชัน้เรียน รวมทัง้อาจเป็นไปตามศกัยภาพและความสามารถของนกัเรียนในการปฏิบติังาน 
รวมถึงการใหค้วามรว่มมือในการท างานรว่มกนักับเพื่อนในกลุ่มดว้ยความรบัผิดชอบตามกิจกรรม
ท่ีไดร้บัมอบหมาย ผูส้อนตอ้งใหค้วามส าคัญกับปัจจยัภายนอกท่ีอาจเกี่ยวขอ้งกับการจดัการเรียน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น ระบบอินเทอรเ์น็ตให้สามารถเข้าใช้งานได้บนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสอ์ย่างหลากหลายชนิด สะดวกต่อการเขา้ถึงแหล่งการเรียนรูท่ี้ผู้สอนแนะน าและ
เอือ้อ านวยความสะดวกใหก้ับนกัเรียนในการแสวงหาความรูท้ัง้เว็บไซต ์วิดีโอ ส่ือต่าง ๆ รวมถึงการ
ติดต่อส่ือสาร ซกัถาม ท างานรว่มกนั ในการ แบ่งปันเนือ้หา ประกอบกบัความแตกต่างกนัทางดา้น
ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน จึงอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการจัดการเรียนรูแ้ละ
ประสิทธิภาพต่อการใชง้านจากเหตุดังกล่าวจึงท าใหม้ีผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่
เป็นล าดบัสดุทา้ย 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ 

Marzano เรื่อง ภูมิลักษณ์ประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น
ดังต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้ 
จากขอ้คน้พบของการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการพฒันาความสามารถในการ

คิดวิเคราะหต์ามแนวคิดของ Marzano เรื่องภูมิลักษณป์ระเทศไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 

จากขอ้คน้พบของการวิจยั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะหต์ามแนวคิดของ Marzano เรื่องภูมิลักษณป์ระเทศไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono 

1. จากผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน มีการใชเ้ครื่องมือ 
CoRT 1 หลายตัว ซึ่งอาจท าใหน้ักเรียนเกิดความสับสนในการใชเ้ครื่องมือการคิด ดังนัน้ครูผูส้อน
อาจจะมีการเลือกเครื่องมือบางตัว ไปใชก้บัการจัดการเรียนการสอนในหน่วยอื่น ๆ เพื่อใหน้กัเรียน
ไดท้ าความคุน้เคย และเมื่อตอ้งใชเ้ครื่องมือการคิด นกัเรียนจะไดเ้กิดความเขา้ใจและไม่สบัสน อีก
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ทัง้ครูควรศึกษาเร่ืองเทคนิคการตัง้ค าถามเพิ่มขึน้ เนน้ค าถามท่ีจุดประกายความคิด หรือเชื่อมโยง
ความคิดของนกัเรียนเพื่อใหน้ักเรียนอธิบายเหตผุลประกอบ เพราะการใหเ้หตุผลถือเป็นจดุเร่ิมตน้
ในการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ และเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการจัดการเรียนให้เกิด
ความสนกุสนานและสรา้งความกระตือรือรน้ใหแ้ก่นกัเรียน 

2. จากผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนในขัน้ตอนท่ี 2 LO 
ขัน้การรวบรวมขอ้มลู ครูควรเพิ่มแหล่งการเรียนรู ้เว็บไซต ์หนงัสือ หรือส่ือต่าง ๆ เพิ่มขึน้ เพื่อชีแ้นะ
ใหน้ักเรียนไดม้ีขอ้มูลท่ีหลากหลายในการคน้ควา้ของนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์ดา้นการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาดและการท านาย เน่ืองจากความสามารถในการ
คิดวิเคราะหท์ัง้สองดา้นนั้นจ าเป็นตอ้งอาศัยขอ้มูลและความเขา้ใจของนักเรียนท่ีเพียงพอในการ
อธิบายเหตุผล ความสมัพันธข์องสถานการณท่ี์มีความเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกนั จึงจะสามารถพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหใ์นดา้นการท านายและการวิเคราะหข์อ้ผิดพลาดไดดี้ยิ่งขึน้ 

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ในด้านบรรยากาศการเรียนรู ้
ครูผูส้อนควรมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้และมี
กิจกรรมกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากรูแ้ละสนใจต่อบทเรียน ซึ่งอาจเป็นเกม หรือค าถาม หรือ
ส่ือต่าง ๆ ท่ีท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น รวมทั้งช่วย ให้นักเรียนและครูผู้สอนเกิด
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันก่อนการเริ่มจัดการเรียนรู ้เพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศท่ีดีภายในห้องเรียน
และช่วยใหส่้งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูท่ี้เหมาะสม 

4. ครูผูส้อนควรท่ีจะใชเ้ครื่องมือในการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนรูเ้พิ่มด้วย เน่ืองจากจะได้ทราบพัฒนาของการนักเรียน และน ามา
พฒันาการจดักิจกรรมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยัของนกัเรียน และรูจ้ดุบกพรอ่งระหว่างการจดัการ
เรียนรู ้เพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นการคิดวิเคราะหท่ี์เพิ่มขึน้ 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการน าการจัดการเรียนรูก้ิจกรรมการคิดตามแนวคิดของ Edward De Bono ไป

ใช้ในการพัฒนาทักษะหรือความสามารถในดา้นอื่นๆ เช่น การแกปั้ญหาอนาคต การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสังเคราะห ์เป็นตน้ ซึ่งในรูปแบบกิจกรรมท่ีพัฒนาการคิดดา้นต่าง ๆ อาจจะ
ไม่ต้องใช้เครื่องมือ CoRT1 ครบทั้ง 7 เครื่องมือ แต่ครูควรเลือกเครื่องมือ CoRT1 ท่ีมีความ
เหมาะสมแก่ผู้เรียนหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านท่ีต้องการ และเพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้
เครื่องมืองของนกัเรียนใหเ้กิดความคุน้เคย จากนัน้จึงค่อยพฒันาเป็นเครื่องมือตวัอื่น ๆ ต่อไป 
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2. ควรน าการจัดการเรียนรูก้ิจกรรมการคิดตามแนวคิดของEdward De Bono โดย
น าไปใช้ในรายวิชาประวัติศาสตร ์เน่ืองจากว่ากิจกรรมการคิด 5 ขั้นตอน จะมีขั้นตอนและ
กระบวนการคลา้ยกบัวิธีการทางประวติัศาสตรท์ัง้ 5 ขัน้ตอน รวมทัง้ศาสตรอ์ื่น 
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