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 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มีความมุงหมายเพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด 
ประกอบเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสองกับเกณฑ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 
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กลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 1 หอง นักเรียนจํานวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ  
ศึกษาคนควา คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง และ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง ใชเวลาสอน 
จํานวน 6 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัยที่ใชเปนแบบ One–Short Case Study และวิเคราะหขอมูลโดย 
ใชวธิีการทางสถิติ t-test One Sample 
 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง  
ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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  The purpose of this research was to study the effect of using mind mapping  
technique teaching mathematical word problems of quadratic equations on analytical thinking  
ability of Matthayomsuksa III students. 
  The subjects of this study were 50 Mathayomsuksa III students in the second  
semester of 2009 academic year at Assumption College Samutprakarn. The students were  
randomly selected by using the cluster random sampling technique. The instruments were  
mathematics lesson plans on word problems of quadratic equations and the analytical 
thinking ability test on word problems of quadratic equations. The experiment lasted for 6  
hours. The experimental design was one–short case study design. The data were statistically  
analyzed by using t-test One Sample. 
  The results of this study revealed that students’ analytical thinking ability after being 
taught mathematics using mind mapping on mathematical word problems of quadratic  
equations statistically passed the 70 percent criterion at the .01 level of significance. 
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ขอบกพรองและใหคําแนะนําอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย อาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ รองศาสตราจารยนิภา ศรีไพโรจน และผูชวยศาสตราจารยชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล 
กรรมการสอบสารนิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดรับความกรุณาจากอาจารยประสาท สอานวงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท จันทรา และผูชวยศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ เปนผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี และใหคําปรึกษา ชี้แนะผูวิจัยจนการวิจัย
คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ใหความชวยเหลือ ให
กําลังใจดวยดีตลอดมา และไดอํานวยความสะดวกในการทดลองหาคุณภาพเคร่ืองมือและดําเนินการ
ทดลองวิจัยขอขอบใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ             
ปการศึกษา 2552 ที่ใหความรวมมือในการทดลองหาคุณภาพเคร่ืองมือและดําเนินการทดลองวิจัยใน
คร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกในครอบครัวทุกทาน ผูเปนกําลังใจและใหการ
สนับสนุนแกผูวิจัยจนประสบความสําเร็จและขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดเอยนามมา ณ ที่น้ี ที่คอย
ชวย เหลือใหคําแนะนําและใหกําลังใจตลอดเวลา ผูวิจัยจักระลึกถึงพระคุณของทุกทานตลอดไป 
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อุทิศกําลังใจดวยความหวงใย ตลอดจนครูอาจารย ที่ไดใหการอบรมสั่งสอนใหผูวิจัยประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาครั้งน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในดานการคิดน้ันเปนคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ซ่ึงความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหน้ันเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการจัดการศึกษายุคปจจุบัน ดังจะเห็นได
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทั้งฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ไดเนนไปที่การพัฒนาทาง 
ดานการคิดเปนหลัก ทั้งยังสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวตามมาตรา 24 (2) และ (3) วาใหสถาบันการศึกษาฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชปองกันและ
การแกไขปญหา ใหจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําใหได
คิดใหเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง การคิดเปน คือ การคิดอยางมีเหตุผล
และไตรตรองรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือกระทําสิ่งใดๆ การคิดดังกลาวจะสงเสริม
ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตของบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2545: 14) 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หลังจากที่สถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมา
ระยะหนึ่ง พบวา มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 คือ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนอยูในระดับปรับปรุง
เปนสวนใหญ จากการสรุปการประเมินผลของ สมศ. จากสถานศึกษาทั้งหมด 17,562 แหง มีสถาน 
ศึกษาเพียงรอยละ 11.1 ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี (มีผูเรียนรอยละ 75 ขึ้นไป) ไดผลการ
ประเมินต่ําที่สุดจากมาตรฐานทั้งหมด 14 มาตรฐาน หมายถึง ภาพรวมของการจัดการศึกษาผูเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน ในมาตรฐานท่ี 4 มีผูเรียนบรรลุนอยมาก (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2549: 1) 
 การคิดวิเคราะหเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะหจะ
เหนือกวาบุคคลที่มีการคิดแบบอ่ืน ทั้งในดานระดับการพัฒนาการและระดับสติปญญา ความคิด
วิเคราะหเปนความคิดเชิงลึก เปนทักษะที่สําคัญและสามารถพัฒนาได เม่ือนักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห นักเรียนสามารถจําแนกและจัดหมวดหมูหรือประเภทส่ิงตางๆ อยางมีหลักเกณฑ สามารถ
ตัดสินใจอยางเหมาะสมและใชความรูประยุกตแกไขปญหาในสถานการณอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถ   
ทํานายผลที่ตามมาได (Schiever. 1991: 12-13) การคิดวิเคราะหเกี่ยวของโดยตรงกับความสามารถ
ในการใชเหตุผลเพราะสมองซีกซายจะตีความขอมูลที่ไดรับโดยวิเคราะหเทียบเคียงกับขอมูลเก่ียว 
กับเรื่องน้ันในความทรงจํา จากน้ันสมองจะทําการจําแนก แยกแยะความเหมือนและความแตกตาง
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ของขอมูลที่ไดรับ พยายามเชื่อมโยงเหตุและผลของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพ่ือทําความเขาใจในสิ่งที่เกิด 
ขึ้น สมองจะพยายามสืบคนหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางสิ่งที่ปรากฏกับความรูความเขาใจที่มี
อยูและพยายามหาความนาจะเปนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพ่ือคาดการณอนาคตโดยเชื่อมโยงขอมูลตางๆ 
เขาดวยกันไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดประโยชนตอการประเมินและตัดสินใจวาจะทําสิ่งใดจึงจะคุมคา
มากกวากัน การคิดวิเคราะหจึงเปรียบเสมือนการเห็น ”ผลลัพธ” ของบางสิ่งแตยังไมดวนสรุปวา   
ผลลัพธน้ันเกิดจากสาเหตุใด มีองคประกอบใด มีความเปนมาอยางไร แตพยายามหาขอเท็จจริงที่
ถูกตองวา ผลลัพธที่เห็นนั้นเกิดจากสาเหตุที่แทจริงคืออะไร โดยมาจากสมมติฐานที่วาทุกส่ิงที่เกิด
ขึ้นมาน้ันยอมมีที่มาที่ไป ยอมมีเหตุมีผลและมีองคประกอบยอยๆ ซอนอยูภายใน ซ่ึงอาจจะสอด 
คลองหรือตรงขามกับสิ่งที่ปรากฏภายนอก ดังนั้น การจะเขาใจสภาพที่แทจริงจึงจําเปนตองมีการ
วิเคราะห เพ่ือตอบคําถามวา “สิ่งที่เปนมาจากอะไรและเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” กอนที่จะสรุป
ความหรือตัดสินใจบางอยางเก่ียวกับเรื่องน้ัน การคิดวิเคราะหชวยใหคนพบขอเท็จจริงหรือขอมูลที่
ถูกตองเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 2546: 2-30) 
 เทคนิคแผนที่ความคิด (Mind mapping technique) เปนวิธีหน่ึงในการพัฒนาความคิด
วิเคราะหที่บูซาน (Buzan. 1997: 31) เปนผูพัฒนาขึ้นมาในป ค.ศ 1970 โดยพยายามจําลองการ
ทํางานของสมองลงบนแผนกระดาษ ซ่ึงเขาเชื่อวาการคิดของมนุษยมีการเชื่อมโยงกันเปนรางแหทุก
ทิศทุกทางไมมีที่สิ้นสุด เปนการคิดแบบรอบทิศทาง (radiant thinking) ในการใชเทคนิคดังกลาว
อาศัยการกําหนดสัญลักษณ คําสําคัญหรือคําหลัก และเชื่อมโยงความคิดเหลาน้ันรวมกัน รวมทั้งมี
การขยายความคิดไดทุกทิศทางในปริมาณไมจํากัดตามตองการ การใชเทคนิคแผนที่ความคิด
สามารถใชประโยชนในกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การจดบันทึก การวางแผน การตัดสินใจ การแก 
ปญหา เปนตน 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจการนําเทคนิคแผนที่ความคิดมาใชเพ่ือให
นักเรียนคิดไดรอบทิศ ซ่ึงในประเทศไทยยังไมคอยนําเทคนิคแผนที่ความคิดน้ีมาใชในดานการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกับคณิตศาสตร ซ่ึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
ไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดประกอบเรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง
กับเกณฑ  
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี ทําใหไดแนวคิดในการใชเทคนิคแผนที่ความคิดประกอบการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครูที่จะนําไปใชประยุกตกับการเรียนการสอนในบทเรียน
อ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา  
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 6 หอง นักเรียนจํานวน 300 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หอง นักเรียนจํานวน 50 คน   
ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) 
  
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสอง ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ซ่ึงประกอบดวย 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับจํานวนเต็มบวก    2 คาบ 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม    1 คาบ 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยม     2 คาบ 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   1 คาบ 
  
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
ใชเวลาในการทดลอง 7 คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบดวย 
   - ดําเนินการเรียนการสอน   จํานวน  6 คาบ    
   - ทดสอบหลังเรียน     จํานวน  1 คาบ 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร 
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. เทคนิคแผนที่ความคิด หมายถึง เคร่ืองมือที่ชวยในการสรุปความสัมพันธของ
เน้ือหาหลัก เน้ือหารองและเน้ือหายอยใหเปนรูปธรรมดวยแผนภาพซึ่งเกิดจากการวิเคราะหเน้ือหา
หรือโจทยปญหาวามีประเด็นใดที่เก่ียวของเชื่อมโยง เพ่ือจะไดศึกษาและทําความเขาใจไดงายขึ้น 
  2. การใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร หมายถึง การสอน
คณิต ศาสตรโดยฝกใหนักเรียนรูจักเขียนแผนที่ความคิดเพ่ือใหเกิดการคิดวิเคราะห ทั้งในดานการ
คิดวิเคราะหความสําคัญ ดานการคิดวิเคราะหความสัมพันธและดานการคิดวิเคราะหหลักการ ซ่ึงกฎ
ของแผนที่ความคิดเนนการเชื่อมโยงของความคิดจากความคิดหน่ึงไปยังความคิดอ่ืนและเนน
ความสําคัญของความคิดตางๆ ในแผนที่โดยการใชเสน สี ลูกศรและสัญลักษณที่หลากหลาย ดังน้ัน
ในแผนที่ความคิดจึงมีความหลากหลายของคํา เสน สี ลูกศร และสัญลักษณ ซ่ึงเปนการสะทอน
ความคิดที่หลากหลายของนักเรียนโดยแบงขั้นตอนในการฝกสรางแผนที่ความคิด ดังน้ี 
  ขั้นเริ่มตน  ผูวิจัยอธิบายความหมายของการคิดวิเคราะหและจุดมุงหมายของการ
ใชเทคนิคแผนที่ความคิด รวมถึงกําหนดขั้นตอนการฝกเขียนแผนที่ความคิด 
  ขั้นดําเนิน  การ ผูวิจัยอธิบายพรอมยกตัวอยางวิธีการฝกเขียนแผนที่ความคิด 
หลังจากน้ันใหนักเรียนลองฝกเขียนแผนที่ความคิดจากปญหาหรือเหตุการณที่กําหนดใหโดยมี    
ขั้นตอนการฝกเขียนแผนที่ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  นักเรียนอานโจทยปญหาที่กําหนดให  
   ขั้นที่ 2 นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทยตองการทราบ  
   ขั้นที่ 3 นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทยกําหนด 
   ขั้นที่ 4  นักเรียนเปลี่ยนขอความทางภาษาโดยเขียนเปนสัญลักษณหรือ
ประโยคสัญลักษณ 
   ขั้นที่ 5 นักเรียนเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบที่ถูกตอง 
   ขั้นที่ 6 นักเรียนเขียนวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
  ขั้นสรุป  หลังจากนักเรียนไดสรางแผนที่ความคิดในงานที่ไดรับมอบหมายหรือ
กิจกรรมที่ไดกําหนดแลว ใหนักเรียนออกมาอธิบายแผนที่ความคิดของตนเองและนักเรียนรวมกัน
สรุปถึงผลงานที่ไดรับและประโยชนที่ไดรับ 
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  3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนก
แยกแยะสวนที่เปนองคประกอบยอยๆ เพ่ือทําการโยงหาความสัมพันธ โดยสามารถบอกถึงหลักการ 
หรือทฤษฎีที่เก่ียวของได ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทั้ง  
3 ดาน ดังน้ี 
   1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะหรือคนหาประเด็นตางๆ จากสิ่งที่กําหนดมาให ออกเปนสวนยอยๆ  
   2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง ความสามารถในการ
คนหาวาความสัมพันธยอยๆ ของเหตุการณน้ันเก่ียวกันอยางไร โดยสามารถเขียนในรูปประโยค
สัญลักษณ 
   3. ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ หมายถึง ความสามารถในการ
คนหาหลักการและนําหลักการน้ันไปชวยในการแกปญหาไดอยางถูกตอง  
  โดยประเมินจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่เปนแบบ
อัตนัยจํานวน 4 ขอ ซ่ึงในแตละขอจะมีคําถามวัดการวิเคราะหความสําคัญ วัดการวิเคราะหความ
สัมพันธ และวัดการวิเคราะหหลักการ 
  4.  เกณฑการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง การเปรียบเทียบ
คะแนนที่ไดแลวนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหจากคะแนน
สอบหลังเรียนแลวนําคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑเปนรอยละ ซ่ึงดัดแปลงมาจากเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547: 15) ดังน้ี 
 ไดคะแนนรอยละ  80–100 หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหดีเยี่ยม 
 ไดคะแนนรอยละ  75–79   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหดีมาก 
 ไดคะแนนรอยละ  70–74   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหดี 
 ไดคะแนนรอยละ  65–69   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหคอนขางดี 
 ไดคะแนนรอยละ  60–64   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหนาพอใจ 
 ไดคะแนนรอยละ  55–59   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหพอใช 
 ไดคะแนนรอยละ  50–54   หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหผานเกณฑ 
 ไดคะแนนรอยละ   0–49    หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหต่ํากวาเกณฑ 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด
เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวาเกณฑรอยละ 70  

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของและไดนําเสนอตามลําดับ
หัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนทีค่วามคิด 
   1.1 ความหมายของแผนที่ความคิด 
   1.2 คุณลักษณะสาํคัญและกฎเกณฑของแผนที่ความคิด 
   1.3 ขั้นตอนในการสรางแผนที่ความคิด 
   1.4 ประโยชนของแผนที่ความคิดกับการเรียนการสอน 
   1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนที่ความคิด 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
   2.1 ความหมายของการคิดวเิคราะห 
   2.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
   2.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห 
   2.4 แนวทางการสอนใหเกิดการคิดวิเคราะห 
   2.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
   2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวเิคราะห 
 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนที่ความคิด  
 จากการศึกษาคําวา Mind mapping พบวามีคําไทยหลายคําที่ใชแทน เชน แผนภูมิ
ความคิด แผนผังทางปญญา แผนผังความคิด แผนที่ความคิด เปนตน แตทุกคํามีความเหมือนกัน
หรือคลายกัน โดยตองเริ่มจากความคิดหลักหรือความคิดรวบยอด (Concept) ใหญกอน แลวจึงแยก
ออกเปนความคิดรองและแตกกระจายความคิดรองออกไปสูรายละเอียดที่ขยายหรือสนับสนุน
ความคิดหลักหรือความคิดรองใหชัดเจนยิ่งขึ้นอยางมีความสัมพันธกัน  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชคําวาแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ซ่ึงเปรียบเสมือนกระจกที่
สะทอนการคิดรอบทิศทางของเราออกมาใหไดรับรู ทําใหเขาใจระบบความคิดของตนเองและทําให
เกิดอิสระในการคิด การเขียนแผนที่ความคิดเขียนไดรอบทิศทางไมสิ้นสุด (Buzan. 1997: 31) ใน
การสรางแผนที่ความคิดตองสรางจากการทํางานประสานกันของสมองทั้งสองซีก ซีกขวาที่เก่ียวของ
กับภาพ สัญลักษณ จินตนาการ และซีกซายที่เปนการใชเหตุผลและการคิดดานเหตุผล 
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 1.1 ความหมายของแผนที่ความคิด 
  บูซาน (Buzan. 1991: 57) ไดนิยามวา แผนที่ความคิดเปนเทคนิคที่ใชในการจัดระบบ
ความคิดที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความคิดตางๆ เขาดวยกัน การจัดลําดับความสําคัญ    
การใหนํ้าหนัก การผูก การตอความคิดหรือขอมูลตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบกอนที่จะสื่อออกมา
ใหผูอ่ืนเขาใจตามจุดมุงหมายของผูเขียน โดยใชคําสําคัญในการนําเสนอความคิดตางๆ เหลาน้ันเปน
ความคิดหลัก (Main Ideas) และจะใหความสําคัญกับการแตกกระจายความคิดจากจุดกลางออกไป
เร่ือยๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนความคิดยอย โดยใชสี สัญลักษณ การสรางภาพ มิติ ชวยในการกําหนด
ความสัมพันธของความคิดใหเปนระบบระเบียบ มีเสนลากใหเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธและแจมแจง
ชัดเจน 
  เกลบ (Gelb. 1996: 52) กลาววาเปนวิธีการของกระบวนการคิดตามธรรมชาติอยาง
ตอเน่ืองบนกระดาษ โดยการแสดงออกถึงความคิดในรูปแบบมิติ มีสีสัน แสดงดวยภาพ คําสําคัญ
เชื่อมโยง และรูปแบบอิสระ ซ่ึงเปนกระบวนการที่งายที่สามารถชวยจัดการรูปแบบของการเปลี่ยน 
แปลงที่ซับซอนและเขาใจรูปแบบของอาการเปลี่ยนแปลงนั้น 
  สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2542: 30) กลาววา การใชแผนที่รูปแบบตางๆ จะทําใหเห็น
ภาพรวมทั้งหมด เห็นความสัมพันธของความคิดรวบยอดตางๆ ซ่ึงทําใหความคิดยืดหยุนและเห็น
ภาพขอเท็จจริงชัดเจน สามารถเก็บไวในหนวยความจําไดงาย 
  ธัญญา ผลอนันต (2543: 1) ไดเสนอไววา แผนที่ความคิด คือ เทคนิคการจดบันทึกที่
พัฒนาขึ้นจากความรูเรื่องสมองและความทรงจําของมนุษย 
  ไสว ฟกขาว (2544: 2) ไดใหความหมายเอาไววา แผนที่ความคิด (Mind Map) เปน
เคร่ืองมือในการเรียนรูที่ใชในการชวยผูเรียนในการเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ เก่ียวกับเรื่องใดเร่ือง
หน่ึง ระหวางความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดยอยที่เก่ียวของใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะ
แผนภาพ 
  นํ้าผ้ึง มีนิล (2545: 6) กลาววา แผนผังความคิดหมายถึงวิธีการนําขอมูลหรือขอความ
ที่ผานการประมวลความรูแลวโดยการนําเสนอดวยผังความคิดแบบตางๆ เพ่ือเปนการสื่อสารใหผู 
อานเขาใจงายและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบดวย ผังการจําแนกขอมูล ผังมโนทัศน ผังเวนน
ไดอะแกรม ผังใยแมงมุม ผังกางปลา ผัง Flowchart และผังเรียงลําดับ 
  วิสาข จัติวัตร และกาญจนา สุจิต (2545: 1) ไดใหความหมายวา แผนภูมิความคิด คือ
เคร่ืองมือที่ใชในการจัดรวบรวม สรุปและแสดงความคิดหรือขอมูลที่สําคัญในรูปแบบของแผนภูมิ
หรือรูปภาพ 
  สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 179) กลาวไววาแผนที่ความคิดเปนรูปแบบที่
ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระหวางความคิดหลัก ความคิดรองและความ 
คิดยอยที่สัมพันธกัน 
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  วัฒนา วิชิตชาญ (2546: 13) กลาววา แผนผังความคิด (Mind Mapping) หมายถึงการ
สรางภาพรวมจากหัวขอหัวขอหน่ึงโดยอาศัยคําหลัก (Keywords) เปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความ 
คิดเสริมตอ แตกแขนงออกไปเปนคําเก่ียวของ (Trigger words) อีกจํานวนมาก ซ่ึงโยงใยใหเห็น
สัมพันธภาพเชิงบูรณาการของขอมูลทั้งหมดอยางชัดเจน 
  กัณหา คําหอมกุล (2547: 47) แผนผังความคิด (Mind Mapping) หมายถึงแผนผังที่
แสดงถึงความรู ความคิด ความเขาใจของผูเรียน ที่ผานการประมวลความรูความคิดตามลําดับ
ขั้นตอนและเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ดวยการเขียนคํา ประโยค วลี สัญลักษณและเสน
เชื่อม โดยใหคําสําคัญหรือหัวเรื่องอยูตรงกลางหรือดานบนสุดของแผนผัง สวนใจความรองกระจาย
ออกไปหรือแตกสาขาออกมา ซ่ึงประกอบไปดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ คําสําคัญ เสนเชื่อมโยงและ
คําหรือวลีที่แสดงถึงขอมูลหรือคําสําคัญน้ันๆ 
  สัมฤทธิ์ บุญนิยม (2548: 42) ไดใหความหมายของแผนที่ความคิดวาเปนเคร่ืองมือที่
ชวยในการเรียนรู รวบรวม บันทึกและสรุปความรูความคิด โดยเริ่มจากความคิดหลักหรือหัวเรื่อง
แลวแยกออกไปเปนความคิดรองและความคิดยอยๆ อยางเปนระบบ เปนการทํางานรวมกันของ
สมองทั้งซีกซายและซีกขวา 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แผนที่ความคิด เปนเคร่ืองมือในการจัดระบบความรู 
ความคิด และความเขาใจ โดยใชคําสําคัญแทนความคิดหลัก เชื่อมโยงความสัมพันธไปความคิดรอง 
 1.2 คุณลักษณะสําคัญและกฎเกณฑของแผนที่ความคิด   
  บูซาน (สมาน ถาวรรัตนวณิช. 2541: 34; อางอิงจาก Buzan. 1997: 59) สรุป      
คุณลักษณะเฉพาะของแผนที่ความคิดไว 4 ลักษณะ ดังน้ี 
   1. ประเด็นที่สนใจไดรับการสรางภายในตรงกลาง 
   2. หัวขอหลักของประเด็นอยูรอบภาพตรงกลางทุกทิศทาง เสมือนก่ิงกานตนไม 
   3. ก่ิงกานประกอบดวยภาพหรือคําสําคัญ ที่เขียนบนเสนที่โยงใยกัน สวนคํา
อ่ืนๆ ที่มีความสําคัญรองลงมาจะถูกเขียนในกิ่งกานที่แตกออกในลําดับตอๆ ไป 
   4. ก่ิงกานจะถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกตางกันตามตําแหนงและ
ความสําคัญจากคุณลักษณะเฉพาะของแผนที่ความคิดทั้ง 4 ขอขางตน แสดงไดดังภาพประกอบ 1  
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    ภาพประกอบ 1 ตัวอยางลักษณะของ Mind Mapping 
 
 ที่มา: ไสว ฟกขาว. (2544, 22–23 สิงหาคม). The Meaningful Learning Approach. 
เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร.  
  
 กฎเกณฑของแผนที่ความคิด 
  การสรางแผนที่ความคิด มีกฎเกณฑกําหนดลักษณะพื้นฐานหรือเรียกวาเทคนิค
(techniques) โดยการเรียนรูทางแผนที่ความคิดจําเปนตองอาศัยเทคนิคในอันที่จะชวยทําใหแผนท่ี
ความคิดน้ันมีประสิทธิภาพในการคิดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงถือวาเปนลักษณะพื้นฐานที่ตองมีในแผนที่ความคิด
ทุกแผนที่ โดยแบงไดเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี (Buzan. 1997: 97-105) 
   1. ใชการเนน (use emphasis) ในการสรางแผนที่ความคิดจะตองมีการเนนให
เห็นถึงความสําคัญของความคิดในแผนที่ โดยอาศัยองคประกอบตางๆ ไดแก 

1.1 การใชรูปภาพตรงกลางและใชสีตั้งแต 3 สีขึ้นไป 
1.2 การใชคําและรูปภาพที่มีมิติแตกตางกัน 
1.3 การใชคําหรือรูปภาพที่สามารถรับรูและเขาใจไดงาย 
1.4 การใชคํา เสน และรูปภาพที่มีขนาดแตกตางกัน 
1.5 การเวนระยะที่เหมาะสมระหวางองคประกอบตางๆ ของแผนผัง 

   2. การเชื่อมโยงสัมพันธ (use association) ในการสรางแผนที่ความคิด ผูสราง
สามารถถายทอดความคิดที่มีการเชื่อมโยงออกมาไดดวยการใชเทคนิคตางๆ ดังน้ี 

2.1 การใชลูกศรเม่ือตองการเชื่อมโยงความคิดภายในความคิดหลักเดียวกัน 
หรือระหวางความคิดหลักแตละความคิด 

2.2 การใชสี 
2.3 การใชรหัสหรือสัญลักษณตางๆ 
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   3. มีความชัดเจน (be clear) แผนที่ความคิดจะตองมีความชัดเจนในประเด็น
ตอไปน้ี 
    3.1 ในการแสดงความคิดจะใชคําเพียง 1 คําตอเสน 1 เสนเทาน้ัน 
    3.2 การถายทอดความคิดของผูสรางแผนที่สามารถเขียนลงบนแผนที่ความ 
คิดไดโดยใชคําที่สั้นกะทัดรัด และสามารถแสดงถึงความสําคัญไดดวยการใชตําแหนงบนแผนผัง 
    3.3  ในการเขียนคําจะเขียนเหนือเสนแตละเสน 
    3.4  ลากเสนแตละเสนใหมีความยาวเทากับความยาวของคําบนเสน 
    3.5  ลากเสนหลักเพ่ือเชื่อมโยงรูปภาพตรงกลางกับความคิดหลัก 
    3.6  แสดงความเชื่อมโยงของเสนแตละเสนกับเสนอ่ืนๆ 
    3.7  ลากเสนหลักใหหนากวาเสนอ่ืนๆ 
    3.8  สรางแผนที่ความคิดใหมีลักษณะที่ตอเน่ืองกัน 
    3.9  วาดรูปภาพใหมีความชัดเจนที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
    3.10 พยายามวางกระดาษในการสรางแผนที่ใหอยูในแนวนอน 
    3.11 เขียนคําไมใหกลับหัว 
   4. สรางหรือพัฒนารูปแบบสวนตัว (personal style) ในการสรางแผนท่ีใหมี
ลักษณะตามความตองการของตนเองนั้นยอมทําไดแตยังตองรักษากฎเกณฑของการสรางแผนที่
ความคิดดวย ซ่ึงในการพัฒนารูปแบบของแผนที่ความคิดใหเปนรูปแบบของตนเองนั้น จะเปนผลทํา
ใหจดจําขอมูลในแผนที่ความคิดไดงายยิ่งขึ้น 
  นอกจากใชเทคนิคตางๆ ชวยใหแผนที่มีประสิทธิภาพแลวยังตองอาศัยการวางรูปแบบ
ของแผนที่ที่ดีอีกดวย ไดแก 
   1.  การใชการเรียงลําดับขั้นของการคิด (use hierarchy) การสรางแผนท่ี
ความคิดตองมีการเรียงลําดับความคิดกอนและหลังในเรื่องตางๆ 
   2. การใชการเรียงลําดับเก่ียวกับตัวเลข (use numerical order) การสรางแผนที่
ความคิดในงานบางอยาง เชน การพูด การเรียงความ และการตอบขอสอบ ตองมีลําดับในการเขียน
หรือการพูด ตัวเลขเปนสัญลักษณที่จะอางอิงถึงขั้นตอน และชวยจัดขั้นตอนในการนําเสนอไดเปน
อยางดี 
  ขอเสนอแนะเก่ียวกับลักษณะของแผนที่ความคิดที่ดี ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 
   1. แผนที่ความคิดไมมีความยุงเหยิงหรือความสับสน ถึงแมวาจะมีการแตกแขนง
ของความคิดมากมาย แตผูอานแผนที่สามารถเขาใจถึงความคิด และขั้นตอนของความคิดที่แสดงใน
แผนที่ความคิดไดโดยไมสับสน 
   2. รูปภาพและคํามีความหมายที่ชัดเจน และมีความเปนรูปธรรมสามารถเขาใจ
ไดงายโดยใชเวลานอย 
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  ธัญญา ผลอนันต (2543: 96-105) ไดสรุปกฎของแผนที่ความคิดไวดังน้ี 
   1. เริ่มดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพๆ เดียวจะแทนคํามากกวาพัน
คําและยังชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคและเพิ่มความจํามากขึ้นดวย ใหวางกระดาษตามแนวนอน 
   2. ใชภาพใหมากที่สุดในการเขียนแผนที่ความคิด ตรงไหนที่ใชภาพไดใหใชภาพ
กอนใชคําหรือรหัส เพ่ือเปนการชวยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 
   3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ เพ่ือที่วา
เม่ือยอนกลับมาอานใหมจะเห็นภาพที่ชัดเจน สะดุดตาอานงาย และกอผลกระทบตอความคิด
มากกวา ทําใหงาย ชัดเจน ชวยใหสามารถประหยัดเวลาได เม่ือยอนกลับมาอานใหม 
   4. เขียนคําเหนือเสนและแตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอ่ืนๆ เพ่ือใหแผนที่ความ 
คิดมีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ 
   5. คําควรจะมีลักษณะเปนหนวย เชน คําละเสน เพราะจะชวยใหแตละคํา
เชื่อมโยงกับคําอ่ืนๆ ไดอยางอิสระ เปดทางใหแผนที่ความคิดที่สรางขึ้นมีความยืดหยุนและคลองตัว
มากขึ้น 
   6. ใชสีใหทั่วแผนผังทางปญญาที่สรางขึ้น เพราะสีชวยยกระดับความจํา เพลินตา 
กระตุนสมองซีกขวา 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การเขียนแผนที่ความคิด เปนการขยายความคิดจาก
คําหลักที่เขียนไวตรงกระดาษดวยสัญลักษณ รูปภาพ หรือขอความที่ชัดเจน และไดทําการแตก
ความคิดจากคําหลัก ดวยกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงอาจจะใชการเนนดวยสีหรือเสน โดยมีการเชื่อมโยงใน
แตละความคิดที่แตกยอยออกมา 
 1.3 ข้ันตอนในการสรางแผนที่ความคิด 
  ฮีลแมน และคณะ (สุพิศ กลิ่นบุปผา. 2545: 16; อางอิงจาก Heilman; et al. 1990: 
142) ไดเสนอแนะการทําแผนที่ความคิดไวเปนขั้นตอน ดังน้ี 
   1.  เลือกคําที่เปนหัวเรื่อง หรือหัวขอเรื่อง 
   2.  เขียนคําที่เปนหัวเรื่องไวบนกระดานดํา หรือกระดาษชารท 
   3.  ระดมสมอง (Brainstorm) เก่ียวกับคําที่สัมพันธกับหัวขอ (Topic) แลวเขียน
คําเหลาน้ีลงไป 
   4.  จับกลุมคําเปนพวกๆ แลวเขียนหัวขอยอยๆ เติมคําที่จําเปนเพ่ิมเติมลงใน
แผนที่ความคิด 
  ไคลน และคณะ (สุพิศ กลิ่นบุปผา. 2545: 15; อางอิงจาก Klein; et al. 1991: 279) 
ไดเสนอวิธีการสรางแผนที่ความคิดไวดังน้ี 
   1. เลือกคําที่เปนคําศัพทสําคัญของเคาเร่ือง หรือหัวขอ และเขียนคําที่เปนหัว
เรื่องเชน Boating ลงตรงกลางแผนที่ความคิด 
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   2. ครูใหนักเรียนคิดคําที่เก่ียวของกับหัวเรื่อง เม่ือนักเรียนบอกคํา ครูเขียนคํา
น้ันๆ ลงบนกระดานรอบๆ คําสําคัญหรือหัวเรื่อง เชน เก่ียวกับเรือ นักเรียนนึกถึงคําวา Fish, sail, 
water, beach เปนตน 
   3. กระตุนใหนักเรียนอภิปรายวา ทําไมจึงคิดวา Boating เปนคําศัพทสําคัญซ่ึง
นักเรียนอาจจะอภิปรายวา เม่ือพูดถึงการตกปลา การพายเรือเปนหัวขอสําคัญของเร่ือง 
   4. นักเรียนอภิปรายวิธีที่คําสัมพันธกับคําอ่ืนๆ เชน เราใชเรือเพ่ือออกไปตกปลา
หรือเราพายเรืออยูในน้ํา เปนตน 
  บูซาน (Buzan. 1997: 96) กลาวถึงวิธีการสรางแผนที่ความคิดไวดังน้ี 
   1. เริ่มดวยภาพสีตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ภาพๆ เดียวมีคากวาคําพันคํา ซํ้ายัง
ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค และเพ่ิมความจํามากขึ้นดวย ใหวางกระดาษตามแนวนอน 
   2. ใชภาพใหมากท่ีสุด ในแผนที่ความคิดสวนที่ใชภาพไดใหใชกอนคําหรือใช
รหัสเปนการชวยการทํางานของสมอง ดึงดูดสายตาและชวยจํา 
   3. ควรเขียนคําบรรจงตัวใหญๆ ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชตัวพิมพใหญ เพ่ือการ
ยอนกลับมาอานใหม จะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สะดุดตา อานงาย ชัดเจน จะชวยใหประหยัด 
เวลาเม่ือยอนกลับมาอานอีกคร้ัง 
   4. เขียนคําเหนือเสน แตละเสนตองเช่ือมตอกับเสนอ่ืนๆ เพ่ือใหแผนที่ความคิดมี
โครงสรางพ้ืนฐานรองรับ 
   5. คําควรจะมีลักษณะเปนหนวยคํา กลาวคือ คําละเสน เพราะจะชวยใหแตละคํา
เชื่อมโยงกับคําอ่ืนๆ ไดอยางอิสระ เปดทางใหแผนที่ความคิดคลองตัวและยืดหยุนมากขึ้น 
   6. ใชสีใหทั่วแผนที่ความคิด เพราะสีจะชวยยกระดับความจํา เพลินตา กระตุน
สมองซีกขวา 
   7. เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ควรปลอยใหสมองมีอิสระมากที่สุดเทาที่
จะเปนไปได อยามัวคิดวาจะเขียนลงตรงไหนดี หรือจะใสหรือไมใสอะไร เพราะจะทําใหเสียเวลาและ
ความคิดหยุดชะงัก 
  สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541: 38) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสรางไวทั้งหมด 6 ขั้น ดัง 
ตอไปน้ี 
   ขั้นที่ 1 เริ่มดวยสัญลักษณหรือรูปภาพลงบนกลางกระดาษ 
   ขั้นที่ 2 ระบุคําสําคัญหลัก 
   ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงคําอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคําสําคัญหลักดวยเสนโยงจากคํา
สําคัญหลักตรงกลางออกไปทุกทิศทุกทาง 
   ขั้นที่ 4  เขียนคําที่ตองการ 1 คําตอ 1 เสน และแตละเสนควรเกี่ยวของกับเสน
อ่ืนๆ ดวย 
   ขั้นที่ 5  ขยายคําสําคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได 
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   ขั้นที่ 6 ใชสี รูปภาพ ลักษณะของเสน เปนการระบุถึงลักษณะของการเช่ือมโยง
การเนนหรือลําดับ 
  กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2543: 45) ไดเสนอแนะวิธีสรางแผนที่ความคิด 
ไวดังน้ี  
   1. กําหนดขอความหรือคําที่เปนประเด็นหลักไวในวงกลม 
   2. กําหนดขอความหรือวลีที่เปนประเด็นรองซึ่งเก่ียวของกับประเด็นหลัก โดย
อาจใชดินสอสีเขียนแสดงวงกลมตางกัน 
   3. ถามีความคิดยอยๆ หรือประเด็นยอยๆ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอาจเปน
สวนขยายไดอีกตอไป 
  จากวิธีการสราง Mind Mapping ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ ทั้ง 3 ขอ
ขางตนแสดงใหอยูในรูปของแผนภูมิไดดังภาพประกอบ 2 ดังน้ี 
 

 
ภาพประกอบ 2  ตวัอยางรูปแบบของ Mind Mapping 

 
 ที่มา:  กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา. (2543). แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริม 
คุณลักษณะ ดี เกง มีสุข. หนา 47. 
 
  ไสว ฟกขาว (2544: 6) ไดเสนอขั้นตอนการสราง Mind Map ไวดังน้ี 
   1. เขียนคําหรือขอความ หรือ รูปภาพแทน main concept ไวตรงกลางหนา 
กระดาษ 
   2. เขียนคําหรือขอความที่เปน concept รอง กระจายออกไปรอบๆ main 
concept 
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   3.  ลากเสนเชื่อมโยงระหวาง main concept กับ concept รอง 
   4.  เขียน concept ยอย กระจายออกจาก concept รองแตละอันโดยเขียน
ขอความไวบนเสนแตละเสน 
  สัมฤทธิ์ บุญนิยม (2548: 51) สรุปเปนวิธีสรางแผนที่ความคิด ไดดังน้ี 
   1.  เตรียมกระดาษที่ไมมีเสน 
   2.  เขียนคําสําคัญหรือความคิดหลักตรงก่ึงกลางหนากระดาษ 
   3.  โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดรองแยกออกไป โดยรอบคําหรือความคิด
หลักไดทุกทิศทุกทาง 
   4.  โยงเสนและเขียนคําหรือความคิดยอยออกจากคําหรือความคิดรองเสนละ 1 
คําซ่ึงมีความหมายเก่ียวของสัมพันธกัน โดยสามารถเขียนคําหรือความคิด ขยายความแตกกิ่งกาน
ไดอยางอิสระ 
   5.  เนนคําดวยวลี เสน รูปภาพ ตามคําหรือเสนตางๆ โดยแยกสีที่เสนตามคํา
สําคัญหรือความคิดรองแตละคําใหเห็นความแตกตางกัน 
   6.  ทําใหสวย มีศิลป สีสดใส มากดวยจินตนาการแทรกอารมณใหหรูหรา แปลก
พิสดารตามใจชอบ 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ขั้นตอนในการสรางแผนที่ความคิด ตองเขียนความ 
คิดหลักไวตรงกลางกระดาษ ซ่ึงอาจใชภาพหรือสัญลักษณแทนความหมายนั้น และใชเสนเชื่อมโยง
ไปยังความคิดรองและความคิดยอย โดยสามารถเชื่อมโยงจากความคิดหลักไดทุกทิศทุกทาง สวน
การเขียนคําสําคัญเหนือเสนแตละเสนตองเชื่อมตอกับเสนอ่ืนๆ เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ
เดียวกัน นอกจากสียังสามารถใชระบายเพิ่มเติมเพ่ืองายตอการจดจํา  
 1.4 ประโยชนของแผนที่ความคิดกับการเรียนการสอน  
  บริงคแมนน (Brinkmann. 2003: 39-41) กลาวถึงประโยชนของการใชแผนที่ความคิด
ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ี 
   1.  สามารถมองเห็นความรูคณิตศาสตรในมุมที่กวางมากขึ้น 
   2.  สามารถจดจําและดึงความรูเดิมมาใชในกระบวนการเรียนรูที่เร็วขึ้น จําไดไม
ลืม 
   3.  สามารถเปนเคร่ืองมือในการทบทวนความจําและสรุปใจความสําคัญ 
   4.  สามารถชวยสรุปรวมความคิดตางๆ ที่หลากหลายของนักเรียน 
   5.  สามารถชวยในการเชื่อมโยงขอมูลใหมๆ เพ่ือใหเกิดความรู 
   6.  สามารถเปนเคร่ืองมือที่ชวยนําเสนอคิดรวบยอดใหม  
   7.  สามารถแสดงใหความรูความเขาใจในการเรียนของนักเรียนและครูสามารถที่
จะบอกไดวาเปนสิ่งที่ถูกตองหรือยังมีขอผิดพลาด พรอมชี้แนะเพ่ิมเติมได 
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   8.  สามารถเปนโอกาสที่ใหนักเรียนสรางสรรคตามความนึกคิด เพราะจะทําให
นักเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
   9.  สามารถแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางคณิตศาสตรและสิ่งตางๆ รอบตัว 
  สมศักด์ิ สินธุระเวชญ (2544: 21) กลาวถึงประโยชนของแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) กับการใชงานดานการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
   1.  ดานผูเรียน ผูเรียนสามารถนําแผนผังความคิด (Mind Mapping) มาใชสําหรับ
จดบันทึกความรู การสรุป การอภิปราย ทบทวนความรูเดิม การจัดระบบขอมูลที่กระจัดกระจายให
เปนระเบียบ ตลอดจนการวางแผนการทํางาน การเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน 
   2.  ดานผูสอน ครูผูสอนสามารถนําแผนผังความคิด (Mind Mapping) มาใชเปน
เคร่ืองมือในการวางแผนการสรางหลักสูตร แผนการสอน การประเมินผลการเรียนรู การประเมิน
โครงการการเตรียมบทเรียน การเสนอผลงาน การบันทึกการประชุม การสรุป การอภิปราย ใชใน
การระดมความคิด การตรวจสอบความรูของผูเรียนและใหผูเรียนสรุปความเขาใจจากบทเรียน 
  ไสว ฟกขาว (2544: 13) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
ไวดังน้ี 
   1.  ใชในการวิเคราะหเน้ือหาหรืองานตาง ๆ 
   2.  ชวยบันทึกและสามารถมองเห็นขอมูลจากการระดมสมอง 
   3.  ใชในการสรุปหรือสรางองคความรู 
   4.  ชวยจัดระบบความคิดทําใหจําไดดี 
   5.  ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค เชน การเขียนเรียงความ การเขียนบทความ 
   6.  ใชในการจดโนต หรือทําโนตสําหรับนําเสนอ 
   7.  ชวยสงเสริมการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา 
  ทวีศักด์ิ ภวนานันท (2545: 27) กลาวถึงประโยชนของแผนผังความคิด ดังน้ี 
   1.  สําหรับขอมูลที่ซับซอน หากเขียนดวยแผนผังความคิดจะชวยทําใหเกิดความ
รวดเร็วมากกวาการเขียนเปนคําหรือเปนประโยค 
   2.  เน่ืองจากแผนผังความคิดเปนวิธีการคิดที่ตองใชสมองทั้งสองขางซ่ึงสมองซีก
ซายจะทําหนาที่ในการวิเคราะหคํา ภาษา สัญลักษณ ระบบ ลําดับ ความเปนเหตุเปนผลตรรกวิทยา
สวนสมองซีกขวาจะทําหนาที่สังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ 
   3.  ชวยทําใหระลึกถึงขาวสารที่เคยคิด วาดไวไดงาย เพราะแผนผังขอมูลไดถูก 
บันทึกในความทรงจําอยางมีโครงสรางเปนระบบ 
   4.  ชวยจัดการกับขาวสารตางๆ ในรูปของโครงสรางความสัมพันธ 
   5.  สมองดานขวาที่เก่ียวของกับความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือแนวคิดใหมๆ จะถูก
พัฒนาและใชงานมากขึ้น 
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  นํ้าผ้ึง มีนิล (2545: 30) กลาวถึงประโยชนของแผนผังความคิดในดานตางๆ ดังน้ี 
   1.  เปนเคร่ืองมือที่ใชสํารวจความรูเดิมของผูเรียน ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
สําหรับการสอนของครู 
   2.  เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดและแสดงแบบของการคิดที่
เขาใจงายสามารถอธิบาย และมองเห็นไดอยางเปนระบบชัดเจน 
   3.  เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู โดยใชผังกราฟฟกสรุปสิ่งที่เรียนเพ่ือจะทําให
เกิดความคงทนของการเรียนรูเพราะผูเรียนจะเห็นถึงความสัมพันธของสิ่งที่เรียนไปทั้งหมด 
   4.  ชวยพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาของผูเรียน 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนเคร่ืองมือที่มี
ประโยชนในการชวยจดจํา การวางแผนการทํางาน การทบทวนและการสรุปเร่ืองราวตางๆ ไดเปน
อยางดี 
 1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแผนที่ความคิด 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แมคเคลน (McClain. 1986: 150-164) ไดทําการศึกษาผลการนําเทคนิคแผนที่
ความคิดมาใชเพ่ือชวยในการทําความเขาใจเน้ือหาวิชาที่ เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัย พบวา เทคนิคแผนที่ความคิดชวยใหนักศึกษาสามารถเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดีขึ้น โดย
การมอง เห็นภาพรวมและชวยในการจดบันทึกใหงายขึ้น สามารถเขาใจในเนื้อหาที่จดบันทึก 
สงเสริมการใชความคิดในการระดมสมอง มีอิสระในการคิด เปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาความคิด 
   โอลดฟาเธอร และคณะ (Oldfather, P.; others. 1994: 15-26) ไดทําการ ศึกษา
เก่ียวกับการนําเทคนิคแผนที่ความคิดมาใชในการเตรียมการสอนและะการพัฒนาหลักสูตรของครูที่
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท (Constructivist) ในระดับมหาวิทยาลัย โดยการนําเทคนิคแผนที่
ความคิดมาใชเปนเคร่ืองมือในการทํากิจกรรม 4 อยาง คือ  
    1. ใชในการอธิบายความหมาย และโครงสรางเน้ือหา 
    2.  ใชแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางเน้ือหาในบทเรียน 
    3.  ใชแสดงรายละเอียดของการพัฒนาหลักสูตรใหเปนรูปธรรมและการ
ปฏิบัติ 
    4.  ใชเพ่ือแสดงความคิดของตนเองใหกับผูอ่ืนไดเขาใจ 
    ผลของการศึกษาพบวาการนําเทคนิคแผนที่ความคิดมาใชจะชวยใหการ
วางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากครูทุกคนที่เขารวมโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของ
หลักสูตรและการเชื่อมโยงเนื้อหาทําใหสามารถรวมกันเตรียมการสอนและพัฒนาหลักสูตรไดดีขึ้น 
   ลีฟ (Leaf. 1997: 22) ไดนําวิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping Approach) 
มาสอนเรื่องเรขาคณิตแกนักเรียนจํานวน 639 คน ซ่ึงมีครูรับผิดชอบรวมการสอนจํานวน 45 คน 
จากการศึกษาพบวาวิธีการสรางแผนที่ความคิดน้ันสามารถสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจ
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บทเรียนตลอดจนสามารถแกปญหาเก่ียวกับเรขาคณิตไดงายและดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการ
แผนที่ความคิดน้ันมีคุณคาตอการเรียนรูวิชาเรขาคณิตของนักเรียนมากกวาวิธีการด้ังเดิมที่ครูเคยใช
อยู 
   สเตยน และโบเออร (Steyn; & Boer. 1998: 125-131) ไดทําการศึกษาถึงผลของ
การใชเทคนิคแผนที่ความคิดที่มีผลตอการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักศึกษาปที่ 1 ใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองจะไดรับการฝกเทคนิค
แผนที่ความคิด ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก 
   บริงคแมนน (Brinkmann. 2003: 45-46) ไดศึกษาวิธีการของแผนที่ความคิดกับ
การเขียนความคิดรวบยอดที่ไมใชเคร่ืองมือที่ทําเพ่ือใชในทางการศึกษา แตกลับพบวาวิธีการของ
แผนที่ความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดมีประโยชนและสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียน
การสอนโดยเฉพาะการเขียนแบบแผนทางคณิตศาสตร ถึงแมวาการเขียนแผนที่ความคิดกับการ
เขียนความคิดรวบยอดยังไมคอยเปนที่นิยมในการเรียนคณิตศาสตร แตจากเสียงสะทอนของครูที่
นําไปใชในวิชาคณิตศาสตรพบวา นักเรียนที่เคยรูสึกไมดีกับวิชาคณิตศาสตรน้ันไดรับประโยชน 
สามารถเชื่อมโยงและลําดับความคิด รวมทั้งทําใหเขาใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดใน
ขณะที่ใชวิธีการเหลาน้ี  
   ซิน (Xin. 2003: 2276-A) ไดศึกษาผลท่ีแตกตางกันของกลยุทธการสอน           
2 กลยุทธ คือ กลยุทธการแกปญหาที่อาศัยแผนผังความคิดและกลยุทธการสอนการแกปญหาแบบ
ด้ังเดิมที่มีตอความคงทนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรและไดศึกษาการรับรูของตนเองเกี่ยวกับ
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนและหลังการสอน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในดานการใช   
กลยุทธการแกปญหาที่กําหนดให กลุมตัวอยางประกอบดวย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 
22 คนที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรูและปญหาในวิชาคณิตศาสตร จากผลการวัดการแก
โจทยปญหา พบวากลุมที่สอนโดยอาศัยแผนผังความคิดน้ันสามารถแกโจทยปญหาไดดีกวากลุมที่
สอนดวยวิธีแบบด้ังเดิมอยางมีนัยสําคัญ และผลการวัดความคงทน การรับรูของตนเองและความ  
พึงพอใจของนักเรียน พบวา กลุมที่สอนดวยการสอนที่อาศัยแผนผังความคิดชอบการแกโจทย
ปญหามากกวากลุมที่สอนดวยวิธีแบบด้ังเดิม 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541: 109) ไดทําการศึกษาผลของการฝกใชเทคนิค
แผนผังทางปญญาที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแสงอรุณ
จํานวน 42 คน โดยทําการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญาจํานวน 12 คร้ัง ผลการวิจัยพบวาคะแนน
ความคิดสรางสรรคหลังการทดลองของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทาง
ปญญาสูงกวากลุมควบคุมและสูงกวากอนการทดลอง ในแตละระดับของลักษณะบุคคลที่มีความคิด
สรางสรรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 

 

18

   สุพรรณี สุวรรณจรัส (2543: 93) ไดทําการศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนผังทาง
ปญญาที่มีตอการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห สิงหเสนี) จํานวน 116 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 58 คน กลุม 
ทดลองไดรับการฝกใชเทคนิคแผนผังทางปญญาจํานวน 10 กิจกรรม สวนกลุมควบคุมสอนตามปกติ 
เก็บรวบรวมขอมูล 3 ระยะ คือ ระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล โดยใช
แบบสอบถามการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาเฉลี่ยของ
คะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไมพบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนการคิดอยางมี
วิจารณญาณหลังการทดลองกับระยะติดตามผลของนักเรียนกลุมทดลอง 
   ประทุม วิชาโคตร (2544: 72) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ ในการเขียนเชิงสรางสรรค
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ฝกโดยการเขียนแผนที่ความคิดพบวาผล 
สัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรควิชาภาษาไทยกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสรางสรรคระหวางนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ําไมแตกตางกัน 
   ชูศักด์ิ แสงไชยราช (2547: 80) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีแผนผังความคิด พบวาการพัฒนาการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพเทากับ 79.00/82.31 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และมีดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตร เทากับ 0.30 และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ือง 
รูปสามเหลี่ยม โดยใชวิธีแผนผังความคิด 
   สัมฤทธิ์ บุญนิยม (2548: 120) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิด
และวิธีสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองพืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดและวิธีสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนโดยใชแผนที่ความคิดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู 
   กมลพร จินดาหลวง (2549: 58) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการใชผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการ
สรางผังความคิดสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สมหวัง รอดไธสง (2549: 99) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยวิธีของ สสวท. ที่ใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
พบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีของ สสวท. ที่ใช
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แผนผังความคิด (Mind Mapping) มีประสิทธิภาพเทากับ 82.95/82.56 มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 
0.69 และนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยวิธีของ สสวท. มีคะแนนหลังเรียนและหลังเรียนไปแลว 14 วัน ไมแตกตางกัน แสดงวาหลังเรียน
ไปแลว 14 วัน สามารถคงทนความรูหลังเรียนไดทั้งหมด 
  ผลการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาแผนที่ความคิดเปน   
เคร่ืองมือที่ชวยในการพัฒนาทางดานการคิดและการเขียน ซ่ึงเกิดจากเวลาที่เขียนแผนที่ความคิดจะ
ทําใหเราเห็นแยกประเด็นที่สําคัญเห็นความสัมพันธของขอมูลตางๆ ไดชัดเจน จึงทําใหเกิดความ
เขาใจทั้งในภาพรวมและสวนยอยไดอยางดี  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
 2.1 ความหมายการคิดวิเคราะห 
  การคิดวิเคราะหเปนความสามารถทางสมองที่นักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดศึกษา
และนิยามไวดังน้ี 
   ดิวอ้ี (ชํานาญ เอ่ียมสําอาง. 2539: 51; อางอิงจาก Dewey. 1933: 30) ใหความ 
หมายการคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิด
วิเคราะหวาเปนการคิดที่เร่ิมตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มี
ความชัดเจน 
   รัซเซลล (วิไลวรรณ ปยะปกรณ. 2535: 20; อางอิงจาก Russell. 1956: 281-282) 
ใหความหมายการคิดวิเคราะหเปนการคิดเพ่ือแกปญหาชนิดหน่ึง โดยผูคิดจะตองใชการพิจารณา
ตัดสินในเรื่องราวตางๆ วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย การคิดวิเคราะหจึงเปนกระบวนการประเมินหรือ
การจัดหมวดหมู โดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอนๆ แลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน  
   บลูม (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 41-44; อางอิงจาก Bloom. 1956: 
45) ใหความหมายการคิดวิเคราะหวา เปนความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาสวนยอยของ     
เหตุการณ เร่ืองราวหรือเน้ือหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ 
อะไรเปนผล และที่เปนอยางน้ันอาศัยหลักการอะไร 
   วัตสัน และเกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 11) ใหความหมายของการคิด
วิเคราะหวาเปนสิ่งที่เกิดจากสวนประกอบของทัศนคติ ความรูและทักษะ โดยทัศนคติเปนการแสดง 
ออกทางจิตใจ ตองการสืบคนปญหาที่มีอยู ความรูจะเก่ียวของกับการใชเหตุผลในการประเมิน
สถานการณ การสรุปความอยางเท่ียงตรงและการเขาใจในความเปนนามธรรม สวนทักษะจะ
ประยุกตรวมอยูในทัศนคติและความรู 
   กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดอยาง
รอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพ่ือหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจน
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พิจารณาองคประกอบที่เก่ียวของทั้งหมดและใชหลักกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง 
สมเหตุสมผล 
   เอนนิส (Ennis. 1985: 83) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการ
ประเมินขอความไดถูกตอง เปนการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพ่ือการตัดสินใจกอนที่จะเชื่อ
หรือกอนที่จะลงมือปฏิบัติ  
   อุษณีย โพธิสุข (2537: 95) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดที่มี
เหตุผลและมีประสิทธิภาพที่มุงเนนการคิดตัดสินใจในสิ่งที่เชื่อหรือจะทําอยางไร  
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2538: 78) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปน
การคิดซ่ึงเปนการคิดที่เร่ิมตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มี
ความชัดเจน มีเปาหมายในการคิดวิเคราะหขอความรูเพ่ือตัดสินใจเชื่อและปฏิบัติตาม 
   วิไลพร คําเพราะ (2539: 53) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึง การพินิจ
พิจารณาความเชื่อ ความรู คํากลาวอางและส่ิงตางๆ อยางสุขุมรอบคอบ โดยหาสาเหตุเพ่ือสรุปได
อยางถูก ตองกอนจะตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก 
   พัชราภรณ พิมละมาศ (2544: 29) กลาววา การคิดวิเคราะห คือ การคิดจําแนก
แยกแยะของสวนที่เปนองคประกอบหลัก องคประกอบรวมยอย รวมไปถึงความสัมพันธภายในองค 
ประกอบในเชิงสาเหตุและผลกระทบ  
   ชาติ แจมนุช (2545: 54) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหวาเปนการคิดที่
สามารถแยกสิ่งสําเร็จรูป ไดแก วัตถุสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัวหรือบรรดาเร่ืองราวหรือเหตุการณ
ตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ ตามหลักการหรือเกณฑที่กําหนดใหเพ่ือคนหาความจริงหรือความสําคัญ
ที่แฝงภายใน 
   สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวาเปนความ 
สามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ   
เรื่องราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เพ่ือคนหา
สภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 
   ลาวรรณ โฮมแพน (2550: 36) การคิดวิเคราะห คือ ความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะเหตุการณตางๆ หรือเรื่องราวตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด 
สวนยอยแตละสวนนั้นเหตุการณที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร โดยอาศัยหลักการใด  
   อารม โพธิ์พัฒน (2550: 46) การคิดวิเคราะห คือ การแยกแยะขอมูลหรือส่ิงตางๆ
ที่อยูรอบตัวออกเปนสวนยอยๆ โดยการหาหลักฐานหรือขอมูลที่นาเชื่อถือมาสนับสนุนหรือยืนยัน
เพ่ือพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก 
   ประพันธศิริ สุเลารัจ (2551: 48) การคิดวิเคราะห หมายถึง ความคิดในการ
จําแนกแยกแยะขอมูลองคประกอบของสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุ เร่ืองราว เหตุการณตางๆ ออก 
เปนสวนยอยๆ เพ่ือคนหาความจริง ความสําคัญ แกนแท องคประกอบหรือหลักการของเรื่องน้ันๆ 
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ทั้งที่อาจแฝงซอนอยูภายในสิ่งตางๆ หรือปรากฎไดอยางชัดเจน รวมทั้งหาความสัมพันธและความ
เชื่อมโยงของสิ่งตางๆ วาเก่ียวกันกันอยางไร อาศัยหลักการใด จนไดความคิดเพ่ือนําไปสูการสรุป
การประยุกตใช การทํานายหรือคาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ ความสามารถ
ในการจําแนกแยกแยะสวนที่เปนองคประกอบยอยๆ เพ่ือทําการโยงหาความสัมพันธโดยสามารถ
บอกถึงหลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวของได 
 2.2 ลักษณะของการคิดวิเคราะห 
  คลารก (สมนึก ปฏิปทานนท. 2542: 49; อางอิงจาก Clark. 1970: 11-13) ไดแบง
ลักษณะการคิดออกเปน 3 สวน คือ 
   1. การคิดวิเคราะหเน้ือหา ไดแก ความสามารถในการสรุปและแยกแยะขอมูล 
   2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก ความสามารถในการตรวจสอบวาขอมูล
มีความสอดคลองกันหรือไม 
   3. การคิดวิเคราะหหลักการ ไดแก การวิเคราะหไดวาผูเขียนตองการส่ือสารถึง
สิ่งใด 
  บลูม (Bloom. 1976: 148-150) ไดสรุปแบงองคประกอบของการคิดวิเคราะหเปน     
3 สวนดังน้ี 
   1. การคิดวิเคราะหความสําคัญ ขอมูลตางๆ ที่ไดมาน้ันสามารถแยกเปน
สวนยอยไดขอความบางขอความอาจเปนจริง บางขอความอาจเปนคานิยมและบางขอความเปน
ความคิดของผูเขียน ซ่ึงการคิดวิเคราะหความสําคัญ ประกอบดวย 
    1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆ ในขอมูล 
    1.2 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
    1.3 ความสามารถในการแยกขอเท็จจริงออกจากขอมูลอ่ืนๆ 
    1.4 ความสามารถในการบอกถึงสิ่งจูงใจและการพิจารณาพฤติกรรมของ
บุคคลและของกลุม 
    1.5 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย 
   2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ ผูอานจะตองมีทักษะในการตัดสิน
ความสัมพันธระหวางขอมูลหลักๆ ได ทั้งความสัมพันธของสมมติฐานและความสัมพันธระหวาง
ขอสรุป และยังรวมไปถึงความสัมพันธในชนิดของหลักฐานที่นํามาแสดงดวย ในการคิดวิเคราะห
ความสัมพันธสามารถแยกไดดังน้ี 

2.1 ความสามารถในการเขาใจความสัมพันธของแนวความคิดในบทความและ
ขอความตางๆ 

2.2 ความสามารถในการระลึกไดวาส่ิงใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 



 

 

22

2.3 ความสามารถในการแยกความจริง หรือสมมติฐานที่เปนความสําคัญหรือ
ขอโตแยงที่นํามาสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น 

2.4 ความสามารถในการตรวจสอบขอสมมติฐานที่ไดมา 
2.5 ความสามารถในการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุและผลจาก

ความสัมพันธอ่ืนๆ 
2.6 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรง

กับขอมูล 
2.7 ความสามารถในการสืบหาความจริงของขอมูล 
2.8 ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และแยกรายละเอียดที่สําคัญและ

ไมสําคัญได 
   3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหโครงสรางและหลักการ ในการคิด
วิเคราะหหลักการน้ี จะตองวิเคราะหแนวคิด จุดประสงคและมโนทัศน ซ่ึงการวิเคราะหหลักการ 
สามารถแยกไดดังน้ี 

3.1 ความสามารถในการวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมาย 
ขององคประกอบตางๆ 

3.2 ความสามารถในการวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 
3.3 ความสามารถในการวิเคราะหจุดประสงค ความเห็น หรือลักษณะการคิด 

ความรูสึกที่มีในงานของผูเขียน 
3.4 ความสามารถในการวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ 
3.5 ความสามารถในการวิเคราะหเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อ 
3.6 ความสามารถในการรูแงคิดและทัศนคติของผูเขียน 

  บุญชม ศรีสะอาด (2541: 22) ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะหวาเปนความ 
สามารถในการแยกแยะเรื่องราวใดๆ ออกเปนสวนยอยๆ วาส่ิงนั้นประกอบกันอยูเชนไร แตละอันคือ
อะไร มีความเก่ียวพันกันอยางไร อันใดสําคัญมากนอย ซ่ึงพฤติกรรมนี้สามารถแยกออกเปน 3 ขอ
ยอย คือ 
   1. การคิดวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่
สําคัญของเรื่องราวหรือปรากฎการณน้ันๆ เรียกไดวาเปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง 
   2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของ
สวนตางๆ 
   3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความ     
สัมพันธของสวนสําคัญในเรื่องราวหรือปรากฎการณน้ันๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด 
  ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนี (2544: 51) ไดจําแนกการคิดวิเคราะหออกเปน 
3 ลักษณะ ดังน้ี 
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   1. การวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ
ของส่ิงหรือเรื่องราวตางๆ เปนความสามารถในการบอกความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความ
คิดเห็น ความแตกตางของขอสรุปจากขอเท็จจริงที่นํามาสนับสนุน เชน การคิดวิเคราะหสวน 
ประกอบที่สําคัญ สาเหตุและสาระสําคัญของเร่ือง 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตางๆ วาเปนการระบุความสัมพันธระหวางความคิดความสัมพันธในเชิงเหตุและผล และความแตก 
ตางระหวางขอโตแยงที่เก่ียวของและไมเก่ียวของ 
   3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธ
ของสวนสําคัญในเรื่องน้ันๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด เปนความสามารถในการให
ผูเรียนคนหาหลักการของเร่ือง ระบุจุดประสงคของผูเรียน ประเด็นที่สําคัญของเร่ือง เทคนิคที่ใชใน
การชักจูงผูอานและรูปแบบของภาษาที่ใช เชน การบอกหรืออธิบายสิ่งที่เปนใจความสําคัญ 
ความสัมพันธและหลักการของสิ่งที่เรียน 
  สวุิทย มูลคํา (2547: 23-24) ไดจําแนกการคิดวิเคราะหออกเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี  
   1. การวิเคราะหสวนประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ
ของส่ิงของหรือเร่ืองราวตางๆ เชน การวิเคราะหสวนประกอบของพืช สัตว ขาว ขอความหรือเหตุ 
การณ เปนตน 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน 
สําคัญตางๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความแตกตาง
ระหวางขอโตแยงที่เก่ียวของและไมเก่ียวของ 
   3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการหาหลักการความสัมพันธสวน
สําคัญในเรื่องนั้นๆ วาสัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด เชน การใหผูเรียนคนหาหลักการของเร่ือง 
การระบุจุดประสงคของผูเรียน ประเด็นสําคัญของเร่ือง เทคนิคที่ใชในการจูงใจผูอานและรูปแบบของ
ภาษาที่ใช เปนตน 
  ลักขณา สริวัฒน (2549: 72) กลาวถึงลักษณะการคิดวิเคราะหวา การคิดวิเคราะหมี
ลักษณะเปนการกําหนดขอบเขตของสิ่งที่จะวิเคราะห โดยกําหนดจุดมุงหมายลงไปวาจะคิดวิเคราะห
เพ่ืออะไร ดวยการใชทฤษฏีใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมมาเปนกรอบในการคิดวิเคราะหแลวตองสรุปผล
รายงานใหชัดเจน 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ลักษณะของการคิดวิเคราะหมี 3 ประเภท 
   1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนการแยกแยะหาสิ่งที่เปนขอมูลสําคัญ 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ  
   3. การวิเคราะหหลักการ เปนการหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ วาสัมพันธกัน
โดยอาศัยหลักการใด 
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 2.3 องคประกอบของการคิดวิเคราะห   
  สมนึก ปฏิปทานนท (2542: 51-52) จําแนกองคประกอบของการคิดวิเคราะห โดยมี
สวนประกอบที่สําคัญ 3 อยาง คือ 
   1. การคิดวิเคราะหเน้ือหา เปนการจําแนกขอเท็จจริงออกจากสมมติฐานและ
สามารถสรุปขอความนั้นๆ ได 
   2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีอยูโดยการเชื่อมโยง
เหตุและผล สรางความสัมพันธระหวางสมมติฐานและขอสรุป 
   3. การคิดวิเคราะหหลักการ เปนการวิเคราะหรูปแบบ วัตถุประสงค ทัศนคติและ
ความคิดเห็นของผูเขียนที่ตองการสื่อใหทราบ 
  พัชราภรณ พิมละมาศ (2544: 32) องคประกอบในการคิดวิเคราะห คือ  
   1. การวิเคราะหเน้ือหา ไดแก  
    1.1 ความสามารถในการคนหาประเด็นตางๆ ในขอมูล 
    1.2 ความสามารถในการแยกแยะขอเท็จจริงจากขอมูลอ่ืนๆ 
    1.3 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน 
    1.4 ความสามารถในการแยกแยะขอสรุปจากขอความปลีกยอย 
    1.5 ความสามารถในการบอกสิ่งที่จูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและ
ของกลุมบุคคล 
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ ไดแก 

2.1 การเขาใจความสัมพันธของแนวคิดในบทความและขอความตางๆ 
2.2 การรูไดวามีสิ่งใดเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 
2.3 การแยกแยะความจริงหรือสมมติฐานที่เปนใจความสําคัญหรือขอโตแยงที่ 

นําสนับสนุนขอสมมติฐาน 
2.4 การตรวจสอบสมมติฐานที่ไดมาจากการแบงแยกความสัมพันธของสาเหตุ 

และผลจากความสัมพันธอ่ืนๆ 
2.5 การวิเคราะหขอมูลที่ขัดแยง แบงแยกสิ่งที่ตรงและไมตรงกับขอมูลได 
2.6 การสรางความสัมพันธและแยกรายละเอียดที่สําคัญและไมสําคัญ 

   3. การวิเคราะหหลักการ ไดแก 
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธของขอความและความหมายขององค ประกอบ 
3.2 การวิเคราะหรูปแบบในการเขียน 
3.3 การวิเคราะหจุดประสงคของผูเขียน ความเห็นของผูเขียนหรือลักษณะ 

ของผูเขียนในดานตางๆ 
    3.4 การวิเคราะหทัศนคติของผูเขียนในดานตางๆ 
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  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2546: 26-30) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการคิด
วิเคราะหออกเปน 4 ประการ คือ 
   1. ความสามารถในการตีความ เราไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆ ไดหากไม
เริ่มตนดวยการทําความเขาใจขอมูลที่ปรากฎ เร่ิมแรกเราจึงตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไรเปน
อะไรดวยการตีความ การตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความเขาใจ และให
เหตุผลแกสิ่งที่เราตองการจะวิเคราะหเพ่ือแปลความหมายที่ไมปรากฎโดยตรงของสิ่งนั้น เปนการ
สรางความเขาใจตอสิ่งที่ตองการวิเคราะห โดยสิ่งนั้นไมไดปรากฎโดยตรง คือ ตัวขอมูลไมไดบอก
โดยตรงแตเปนการสรางความเขาใจที่เกินกวาสิ่งที่ปรากฎ อันเปนการสรางความเขาใจบนพื้นฐาน
ของสิ่งที่ปรากฎในขอมูลที่นํามาวิเคราะห เกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสินใจหรือเปน
ไมเมตรที่แตละคนสรางขึ้นในการตีความนั้น ยอมแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณและ
คานิยมของแตละบุคคล เชน การตีความจากความรู การตีความจากประสบการณ การตีความจาก
ขอเขียน 
   2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห เราจะคิดวิเคราะหไดดีน้ันจําเปนตอง
มีความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องนั้น เพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการวิเคราะห
แจกแจงและจําแนกไดวาเร่ืองนั้นเก่ียวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบาง มีกี่หมวดหมู
จัดลําดับความสามารถอยางไร และรูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร การวิเคราะหของเราในเรื่อง
น้ันจะไมสมเหตุสมผลเลย หากเราไมมีความรูความเขาใจเรื่องน้ัน เราจําเปนตองใชความรูที่เก่ียว 
ของเขามาเปนองคประกอบในการคิด ถาเราขาดความรู เราอาจไมสามารถวิเคราะหหาเหตุผลไดวา
เหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
   3. ความชางสังเกต ชางสงสัยและชางถาม นักคิดวิเคราะห จะตองมีองคประกอบ 
ทั้งสามน้ีรวมดวย คือ ตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางสิ่งที่ดูอยาง 
ผิวเผินเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนที่ชางสงสัย เม่ือเห็นความผิดปกติไมละเลยไป แตหยุด
พิจารณา ขบคิดไตรตรองและตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถามจะนําไปสูการสืบคนความจริงและ
เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ตองการวิเคราะห 
    ขอบเขตคําถามที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะห ยึดหลักการตั้งคําถาม โดยใชหลัก 
5W 1H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) ทําไม (Why) อยางไร 
(How) คําถามเหลาน้ีอาจไมจําเปนตองใชทุกขอ เพราะการตั้งคําถามมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความ
ชัดเจน ครอบคลุมและตรงประเด็นที่เราตองการสืบคน  
   4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล นักคิดวิเคราะหจะตองมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล สามารถคนหาคําตอบไดวา 
    ...อะไรเปนสาเหตุใหเกิดส่ิงน้ี 
    ...เรื่องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไดอยางไร  
    ...เรื่องนี้มีใครเกี่ยวของบาง เก่ียวของกันอยางไร 



 

 

26

    ...เม่ือเกิดเร่ืองนี้ จะสงผลกระทบอยางไรบาง  
    ...สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณน้ี 
    ...องคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งน้ัน 
    ...วิธีการ ขั้นตอนการทําใหเกิดส่ิงน้ี 
    ...สิ่งน้ีประกอบดวยอะไรบาง 
    ...แนวทางแกปญหามีอะไรบาง 
    ...ถาทําเชนน้ี จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
    ...และคําถามอ่ืนๆ ที่มุงหมายการออกแรงทางสมองใหตองขบคิดอยางมีเหตุมี
ผลเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้น 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 17) การคิดวิเคราะหมีองคประกอบ 3 ประการ ดังน้ี 
   1. สิ่งที่กําหนดให เปนสิ่งที่สําเร็จรูปที่กําหนดใหวิเคราะห เชน วัตถุ สิ่งของ 
เรื่องราว เหตุการณหรือปรากฎการณตางๆ เปนตน 
   2. หลักการหรือกฎเกณฑ เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดให เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหา
ลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจจะเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยง
กัน เปนตน 
   3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ เปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑ แลวทําการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุป  
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา องคประกอบของการคิดวิเคราะห ประกอบดวย  
   1. การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาให  
   2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึงการคนหาวาความสัมพันธยอยๆ ของ
เหตุการณน้ันเก่ียวกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร  
   3. การวิเคราะหหลักการ หมายถึงการคนหาวาใชอะไรเปนหลัก เปนแกนกลางมี
สิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง 
 2.4 แนวทางการสอนใหเกิดการคิดวิเคราะห 
  เบเยอร (มาลินี ศิริจารี. 2545: 40; อางอิงจาก Beyer. 1985: 279-303) ไดเสนอแนว
ทางการพัฒนาการคิดวิเคราะหวิจารณในการเรียนการสอนไดดังน้ี 
   1. แนะนําทักษะที่ฝก 
   2. ผูเรียนทบทวนกระบวนการคน ทักษะ กฎและความรูที่เก่ียวของกับทักษะที่จะ
ฝก 
   3. ผูเรียนใชทักษะเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด 
   4. ผูเรียนทบทวนสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง ขณะที่ทํากิจกรรม  
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  อุษณีย โพธิสุข (2537: 99-100) ไดเสนอแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิด
วิเคราะหของเด็กไวดังน้ี 
   1. ประสบการณตรง การใหเด็กศึกษาเรื่องชุมชนของเราจากหนังสืออาจไมมีดี
เทาใหเด็กไปสถานท่ีที่เปนชุมชนของตนเอง เชน โรงพยาบาล โรงพัก ตลาด และกิจกรรมที่เขาทํา
อยูมีอะไรบาง มีประโยชนอยางไร ฯลฯ การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษาหรือเปดโอกาสใหเด็กทดลอง
ปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเอง จะเปนการใหโอกาสที่สําคัญยิ่ง 
   2. การทําวิจัยหรือการศึกษาหาความรู ความจริงดวยตนเอง เปนทักษะการ
เรียนรูดวยตนเองใหเด็กไดมีขั้นตอนในการศึกษาอยางถูกตอง เชน การทํารายงาน เรื่องไดโนเสาร 
เปนตน 
   3. การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิดเปน เชน การพาไปดูการโตวาที จัดให
โตวาทีการอภิปรายในหวขอตางๆ การจัดมุมหรือชมรมนักคิด 
   4. การใชสถานการณสมมติเปนกิจกรรมและวิธีสอนท่ีจะทําใหนักเรียนเกิด
ความรู ความเขาใจกระจางขึ้น และมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 
   5. ใหนักเรียนไดโอกาสเสนอผลงานที่ตนเองศึกษาใหผูอ่ืนฟงอาจเปนเพ่ือนระดับ
เดียวกันหรือเพ่ือนตางระดับหรือใหคนอ่ืนฟง 
   6. กิจกรรมกลุม การระดมพลังสมอง การระดมความคิด การไตรตรองความคิด
ของกลุมรวมถึงการวิจารณอยางมีเหตุผล การวิจารณในการสรางงานลวนเปนทักษะระดับสูงทาง
ปญญาและทางสังคมท้ังสิ้นเหลาน้ี จะชวยใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  ชาติ แจมนุช (2545: 54-55) กลาวถึงขั้นตอนการสอนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหไว
เปนขั้นตอนดังน้ี 
   1. เสนอสถานการณที่กระตุนใหคิด 
   2. คิดอยางเปนระบบใชเหตุผล 
   3. นําขอมูลตางๆ มาใชในกระบวนการคิดบนพ้ืนฐานของความจริง ความดีงาม 
ความถูกตอง 
   4. คิดและตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ 
   5. ตรวจสอบ วัดและประเมินผลการปฏิบัติรวมทั้งการประเมินผลของตนเอง 
  อารม โพธิ์พัฒน (2550: 47-49) การสอนใหคิดแบบวิเคราะห มุงหมายใหผูเรียนคิด
อยางแยกแยะและคิดไดอยางคลองแคลว หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะหได จึงนําไปผสมผสานเขา
กับกระบวนการเรียนการสอน โดยแบงแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคําถามใหพัฒนาการคิด
แบบวิเคราะหขึ้นในตัวผูเรียน 
   1. การสอนการคิดวิเคราะหองคประกอบ (Analysis of Elements) มุงใหผูเรียน
ไดคิดแยกแยะวา สิ่งสําเร็จรูปหน่ึงมีองคประกอบอะไร มีแนวทางดังน้ี 
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1.1 วิเคราะหชนิด โดยมุงเนนใหผูเรียนคิดและวินิจฉัยวา บรรดาขอความ 
เรื่องราว เหตุการณ ปรากฎการณใดๆ ที่พิจารณาอยูน้ันจัดเปนชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตาม
เกณฑหรือหลักการใหมที่กําหนด 

1.2 วิเคราะหสิ่งสําคัญ มุงใหคิดแยกแยะและวินิจฉัยวาองคประกอบใดสําคัญ 
ไมสําคัญ เชน ใหคนหาสาระสําคัญ แกนสาร ผลลัพธ ขอสรุป จุดเดน จุดดอย 

1.3 วิเคราะหเลศนัย มุงใหคิดคนหาสิ่งที่พรางไว แฝงเรนอยู มิไดบงบอกไว 
ตรงๆ แตมีรองรอยสงใหเห็นวามีความจริงน้ันซอนอยู 
   2. การสอนการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships) มุงให
ผูเรียนคิดแยกแยะวา สิ่งสําเร็จรูป ระบบ มีองคประกอบใดสัมพันธกันบาง สัมพันธกันแบบใด
สัมพันธตามกันหรือกลับกัน สัมพันธกันสูงต่ําเพียงไร มีแนวทางดังน้ี 

2.1 วิเคราะหชนิดความสัมพันธ มุงใหคิดแบบคนหาชนิดของความสัมพันธวา 
สัมพันธแบบตามกัน กลับกัน ความสัมพันธระหวางองคประกอบกับองคประกอบหรือองค ประกอบ
กับเรื่องทั้งหมด 

2.2 วิเคราะหขนาดความสัมพันธ โดยมุงใหคิดเพ่ือคนหาขนาด ระดับของ 
ความสัมพันธ 

2.3 วิเคราะหขั้นตอนความสัมพันธ โดยมุงใหคิดเพ่ือคนหาลําดับขั้นของ 
ความสัมพันธในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่เปนเรื่องแปลกใหม 

2.4 วิเคราะหวัตถุประสงคและวิธีการ มุงใหคิดและคนวาการกระทําพฤติกรรม 
พฤติการณ มีเปาหมายอะไร 

2.5 วิเคราะหสาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุงใหคิดแบบแยกแยะใหเห็นความ 
สัมพันธเชิงเหตุผล ซ่ึงเปนยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนใหคิดเปน คือ หาสาเหตุและผลได
ดี 

2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธ โดยใหคนหาแบบความสัมพันธระหวางสอง 
สิ่งแลวบอกความสัมพันธน้ัน หรือเปรียบเทียบความสัมพันธคูอ่ืนๆ ที่คลายๆกัน ทํานองเดียว กันใน
รูปอุปมาอุปไมย 
   3. การสอนคิดวิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles) มุงให
ผูเรียนคิดอยางแยกแยะจนจับหลักการไดวา สิ่งสําเร็จรูปคุมองคประกอบตางๆ อยูเปนระบบอยูได 
คือ หลักการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะหหลักการตองอาศัยการวิเคราะหขั้นตน คือ การวิเคราะห
องคประกอบ และวิเคราะหความสัมพันธกอน กลาวคือ ตองแยกแยะสิ่งสมบูรณหรือระบบใหเห็นวา
มีองคประกอบสําคัญมีหนาที่อยางไร และองคประกอบเหลาน้ันเก่ียวของพาดพิง อาศัยความ 
สัมพันธอยางไร พิจารณาจนรูความสัมพันธตลอดจนสามารถสรุปใจความ หรือหลักการไดวาการที่
ทุกสวนเหลาน้ันสามารถทํางานรวมกัน เกาะกลุมกัน คุมกันจนเปนระบบอยูไดเพราะหลักการใด   
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ผลที่ไดเปนการวิเคราะหหลักการ (Principle) ซ่ึงเปนยอดของการคิดวิเคราะห การสอนใหคิดแบบ
วิเคราะหหลักการเนนการสอนวิเคราะหดังน้ี 

3.1 วิเคราะหโครงสราง มุงใหผูเรียนคิดแบบแยกแยะแลวคนหาโครงสรางของ 
สิ่งสําเร็จรูปน้ัน ไมวาจะเปนปญหาใหม เหตุการณ ปรากฎการณ ขอความ การทดลอง 

3.2 การวิเคราะหหลักการ มุงใหผูเรียนคิดแบบแยกแยะแลวคนหาความจริง 
แมบทของสิ่งนั้น เรื่องราว สิ่งสําเร็จรูปน้ัน ไดแก การคิดคนหาหลักการสรุปการสอนใหคิดวิเคราะห 
ตองใหสิ่งสําเร็จรูปแกผูเรียน เชน เรื่องราว เหตุการณ ปญหาการทดลองและใหคิดแยกแยะ ใหเห็น
ถึงองคประกอบยอย ความเก่ียวของระหวางองคประกอบ และหลักการที่ครอบคลุมสิ่งสําเร็จรูป หรือ
ระบบน้ันอยู สวนเทคนิควิธีเรียนจะเปนแบบใดก็สามารถนํามาประยุกตใชได 
  จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แนวทางในการสอนใหเกิดการคิดวิเคราะห ควรเริ่ม
จากการกําหนดสถานการณหรือเหตุการณที่ใกลเคียงกับประสบการณของนักเรียน และใหนักเรียน
ทํากิจกรรมที่ชวยกระตุนความคิดอยางเปนลําดับ เพ่ือใหนักเรียนสามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจ 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบในสิ่งที่ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 2.5 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห (Watson; & Glaser. 1964: 11) คือ การวัด
ความสามารถในการวิเคราะห โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาเปนเหตุผลในการพิจารณา ใน
การตัดสินใจเรื่องราวตางๆ หรือสถานการณตางๆ นอกจากนั้น ที่สําคัญในเหตุการณหรือ
สถานการณก็จะมีความเกี่ยวของ เปนเหตุเปนผลกัน ซ่ึงจะเห็นวาการคิดวิเคราะหจะตองมีการหา
สาเหตุและผลมา เพ่ือพิจารณาอยูเสมอ การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจึงมี 5 ขั้นตอน คือ 
   1. การระบุปญหา เปนการกําหนดปญหาและทําความเขาใจกับปญหา พิจารณา
ขอมูล หรือกําหนดปญหา ขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งนิยามความหมายของคําและ
ขอความ การระบุปญหาเปนกระบวนการเริ่มตนของการคิดวิเคราะหหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปนการกระตุนใหบุคคลเริ่มตนคิด เม่ือตระหนักวามีปญหา หรือขอโตแยงหรือไดรับขอมูลขาวสารที่
คลุมเครือ จะพยายามหาคําตอบที่สมเหตุสมผล เพ่ือทําความเขาใจกับปญหาน้ัน ปญหาจึงเปนสิ่ง
เรา ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการคิดวิเคราะหหรือคิดอยางมีวิจารณญาณ 
   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการพิจารณาแนวทาง การสรุปอางอิงของปญหาขอโต 
แยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ โดยนําขอมูลที่มีการจัดระบบแลว มาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ 
เพ่ือกําหนดแนวทางการสรุปที่นาเปนไปไดวา จากขอมูลที่ปรากฏสามารถเปนไปในทิศทางใดบาง 
เพ่ือที่จะไดพิจารณาเลือกแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุด หรือการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการ
สรุปอางอิงตอไป 
   3. การตรวจสอบสมมติฐาน เปนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาขอ
โตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือจากแหลงตางๆ รวมทั้งการดึงขอมูล หรือความรูจากประสบการณเดิม
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ที่มีอยู มาใชเพ่ือออกแบบการทดลอง หรือวิธีการแกปญหา เปนการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว เพ่ือ
เปนแนวทางในการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล ในการสรุปอางอิงตอไป 
   4. การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตร เปนการพิจารณาเลือกแนวทางที่สม 
เหตุสมผลที่สุด จากขอมูลหรือหลักฐานที่มีอยู หลังจากกําหนดแนวทางเลือกที่อาจเปนไปไดก็จะ
พยายามเลือกวิธีการหรือแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุด ที่จะนําไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผลการใช
เหตุผลหรือทักษะการคิดที่จําเปนตอการสรุปปญหา  
   5. การประเมินการสรุปอางอิง เปนการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อางอิงหลังจากตัดสินใจสรุปโดยใช หลักตรรกศาสตรจะตองประเมินขอสรุปอางอิงวาสมเหตุสมผล
หรือไม ผลที่จะเกิดจะเปนอยางไร ถาขอมูลที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง และไดรับขอมูลเพ่ิมเติมตอง
กลับไปรวบรวมขอมูลที่มีอยูอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือตั้งสมมติฐานสรุปอางอิงใหม 
  การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2539: 
149-154) คือ การวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เร่ืองราวหรือเน้ือหา
ตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด นอกจากน้ันยังมีสวนยอยๆ ที่สําคัญน้ัน
แตละเหตุการณเก่ียวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นวาสมรรถภาพ
ดานการคิดวิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของกันเสมอ การวิเคราะหจึงตองอาศัย
พฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใช มาประกอบการพิจารณา การวัดความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท คือ 
   1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหวาส่ิงที่อยูน้ันอะไรสําคัญ หรือ
จําเปนหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด
ตัวอยางคําถาม เชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 
   2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธหรือความเก่ียวของสวนยอย
ในปรากฎการณหรือเน้ือหาน้ัน เพ่ือนํามาอุปมาอุปไมยหรือคนหาวาแตละเหตุการณน้ันมีความ 
สําคัญอะไรที่ไปเก่ียวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
   3. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเง่ือนของเรื่องราวน้ันวายึด
หลักการใดมีเทคนิค หรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ตัวอยางคําถาม เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด 
  สมนึก ภัททิยธนี (2546: 144-147) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนการใชวิจารณญาณ
เพ่ือไตรตรอง การแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งของตางๆ หรือเร่ืองตางๆ วามีชิ้นสวนใด
สําคัญที่สุด ของชิ้นสวนใดสัมพันธกันมากที่สุด และชิ้นสวนเหลาน้ันอยูรวมกันได หรือทํางานได
เพราะอาศัยหลักการใด ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน คือ 
   1. การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจําแนกวา ชิ้นใด สวนใด 
เรื่องใด ตอนใด สําคัญที่สุด หรือหาจุดเดน จุดประสงคสําคัญ สิ่งที่ซอนเรน 
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   2. การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความเกี่ยวของระหวาง
คุณลักษณะสําคัญของเรื่องราวหรือสิ่งตางๆ วาสองชิ้นสวนใดสัมพันธกันรวมถึงขอสรุปอุปมาอุปไมย 
   3.  การวิเคราะหหลักการ หมายถึง การใหพิจารณาดูชิ้นสวนหรือสวนปลีกยอย
ตางๆ วาทํางานหรือยึดเกาะกันไดหรือคงสภาพเชนน้ันไดเพราะใชหลักการใดเปนแกนกลาง จึงถาม
โครงสรางหรือหลักหรือวิธีการที่ยึดถือ 
  จากการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหสรุปไดวา การวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะหเปนการวัดความสามารถในการแยกแยะของสิ่งตางๆ โดยอาศัยการวิเคราะหความ 
สําคัญ วิเคราะหความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  งานวิจัยตางประเทศ  
   เลวิน (Levin. 1980: 174-220) ไดอางงานวิจัยของคอมเบอร และคีฟส (Comber; 
& Keeves. 1973) ในโครงการ IEA ที่ทําการวิจัยกับนักเรียน 19 ประเทศ พบวานักเรียนจะ
ปฏิบัติงานไดดีในกรณีที่งานเหลาน้ันใชความสามารถดานการคิด ดานความรู (knowledge) และจะ
ปฏิบัติงานไดดีพอสมควรเม่ือเปนงานที่ใชความสามารถดานการคิดที่ซับซอน เชน การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน 
   วอรด (Ward. 1980: 1356-A) ไดศึกษาผลของความกังวลในการเรียนรูทักษะการ
คิดวิเคราะห โดยใชเน้ือหาตางกันผานอุปกรณคอมพิวเตอร ในวิชาเลข ภาษา และการดูแลปฏิบัติ
ภายในเพ่ือศึกษาเนื้อหา ผลงานและระดับความกังวล ผลการศึกษาพบวาภาษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .025 ไมพบความกังวลในการทดสอบสาระวิชาเลขและภาษา สวนการดูแล
ปฏิบัติภายในมีคาเปน F ตอสภาวะความกังวล (วัดโดยคอมพิวเตอร) เน้ือหาสาระของภาษา และ
ผลงานในการทดสอบ การดูแลปฏิบัติภายใน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.005 แตสาระของภาษาลดความกังวลในชวงกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางสาระที่ไดรับและภาวะ
ความกังวลวัดผานคอมพิวเตอร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .025 การ
เรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห สาระเน้ือหา และความกังวลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.025 
   ซาซคิส, ดูบินสกี และดอเทอรแมนน (Zazkis, Dubinsky; & Dautermann. 1996: 
435-457) ไดศึกษาการประสานกันของยุทธวิธีการนึกภาพและยุทธวิธีการวิเคราะหในการคิดทาง
คณิตศาสตร เปนการศึกษาความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ dihedral group D4 โดยทําการ
สัมภาษณแบบคลินิกกับนักเรียน 32 คน ในการเรียนครั้งแรกในวิชาพีชคณิตนามธรรมพรอมทั้ง
พิจารณาช้ินงานของนักเรียนเก่ียวกับรูปที่มี 2 ระนาบติดกันไปดวยซึ่งปญหาแตละปญหาสามารถ
ถูกแกโดยใชวิธีการการนึกภาพเกี่ยวกับการแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวิธีการวิเคราะหเก่ียวกับการ
เพ่ิมจํานวนของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การนําเสนอของนักเรียนคอนขางเดนชัดเก่ียวกับวิธีการ
นึกภาพและวิธีการวิเคราะหโดยนักเรียนสวนใหญจะใชการประสานกันของสองวิธีการน้ี  
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   เบิรกโทลด (Bergthold. 1999: 1054-A) ไดศึกษารูปแบบการคิดวิเคราะหและการ
ใชความรูตอความเขาใจเบื้องตนของนักเรียนในมโนทัศนจํากัด วิชาแคลคูลัส จากการสัมภาษณ
พบวา นักเรียน 10 คน มีการพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่มีความยุงยาก ในขณะ
ที่นักเรียนสวนใหญสามารถอานผลของกราฟและตาราง และขอบเขตลิมิตนักเรียนเรียนรูวาตาราง
และกราฟที่ไมชัดเจน อาจทําใหอานผลผิดและวิเคราะหยาก 
   แซมส (สกุลการ สังขทอง. 2548: 26; อางอิงจาก Sams. 2004) ไดศึกษาวิธีสอน
ไวยากรณเพ่ือใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนอธิบายได โดยใหนักเรียนวิเคราะหประโยคผาน
กระบวนการตั้งคําถามเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสวนตางๆ ของประโยคใหชัดเจน 
ผลการทดลองพบวาการสอนดวยวิธีน้ีทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ิมขึ้นและ
นักเรียนสามารถเขียนอธิบายเปนขั้นตอนในรูปของแผนภาพได ซ่ึงแผนภาพจะมีสวนชวยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น เพราะแผนภาพจะชวยใหมองเห็นความสัมพันธระหวางประเด็นหลัก
และประเด็นยอยตางๆ ในประโยคไดชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังชวยใหนักเรียนขยายประโยคและเชื่อมโยง
ความคิดในประโยคหลักใหเขากับประโยคยอยตางๆ ได 
   แมกดา (Magda. 2007: บทคัดยอ) จากการศึกษาถึงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดจากการใชตัวแทนทางกราฟกในสถานการณปญหาของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนคณิตศาสตร
เบื้องตน กิจกรรมที่แตกตางกันไดถูกนํามาใชกับนักศึกษาจํานวน 23 คน ซ่ึงแตละคนจะตองทํา
กิจกรรมที่เก่ียวของกับตัวแทนทางกราฟกกับการคิดโดยสัญชาตญาณ และตัวแทนทางกราฟก   
การสํารวจการคิดโดยสัญชาตญาณ และการคิดวิเคราะห และตัวสุดทาย คือ ตัวแทนทางกราฟก 
การสํารวจการคิดโดยสัญชาตญาณและการคิดวิเคราะหโดยผานสถานการณที่ซับซอนมากขึ้น
ผลการวิจัย พบวาโดยสวนใหญนักศึกษาตอบถูก 33.09% ระหวางการทํากิจกรรม แตจากสถิติถือวา
เปนคาที่ต่ําเม่ือนําไป ใชในสถานการณจริง และจากการสังเกต พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความ
แตกตางกันในการรับรูวาอะไรคือสิ่งที่โจทยกําหนด แตเม่ือทําซํ้าหลายคร้ัง พบวา พวกเขาสามารถ
รับรูไดวาการคิดโดยสัญชาตญาณเปนการคิดที่อาจจะไดคําตอบที่ไมถูกตองและการคิดวิเคราะหจะ
ทําใหไดคําตอบที่ถูกตองกวา 
  งานวิจัยในประเทศ 
   เชิดศักด์ิ โฆวาสินธุ (2530: 104) ไดศึกษาการฝกสมรรถภาพทางสมองเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพความคิดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการฝกสมรรถภาพทางสมอง
พ้ืนฐาน 4 ดาน คือ การสังเกต การประยุกต การวิเคราะห และการสังเคราะห ฝกเปนเวลา 6 
สัปดาห ผลที่ไดพบวาการฝกสมรรถภาพทางสมองมีผลตอวิชาคณิตศาสตร ในดานการพัฒนา
คุณภาพการคิดระดับความจําสูงกวาความจํา เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสอนตามปกติ น่ันคือ การ
ฝกสมรรถภาพทางสมองจะชวยในการเรียนรูของนักเรียน 
   มนมนัส สุดส้ิน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความ 
สามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบ
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เสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ พบวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะหวิจารณ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   อุไร มะวิญธร (2543: 84) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิด
วิเคราะหเชิงวิจารณญาณและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การสอนดวยการใหประสบการณกับคูมือครู พบวา การคิดวิเคราะหเชิงวิจารณญาณของนักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยการใหประสบการณกับคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
   บุญเชิด ชุมพล (2547: 48) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนอํานวยวิทย พบวา การจัดกิจกรรมหรือกําหนด
สถานการณ ใหผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห สามารถคิดเหตุผลดวยตนเองและคิดเปนกลุมไดน้ัน
เปนการฝกใหผูเรียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาที่อาจจะตองเผชิญใน
อนาคตไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงในปจจุบันนี้ผูเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะ
ชวงชั้นที่ 3 เปนระดับชั้นที่ มีความสําคัญมาก ที่ จําเปนตองเนนและฝกฝนใหผู เรียนนั้นมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหใหมาก เพราะนักเรียนในระดับน้ีจะมีพัฒนาการทางสมองที่กําลัง
กาวหนาเปนผูใหญที่ดี ที่มีความรูความสามารถ สามารถคิดวิเคราะหแยกแยะความสําคัญของสิ่ง
ตางๆ ไดดี และเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 
   ดาวนภา ฤทธิ์แกว (2548: 59) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีความถนัดทางการเรยีนแตกตางกันในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีความถนัดทางการเรียน
แตกตางกัน มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยท่ี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีความถนัดทางการเรียนดานตัวเลข มีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหสูงกวานักเรียนที่มีความถนัดทางการเรียนดานความจํา สวนนักเรียนที่มีความถนัดทางการ
เรียนดานอ่ืนๆ มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหไมแตกตาง 
   นิพล อินนอก (2549: 79-80) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิต 
ศาสตร เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการคิดวิเคราะห ระหวางนักเรียน
ที่เรียนแบบรวมมือกับนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวานักเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือและกลุมที่เรียนตามแบบคูมือครูมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือ มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนนักเรียนกลุมที่เรียนตามแบบคูมือครูมีสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลกอนการเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน และนักเรียนกลุมที่เรียนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร สัมพันธภาพระหวางบุคคล และการคิดวิเคราะห สูงกวานักเรียนกลุม
ที่เรียนตามแบบคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   ศิริพร ภักดีคํา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวและเรื่องพหุนาม ความสามารถในการคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) กับ
การสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอบแบบเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความสามารถดานการวิเคราะหสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค
กลุมแขงขัน (TGT) กับนักเรียนที่ได รับการสอนตามคู มือครู มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกัน 
   อนุพร พวงมาลี (2549: 60) ไดเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะหและ 
เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono) กับ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยการจัดการ
เรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono) สูง
กวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรูแบบใชคําถามตามแนวคิดแบบหมวกหกใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน (Edward De Bono) มี
เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เรณุวัฒน พงษอุทธา (2550: 92) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง พาราโบลา เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชโปรแกร The Geometer’s 
Sketchpad เปนสื่อกับการจัดกิจกรรมตามปกติ พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมโดยใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนสื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
พาราโบลาและความสามารถในการคิดเคราะหสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา ความสามารถในการคิด
วิเคราะหจะสูงขึ้น หากไดรับการสอนรูปแบบใหมหรือการกระตุนดวยคําถามที่ทําใหนักเรียนรูจักคิด
รูจักแกปญหาอยางสมํ่าเสมอ ดังน้ัน ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงอยูในวัยที่จําเปนจะตองเนนและฝกฝนใหรูจักการคิด 
เพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ตอไป 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ตามหัวขอตอไปน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  4.  แบบแผนทีใ่ชในการศึกษาคนควา 
  5. วิธีการดําเนินการทดลอง 
  6. การวิเคราะหขอมูล 
  7. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร   
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 6 หอง นักเรียนจํานวน 300 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หอง นักเรียนจํานวน 50 คน ที่
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) 
 
 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควา เปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสอง ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ซ่ึงประกอบดวย 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับจํานวนเต็มบวก    2 คาบ 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม    1 คาบ 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยม     2 คาบ 
   - โจทยปญหาเก่ียวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   1 คาบ 
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 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
ใชเวลาในการทดลอง 7 คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบดวย 
   1. การแกโจทยปญหาสมการกําลังสองเก่ียวกับจํานวนเต็ม     2 คาบ 
   2. การแกโจทยปญหาสมการกําลังสองเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม   1 คาบ 
   3. การแกโจทยปญหาสมการกําลังสองเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยม    2 คาบ 
   4.  การแกโจทยปญหาสมการกําลังสองเก่ียวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  1 คาบ 
   5.  ทดสอบหลังเรียน             1 คาบ 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเร่ืองโจทยปญหาสมการกําลัง
สอง 
 
การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โจทยปญหาสมการกําลังสอง 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กรมวิชาการ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โจทยปญหา
สมการกําลังสอง และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช  
แผนที่ความคิด โดยศึกษาจาก 21 วิธีการจัดการเรียนรู: เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด (สุวิทย มูลคํา; 
และอรทัย มูลคํา. 2545: 26) เรียนรูสูครูมืออาชีพ (สุวิทย มูลคํา; และอรทัย มูลคํา. 2545: 79-93)  
กลยุทธการสอนคิดเชิงมโนทัศน (สุวิทย มูลคํา. 2547: 21-22) 
  1.2 วิเคราะหสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
  1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซ่ึงมีองค 
ประกอบ ดังน้ี  
   - ชื่อแผนการจัดการเรียนรู 
   - ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   - สาระสําคัญ 
   - จุดประสงคการเรียนรู 
   - กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชการเขียนแผนที่ความคิด 
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   - สื่อการเรียนรู 
   - การวัดและประเมินผล 
   - บันทึกผลหลังการสอน 
  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง ที่สรางเสร็จเรียบรอย
แลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนคณิตศาสตร 3 ทาน 
ตรวจสอบเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความชัดเจนและความถูกตองของผลการเรียนรูที่
คาดหวัง ความสอดคลองระหวางเน้ือหา กิจกรรมและส่ือการเรียนรู และความสอดคลองระหวางผล
การเรียนรูที่คาดหวังกับการวัดและประเมินผล เพ่ือนําขอเสนอมาปรับปรุงแกไข 
  1.5 ปรับปรุงแกไขแแผนการเรียนรูเร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสอง ตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ืองโจทยปญหาสมการกําลัง
สอง 
  2.1 กําหนดจุดมุงหมายการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ือ
สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่มีคุณภาพที่จะใชในการวิจัย 
  2.2 ศึกษาทฤษฎีและวิธีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจากแนว 
ความคิดของบลูม (Bloom: 1976: 6-9, 201-207) พรอมทั้งศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนแบบอัตนัย มีลักษณะ
เปนโจทยปญหาจํานวน 10 ขอ ในแตละขอมีคําถามวัดการวิเคราะหความสําคัญ วัดการวิเคราะห
ความสัมพันธ และวัดการวิเคราะหหลักการ  
  2.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและชี้แนะขอบกพรองแลวนําไปแกไขตามคําแนะนําใน
การปรับปรุงแกไข 
  2.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหพรอมเกณฑการใหคะแนนที่
ผูวิจัยที่แกไขตามคําช้ีแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลวเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจ 
สอบความสอดคลองของแบบทดสอบรายขอ (IOC) โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี 
   + 1 หมายถึง แนใจวาเน้ือหามีความสอดคลองกับแบบทดสอบขอน้ัน 
     0 หมายถึง ไมแนใจวาเน้ือหามีความสอดคลองกับแบบทดสอบขอน้ันหรือไม 
   - 1 หมายถึง แนใจวาเน้ือหาไมสอดคลองกับแบบทดสอบขอน้ัน 
  2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ผานการตรวจสอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูเชี่ยวชาญแลวคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัด 
เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พบวาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) มีคาเปน 1.00 ทุกขอ 
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  2.7 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดปรับปรุงแลวแกไขแลว
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณาอีกคร้ัง แลวนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 100 คน ที่เรียนเร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสองผาน
มาแลว เพ่ือนําไปวิเคราะหหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก โดยใชการวิเคราะหขอสอบอัตนัย
ของวิทนียและซาเบอรส (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 248-249) เพ่ือคัดเลือกขอสอบที่
มีคาความยากงายตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดแบบทดสอบมีคา
ความยาก (PE) ตั้งแต 0.38-0.70 และคาอํานาจจําแนก (D) ตั้งแต 0.35-0.72 จํานวน 4 ขอ ที่ครอบ 
คลุมจุดประสงคการเรียนรู 
  2.8 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่เปนแบบ     
ทดสอบแบบอัตนัย โดยกําหนดคะแนนเต็ม10 คะแนน ซ่ึงมีเกณฑในการตรวจใหคะแนนดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

ขอความ คะแนน แนวทางในการตอบ 

การคิดวิเคราะห
ความสําคัญ 

2 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดและส่ิงที่โจทยตองการทราบครบถวน 
1 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดไดและสิ่งที่โจทยตองการทราบไดไมครบ 
0 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนดไดและสิ่งที่โจทยตองการทราบไมได 

การคิดวิเคราะห
ความสัมพันธ 

3 เขียนแสดงใหเห็นความสัมพันธครบถวน 
2 เขียนแสดงใหเห็นความสัมพันธไดบางสวน 
1 เขียนแสดงใหเห็นความสัมพันธไดนอย 
0 ไมสามารถเขยีนความสัมพันธ 

การคิดวิเคราะห
หลักการ 

5 
แสดงวิธีการแกปญหาไดถูกตองครบถวน หาคําตอบไดถูกตอง 
พรอมตรวจสอบคําตอบไดถูกตองครบถวน 

4 
แสดงวิธีการแกปญหาไดถูกตองครบถวน และหาคําตอบได
ถูกตอง แตตรวจสอบคําตอบไดไมถูกตองครบถวน 

3 
แสดงวิธีการแกปญหาไดถูกตอง หาคําตอบถูกตอง พรอม
ตรวจสอบคําตอบไดบางสวน 

2 
แสดงวิธีการแกปญหาไดถูกตอง หาคําตอบถูกตอง แตไมได
ตรวจสอบคําตอบ 

1 
แสดงวิธีการแกปญหาไดถูกตอง แตหาคําตอบไมถูกตอง และ
ไมไดตรวจสอบคําตอบ 

0 
ไมสามารถแสดงวิธีการแกปญหาและหาคาํตอบที่ถูกตองได 
และไมไดตรวจสอบคําตอบ 
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  2.9 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะหทีค่ดัเลือกแลว จํานวน 4 ขอ
ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จํานวน 100 คน ที่ไม 
ใชกลุมเดิม เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient 
alpha) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 200) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.85 แลวนําเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธกอนนําไปใชกับกลุมตวัอยาง 
  2.10 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิวิเคราะหไปใชกับกลุมตวัอยางจริง 
 
แบบแผนที่ใชในการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ีเปนการศึกษาและทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบโดยผูวิจัย
ใชแบบแผนการทดลอง One–Short Case Study (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249)  
ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง One–Short Case Study 
 

กลุม ทดลอง สอบหลัง 
E X T2 

 
 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
   E  แทน กลุมทดลอง 
   X แทน การใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร 
      เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
   T2  แทน คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 หลังจากไดกลุมตัวอยาง จากการคัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุมแบบกลุม 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนที่ความ 
คิดในการสอนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
  2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอน        
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง โดยใชเวลาการสอน 6 คาบ คาบละ 60 นาที 
  3. ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง โดย
ใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
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  4. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห มาวิเคราะห
ดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ศึกษาคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยาง โดยเทียบกับเกณฑ   
รอยละ 70 โดยใช t-test One Sample 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ใชสถิติการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
  1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยและความแปรปรวน 
   1.1 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
73) 

       
n

X
X   

 
   เม่ือ   X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
      X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n    แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
   1.2 ความแปรปรวน (Variance) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 77) 

        
 1

22
2




 
nn

XXn
st  

    
   เม่ือ  2

ts    แทน คาความแปรปรวน 
      2X   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
      2 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n         แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
  2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หมายถึง คาที่ไดจากการประเมินของผู 
เชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล เปนการพิจารณาวาแบบ    
ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่สรางขึ้นมา แตละขอน้ันสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและ
จุดหมายหรือไม คาที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ เรียกวา คาดัชนีความสอดคลอง IOC 
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(Index of Item–Objective Congruence) ซ่ึงจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง +1 ถาคา IOC ที่ไดนอยกวา
0.5 แสดงวาตองปรับปรุงใหม โดยการนําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร ดังน้ี (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538: 248-249) 

      
N

R
IOC   

 
   เม่ือ  IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
     R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
          เน้ือหาวิชาทั้งหมด 
     N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2 หาคาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบโดยใชการ
วิเคราะหขอสอบแบบอัตนัยของวิทนียและซาเบอรส (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543:  
248-249)  

       
 minmax

min

2

2

XXN

NXSS
P Lu

E 


  

 
   เม่ือ   EP    แทน  คาดัชนีความยาก 
      uS   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
      LS   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
      maxX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
      minX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
      N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออนซ่ึงไดจาก 
          25% ของนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด 
 

       minmax XXN

SS
D Lu




  

 
   เม่ือ   D   แทน  คาอํานาจจําแนก 
      uS   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมเกง 
      LS   แทน  ผลรวมคะแนนของนักเรียนกลุมออน 
      maxX  แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดสูงสุด 
      minX   แทน  คะแนนที่นักเรียนทําไดต่ําสุด 
      N    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงหรือกลุมออน 
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   2.3 คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบอัตนัย 
สามารถหาไดโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 200)  
 

        














 

2

2

1
1 t

i

s

s

n

n  

 
   เม่ือ      แทน ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
      n   แทน   จํานวนขอในแบบทดสอบ 
      2

is   แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
      2

ts   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
  3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะหของกลุมตัวอยาง โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด สามารถคํานวณจากสูตร t-test 
One Sample (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 141) 
 

       

n

s
X

t 0  

 
   เม่ือ   t   แทน คาที่พิจารณาใน t–Distribution  
      X   แทน คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ยของ 
          กลุมตัวอยาง 
      0   แทน เกณฑที่กําหนด (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
      s   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนในกลุมตัวอยาง 
      n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความ  
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  N  แทน  จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
  n  แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบ  
  s   แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  0    แทน   เกณฑคาเฉลี่ยที่ตั้งไว ( 0 = 70%) 
  X    แทน   คาเฉลี่ยของคะแนน 
  t  แทน   คาที่พิจารณาใน t–Distribution 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยนําเสนอตามสมมติฐานดังน้ี 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด 
เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวาเกณฑรอยละ 70  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด เร่ือง โจทยปญหา
สมการกําลังสอง โดยเทียบกับเกณฑ โดยใช สูตร t-test One Sample ปรากฎดังตาราง 3 ดังน้ี 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด เรื่อง โจทยปญหาสมการ  
     กําลังสอง  

 
การเปรียบเทียบ N n 0 (70%) X  S t 
ความสามารถใน  
การคิดวิเคราะห 

50 40 28 30.460 7.388 2.355** 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

t (.01,49) = 2.33 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด เร่ือง โจทยปญหา
สมการกําลังสอง ผานเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
 X  30.46 คิดเปนรอยละ 76.15 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใช
เทคนิคแผนที่ความคิดประกอบเรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง กับเกณฑ สามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
ไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดประกอบเรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง 
กับเกณฑ  
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด 
เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวาเกณฑรอยละ 70  
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากร   
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 6 หอง นักเรียนจํานวน 300 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 หอง นักเรียนจํานวน 50 คน ที่
ไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร 
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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 เน้ือหาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควา เปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง ตามหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ซ่ึงประกอบดวย 
    - โจทยปญหาเก่ียวกับจํานวนเต็มบวก   2 คาบ 
    - โจทยปญหาเก่ียวกับรูปสามเหลี่ยม   1 คาบ 
    - โจทยปญหาเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยม    2 คาบ 
    - โจทยปญหาเก่ียวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  1 คาบ 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  เวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
ใชเวลาในการทดลอง 7 คาบ คาบละ 60 นาที ประกอบดวย 
    - ดําเนินการเรียนการสอน    จํานวน  6 คาบ   
    - ทดสอบหลังเรียน      จํานวน  1 คาบ  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาสมการกําลังสองที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ซ่ึงไดผานการตรวจแกไขเก่ียวกับความถูกตองและความสอดคลอง โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทาน พรอมทั้งไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
  2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เร่ืองโจทยปญหาสมการกําลัง
สอง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 4 ขอ ซ่ึงมีคา IOC ในแตละขอเทากับ 1.00 
มีคาความยากตั้งแต 0.38-0.70 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.35-0.72 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.85 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 หลังจากไดกลุมตัวอยาง จากการคัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุมแบบกลุม
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคแผนที่
ความคิดในการสอนคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
  2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอน
คณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง โดยใชเวลาการสอน 6 คาบ คาบละ 60 นาที 
  3. ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง โดย
ใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องโจทยปญหาสมการกําลังสอง 
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  4. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห มาวิเคราะห
ดวยวิธีทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ศึกษาคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมตัวอยาง โดยเทียบกับเกณฑ   
รอยละ 70 โดยใช t-test One Sample 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการสอน
คณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด เรื่อง โจทยปญหาสมการกําลังสอง ผานเกณฑรอยละ 70 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย  X  30.46 คิดเปนรอยละ 76.15 
 
อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
หลังไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดประกอบเรื่อง โจทยปญหาสมการกําลัง
สองกับเกณฑ ผลปรากฏวาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
ไดรับการสอนคณิตศาสตรโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิดเร่ือง โจทยปญหาสมการกําลังสอง ผาน
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสรุปไดวามาจากสาเหตุตอไปน้ี 
  1. เทคนิคแผนที่ความคิดเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสามารถจัดลําดับ
ขั้นเรียงลําดับความคิดกอนและหลังไดอยางเปนขั้นเปนตอน ซ่ึงนักเรียนจะไดรับการฝกฝนจากการ
แยก แยะขอมูลหรือคนหาประเด็นยอยๆ เชื่อมโยงความคิดยอยๆ โดยจัดลําดับความคิดหรือขอมูล
ตางๆ ใหเขากันอยางมีระเบียบ กอใหเกิดภาพรวมที่ชัดเจนและความเขาใจในหลักการทั้งหมดที่ 
เกิดจากความสัมพันธของขอมูลสวนยอยๆ สอดคลองกับบริงคแมนน (Brinkmann. 2003: 45-46)  
ที่กลาววาวิธีการของแผนท่ีความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดไมใชเคร่ืองมือที่ทําเพ่ือใชในทาง
การศึกษาแตกลับพบวาวิธีการของแผนที่ความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดมีประโยชนและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเขียนแบบแผนทางคณิตศาสตร 
ถึงแมวาการเขียนแผนที่ความคิดกับการเขียนความคิดรวบยอดยังไมคอยเปนที่นิยมในการเรียน
คณิตศาสตร แตจากเสียงสะทอนของครูที่นําไปใชในวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนที่เคยรูสึกไมดี
กับวิชาคณิตศาสตรน้ันไดรับประโยชน สามารถเชื่อมโยงและลําดับความคิด รวมทั้งทําใหเขาใจ
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดในขณะที่ใชวิธีการเหลาน้ี และสอดคลองกับ ไวคอฟฟ (Wycoff. 
1991: 166) ไดกลาววา แผนผังความคิดเปนวิธีที่ดีอยางยิ่งในการรวบรวบและจัดระบบความคิด ขั้น
กอนการเขียน และสามารถทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคออกมาเรื่อยๆ และมีรายละเอียดใน
เรื่องที่สื่อครบถวนสมบูรณ ซ่ึงหากนักเรียนพูดหรือเขียนโดยไมมีการเตรียมการหรือลําดับความคิด
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ในสิ่งที่จะพูดหรือเขียน จะทําใหการพูดหรือการเขียนของนักเรียนนั้นมีการลําดับขั้นตอนที่สับสน 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของน้ําผ้ึง มีนิล (2545: 30) ที่กลาวถึงประโยชนของแผนผัง
ความคิดไววาเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดและแสดงแบบการคิดที่เขาใจงาย 
สามารถอธิบายและมองเห็นไดอยางเปนระบบชัดเจน และนอกจากนี้วิธีการของแผนผังความคิดยัง
ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการในการสรางงานศิลปะ 
  2. เทคนิคแผนที่ความคิดเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสามารถจดจํา
ประเด็นตางๆ ที่จําเปน และบันทึกเพ่ือใหงายตอการนําไปทบทวนและการสรุปเรื่องราว ตามความ
เขาใจของตนเองบนพื้นฐานของเหตุและผล ซ่ึงเปนการเนนใหนักเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง       
ซ่ึงสอดคลองกับ ลีฟ (Leaf. 1997: 22) ที่ไดนําวิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping Approach) 
มาสอน เรื่องเรขาคณิต แกนักเรียนจํานวน 639 คน ซึ่งมีครูรับผิดชอบรวมการสอนจํานวน 45 คน 
พบวา วิธีการสรางแผนที่ความคิดน้ันสามารถสรางใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทเรียน
ตลอดจนสามารถแกปญหาเก่ียวกับเรขาคณิตไดงายและดีขึ้น นอกจากน้ียังพบวาวิธีการแผนที่
ความคิดน้ันมีคุณคาตอการเรียนรูวิชาเรขาคณิตของนักเรียนมากกวาวิธีการด้ังเดิมที่ครูเคยใชอยู 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลพร จินดาหลวง (2549: 58) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผล 
สัมฤทธิ์ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรโดยการใชผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
โดยการสรางผังความคิดสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจาก 
น้ี แมคเคลน (McClain. 1986: 150-164) ไดทําการศึกษาผลการนําเทคนิคแผนที่ความคิดมาใชเพ่ือ
ชวยในการทําความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวาเทคนิค
แผนที่ความคิดชวยใหนักศึกษาสามารถเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดีขึ้น โดยการมองเห็นภาพรวมและ
ชวยในการจดบันทึกใหงายขึ้น สามารถเขาใจในเนื้อหาที่จดบันทึก สงเสริมการใชความคิดในการ
ระดมสมอง มีอิสระในการคิด เปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาความคิด และซิน (Xin. 2003: 2276-A) 
ไดศึกษาผลที่แตกตางกันของกลยุทธการสอน 2 กลยุทธ คือ กลยุทธการแกปญหาที่อาศัยแผนผัง
ความคิดและกลยุทธการสอนการแกปญหาแบบด้ังเดิมที่มีตอความคงทนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรและไดศึกษาการรับรูของตนเองเก่ียวกับการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนและหลัง
การสอน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในดานการใชกลยุทธการแกปญหาท่ีกําหนดให กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 22 คนที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรู
และปญหาในวิชาคณิตศาสตร จากผลการวัดการแกโจทยปญหา พบวากลุมที่สอนโดยอาศัยแผนผัง
ความคิดน้ันสามารถแกโจทยปญหาไดดีกวากลุมที่สอนดวยวิธีแบบด้ังเดิมอยางมีนัยสําคัญ และผล
การวัดความคงทน การรับรูของตนเองและความพึงพอใจของนักเรียน พบวา กลุมที่สอนดวยการ
สอนที่อาศัยแผนผังความคิดชอบการแกโจทยปญหามากกวากลุมที่สอนดวยวิธีแบบด้ังเดิม 
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ขอสังเกตจากการศึกษาคนควา 
 จากการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร เร่ือง โจทยปญหาสมการกําลัง
สอง ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดพบขอสังเกต
บางประการจากการวิจัย ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี 
  1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนที่ความคิด นักเรียนยังคิดไมเปนระบบ
และขาดความมั่นใจในการคิด ไมกลาแสดงความคิดเห็นของตัวเอง แตเม่ือผูวิจัยใชคําถาม และสราง
บรรยากาศในการเรียนใหเปนกันเองจึงทําใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปดวยดี 
  2. การเสริมแรงใหกับนักเรียนเปนสวนสําคัญที่ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูและทําใหนักเรียนคนอ่ืนๆ ที่ไมคอยตอบมีความตั้งใจและกระตือรือรนไดพยายามมีสวนรวม
มากย่ิงขึ้น 
  3. จากการสังเกตพบวามีนักเรียนบางคนที่ไมชอบเขียนอธิบายแสดงเหตุผลของคํา 
ตอบ เม่ือผูวิจัยซักถามหรือใหนักเรียนนําเสนอผลงานกลับพบวานักเรียนสามารถนําเสนอแนว
ทางการคิดของตนเองไดอยางชัดเจนผูวิจัยใชการช้ีแนะและการกระตุนนักเรียนใหเห็นถึงความ 
สําคัญและความจําเปนในการเขียนถึงแนวคิดใหชัดเจน 
  4. นักเรียนในแตละกลุมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ชวยเหลือ
เพ่ือนในกลุมดวยความกระตือรือรน รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนคนอ่ืนๆ 
   5. นักเรียนสวนใหญมีความสนใจในเทคนิคแผนที่ความคิด เพราะทําใหนักเรียนรูจัก
ลําดับขั้นตอนการคิดไดอยางเปนระบบ และเห็นความสัมพันธในสิ่งที่เขียน ซ่ึงทําใหเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหาและสิ่งที่เรียนรูมากขึ้น  
  6. การใชเทคนิคแผนที่ความคิด ควรใชกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ปานกลางถึงสูง 
เพราะชวยใหนักเรียนรูจักคิดอยางเปนขั้นตอน กอใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาการเรียนและงายตอ
การนําไปทบทวน 
    
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการนําไปใชในการจัด 
การเรียนรูทางคณิตศาสตรและการศึกษาคนควาคร้ังตอไป ดังน้ี 
  1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
   1.1 จากการวิจัยพบวาในระยะแรกนักเรียนสวนใหญยังคิดไมเปนระบบและขาด
ความม่ันใจในการคิด ดังน้ัน ผูสอนควรใชคําถามกระตุนเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดและควรใหการเสริม 
แรง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความม่ันใจ กลาคิดและกลาแสดงออกมากขึ้น 
   1.2 การฝกเขียนแผนที่ความคิดควรใหนักเรียนเร่ิมฝกเขียนแผนที่ความคิดอยาง
งายกอนเพ่ือใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการเรียนโดยวิธีน้ี กรณีที่ผูเรียนยังไมสามารถเขียนแผนที่



 50

ความคิดได ครูควรใหคําแนะนําและดูแลอยางใกลชิด สวนผูเรียนที่มีความคลองแคลวในการเขียน
แผนที่ความคิดควรใหอิสระในการคิดอยางเต็มที่ 
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 
   2.1 ควรทําการศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร
ที่มีตอทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการใหเหตุผล  
   2.2 ควรทําการศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนที่ความคิดในการสอนคณิตศาสตร 
ที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหกับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ 
   2.3 ควรเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่แตกตางกัน 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค (IOC) 
2. คาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
3. คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชสูตรของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
4. คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนของ

กลุมตัวอยางโดยใช t–test One Sample 
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ตาราง 4  คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับวตัถุประสงค (IOC) 
 

ขอที่ 
คะแนนผูเชีย่วชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 

 
 
ตาราง 5  คาความยาก (PE) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
     วิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
 

ขอที่  PE D การพิจารณา 
1 0.53 0.51 ตัดทิ้ง 
2 0.45 0.65 คัดเลือกไว 
3 0.66 0.35 ตัดทิ้ง 
4 0.44 0.61 ตัดทิ้ง 
5 0.47 0.67 คัดเลือกไว 
6 0.45 0.58 ตัดทิ้ง 
7 0.70 0.35 คัดเลือกไว 
8 0.53 0.61 ตัดทิ้ง 
9 0.48 0.65 ตัดทิ้ง 
10 0.38 0.72 คัดเลือกไว 
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ตาราง 6  คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา 
     ปที่ 3 โดยใชสตูรของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 
 

ขอที่  X   2X  2s  
1 485 3527 11.87 
2 473 3087 8.58 
3 516 3582 9.29 
4 375 2323 9.26 
 
เน่ืองจาก คา  X  และ  2X ของขอสอบทั้งฉบบั คือ  X  = 1,849;  2X = 

44,977 
หาคา 2
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และเนื่องจาก n = 4 ;  2s = 39.00  ดังน้ัน คาความเชื่อม่ัน (α-Coefficient) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หาไดโดยใชสูตรของครอนบาค
(Cronbach’s coefficient alpha) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 200) 
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ตาราง 7  คะแนนความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนของ 
     กลุมตัวอยางโดยใช t–test One Sample 
 

คนที ่ X  2X  คนที ่ X  2X  
1 39 1521 26 38 1444 
2 36 1296 27 32 1024 
3 33 1089 28 24 576 
4 17 289 29 26 676 
5 28 784 30 36 1296 
6 40 1600 31 40 1600 
7 37 1369 32 30 900 
8 28 784 33 33 1089 
9 40 1600 34 36 1296 
10 31 961 35 28 784 
11 30 900 36 11 121 
12 40 1600 37 37 1369 
13 40 1600 38 38 1444 
14 29 841 39 29 841 
15 20 400 40 28 784 
16 35 1225 41 28 784 
17 39 1521 42 26 676 
18 28 784 43 19 361 
19 18 324 44 36 1296 
20 30 900 45 24 576 
21 40 1600 46 30 900 
22 33 1089 47 28 784 
23 12 144 48 29 841 
24 32 1024 49 19 361 
25 29 841 50 34 1156 

 
 

 X  = 1,523 และ  2X = 49,065 
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คาเฉลี่ยหลังเรียน    
n

X
X   

 

       
50

523,1
X  

 
       460.30X    
 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
 

 1

22




  

NN

XXN
s  

    
   

 4950

15234906150 2
s  

  

2450

23195292453250 
s  

 

2450

133721
s  

 
388.7s  

 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
กลุมตัวอยาง โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด สามารถคํานวณจากสูตร t–test One 
Sample (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 141) 

        

n

s
X

t 0  
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2846.30 

t  
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ภาคผนวก ข 
1. แผนการจัดการเรียนรู 
2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  
สาระท่ี 4 :  พีชคณิต      มาตรฐานที่ ค : 4.2 
หนวยการเรียนรูท่ี   3      ชั้น  ม.3 
เร่ือง การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวกโดยใชสมการกําลังสอง เวลา  2 คาบ  
 
จุดประสงคการเรียนรู  

1. ดานความรู : นักเรียนสามารถ 
1.1 แกสมการกําลังสองท่ีกําหนดใหได 
1.2 เขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการได  
1.3 เขียนความสัมพันธของสิ่งท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการใหออกมาในรูปประโยค

สัญลักษณได  
1.4 แกโจทยปญหาและหาคําตอบไดถูกตอง  

2. ดานทักษะกระบวนการ : นักเรียนสามารถ 
  2.1 แกปญหา 
  2.2 ส่ือสาร ส่ือความหมายและการนําเสนอ 

3. ดานเจตคติ : นักเรียนมี 
3.1 ความรับผิดชอบ 
3.2 ระเบียบวินัย 
3.3 ความกระตือรือรน 
3.4 การทํางานเปนกลุม 

 
สาระสําคัญ  

การนําความรูเรื่องการแกสมการกําลังสองมาแกโจทยปญหาเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก คือ ความสามารถ
ในการระบุส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและสิ่งท่ีโจทยไดกําหนด โดยนําขอมูลตางๆ ท่ีไดมาเขียนความสัมพันธออกมา
ในรูปสมการกําลังสอง พรอมลงมือดําเนินการแกโจทยปญหาและหาคําตอบไดอยางถูกตอง  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู  
คาบท่ี 1 

ข้ันนํา (10 นาที) 
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในคาบนี้  
2. นักเรียนทําแบบทดสอบยอย 1 เพ่ือทบทวนเก่ียวกับการแกสมการกําลังสอง หลังจากนั้นครูเฉลยและอธิบาย
เพ่ิมเติม  
 

ข้ันสอน (35 นาที)  
3. ครูอธิบายและแนะนําเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ความคิดใหนักเรียนทราบ โดยครูเปนผูสาธิตผานโปรแกรม 
MindManager X5 เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนและเกิดความเขาใจในหลักการคิดวิเคราะห วาแบงเปน 3 สวนดังนี้ 
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ คือ การเขียนแผนท่ีความคิดโดยเขียนระบุส่ิงท่ีโจทย
ตองการทราบและส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
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 - ความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ คือ การเขียนแผนที่ความคิดโดยเปล่ียนจากขอความ
ทางภาษา และเขียนออกมาเปนสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ 
 - ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ คือ การเขียนแผนที่ความคิดโดยแสดงการแกปญหาและหา
คําตอบ พรอมการตรวจสอบคําตอบ ไดอยางถูกตอง  

 
 
4. ครูแจกใบความรูท่ี 1 เรื่องสมการกําลังสองใหกับนักเรียน หลังจากใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองสักครู ครู
ยกตัวอยางบนกระดานและอธิบายเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
5. เมื่อนักเรียนอานโจทยปญหาแลว ครูถามนักเรียนวาส่ิงท่ีโจทยตองการทราบคืออะไร และใหนักเรียนลองฝก
เขียนส่ิงท่ีโจทยตองการลงในกระดาษ โดยครูแสดงตัวอยางบนกระดาน 
 

 
 
 
6. ครูต้ังคําถามเพื่อใหนักเรียนคิดตอวามีขอมูลอะไรบางท่ีโจทยกําหนดมาให หลังจากนั้นใหนักเรียนลองฝกเขียน
แผนที่ความคิดเพ่ือแสดงการเชื่อมโยงของขอมูล โดยครูแสดงตัวอยางบนกระดาน 

ตัวอยางท่ี 1  กําลังสองของผลบวกของจํานวนเต็มบวกจํานวน
หนึ่งกับ 7 เทากับผลบวกของ 10 เทาของจํานวน
นั้นกับ 94 จงหาจํานวนนั้น 
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7. นักเรียนชวยกันตรวจสอบถึงความครบถวนสมบูรณของส่ิงท่ีโจทยตองการและส่ิงท่ีโจทยกําหนด ครูแนะนํา
เพ่ิมเติมหากพบวายังมีบางประเด็นท่ีขาดหาย  
8. ครูใหนักเรียนลองเปล่ียนขอความทางภาษาจากส่ิงท่ีโจทยตองการและส่ิงท่ีโจทยกําหนด เพ่ือแสดง
ความสัมพันธโดยเขียนแทนดวยสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ หลังจากนั้นใหนักเรียนลองฝกเขียนแผนท่ี
ความคิดเพ่ือแสดงการเชื่อมโยงของขอมูล โดยครูแสดงตัวอยางบนกระดาน 
 

 
 

9. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน และใหนักเรียนอธิบายถึงการเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนดและการเขียนสัญลักษณ โดยครูจะ
เปนผูอธิบายเพ่ิมเติมหากยังมีนักเรียนคนอื่นท่ียังสงสัย 
10. ครูซักถามนักเรียนถึงขั้นตอนในการแกปญหาวาตองใชวิธีใด ซึ่งนักเรียนอาจจะเลือกใชวิธีแกปญหาไดหลาย
รูปแบบ จนกระท่ังนักเรียนสามารถที่จะหาคําตอบ หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนขอมูลเชื่อมโยง โดยครแูสดง
ตัวอยางบนกระดาน 



 

 

70

 
11. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกโจทยปญหาประกอบการเขียนแผนที่ความคิดท่ีไดจากตัวอยาง 
12. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบคําตอบโจทยปญหาโดยตรวจตามคุณสมบัติของปญหาท่ีกําหนดให และแสดง
ตัวอยางบนกระดาน 

 
13. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1 ใหนักเรียนทุกคน  
14. นักเรียนศึกษาปญหาจากใบกิจกรรมท่ี 1 ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1   
1. จํานวนเต็มสามจํานวนเรียงกัน ถากําลังสองของจํานวนท่ีนอย

ท่ีสุดบวกดวยผลคูณของสองจํานวนท่ีเหลือเทากับ 67 ผลคูณของ
จํานวนเต็มสามจํานวนนั้นเปนเทาไร 

2. จํานวนคี่บวกสองจํานวนเรียงกันคูณกันได 143 จํานวนคี่บวกท่ี
มากกวาคือจํานวนใด 
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15. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับปญหาวาในขอท่ี 1 และ 2 ส่ิงท่ีโจทยตองการคืออะไร มีขอมูลอะไรบางท่ีโจทย
กําหนดมาให โดยใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามกอน จนไดคาํตอบท่ีครบถวน  
16. นักเรียนลงมือฝกปฏิบัติตามใบกิจกรรมท่ี 1 เปนรายบุคคล แตสามารถปรึกษารวมกับเพ่ือนได โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1  นักเรียนอานโจทยปญหาท่ีกาํหนดให  
ขั้นท่ี 2 นักเรียนเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 นักเรียนเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ขั้นท่ี 4  นักเรียนเปล่ียนขอความทางภาษาโดยเขียนเปนสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 นักเรียนเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ีถูกตอง 
ขั้นท่ี 6 นักเรียนเขียนวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7 นักเรียนตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 

17. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรม พรอมใหคําปรึกษาโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดถามขอท่ีสงสัยหรือเปนปญหาไดตลอดเวลา 
18. ครูสุมเลือกนักเรียนจํานวน 4 คน ออกมานาํเสนอผลงาน แลวใหนักเรียนท่ีเหลือชวยกันแสดงความคิดเห็น
หรือส่ิงท่ียังสงสัยจากการนําเสนอของเพ่ือน 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
19. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปส่ิงท่ีไดจากใบกิจกรรมท่ี 1 
20. ครูแจกแบบฝกทักษะท่ี 1เพ่ือใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน 
 
คาบท่ี 2 

ข้ันนํา (10 นาที) 
1. ครูและนักเรียนชวยกันทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนที่ความคิด ในคาบที่ 1  
2. ครูใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตามส่ิงท่ีครูกําหนดใหบนกระดาน 

กําหนดให A , B , C เปนเลขโดดท่ีไมซ้ํากัน 
A , B และ C เปนเลขโดดใด ถาผลบวกเปนดังนี้ 

 
   
คําตอบ  
    2.1 A คือ..................... B คือ....................   

2.2 A คือ..................... B คือ....................  C  คือ....................   
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แนวการคิด ขอ 2.1    
- พิจารณาจากหลักสิบของตัวตั้งและหลักสิบของผลบวก จะพบวา เลขโดด A มีคามากกวาเลขโดด B อยู 

1 เพราะผลบวกของเลขโดด A ท้ังสองตัวในหลักหนวย มีคามากท่ีสุด คือ 18 (เกิดจาก 9+9 = 18)   
- แสดงวา เลขโดด A กับ เลขโดด B เปนเลขโดดท่ีอยูติดกัน และ เลขโดด A มีคามากกวาเลขโดด B 

ดังนั้น เลขโดด A ท่ีเปนไปได 5, 6 , 7, 8 , 9 
  ถา เลขโดด A เปน 5 (5+5=10)  B เปน 0    

ถา เลขโดด A เปน 6 (6+6=12)  B เปน 2    
ถา เลขโดด A เปน 7 (7+7=14)  B เปน 4   
ถา เลขโดด A เปน 8 (8+8=16)  B เปน 6   
ถา เลขโดด A เปน 9 (9+9=18)  B เปน 8   

- ดังนั้นกรณีท่ีเปนไปได  คือ เลขโดด A เปน 9 และ เลขโดด B เปน 8  
 
แนวการคิด ขอ 2.2    

- พิจารณาจากหลักหนวย เลขโดด B คือ เลขโดดที่บวกกัน 3 ครั้งแลว ตองไดเลขโดดในหลักหนวยเปน
เลขโดดตัวเดิม เลขโดดที่เปนไปไดคือ 0 (0+0+0 = 0) , กับ 5 (5+5+5=15)  

- พิจารณาจากหลักสิบ เลขโดด A คือ เลขโดดที่บวกกัน 3 ครั้งแลว ตองไดเลขโดดในหลักหนวยเปนเลข
โดด B 

ถา เลขโดด B เปน 0 จะไมสามารถหา เลขโดด A ท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขได 
ถา เลขโดด B เปน 5 แลว เลขโดด A คือ 8 เนื่องจาก 8+8+8 = 24 เมื่อบวกกับท่ีทดไว 1 จะได

25 
ดังนั้นกรณีท่ีเปนไปได  เลขโดด A คือ 8 , เลขโดด B คือ 5 และ เลขโดด C คือ 2 

 
ข้ันสอน (35 นาที)  

3. ครูแจกใบความรูท่ี 2 เรื่องแผนที่ความคิด เพ่ือเปนทบทวนความรูใหกับนักเรียน หลังจากนั้นครูยกตัวอยางท่ี 1 
บนกระดาน ซึ่งเปนโจทยปญหาสมการกําลังสองเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก เรื่องท่ีเกี่ยวของกับอายุ  
 
 
 
 
 
 
4. เมื่อนักเรียนอานโจทยปญหาแลว ครูถามนักเรียนวาส่ิงท่ีโจทยตองการทราบคืออะไร และใหนักเรียนลองฝก
เขียนส่ิงท่ีโจทยตองการท่ีกระดาษ โดยครูแสดงตัวอยางบนกระดาน 

ตัวอยางท่ี 2.1 พอมีอายุเทากับผลคูณของอายุของลูกสองคน ซึ่งลูกท้ัง 
สองคนมีอายุหางกัน 3 ป ปจจุบันพอมีอายุ 54 ป จงหาอายุ
ของลูกคนท่ี 2 
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5. ครูต้ังคําถามเพื่อใหนักเรียนคิดตอวามีขอมูลอะไรบางท่ีโจทยกําหนดมาให หลังจากนั้นใหนักเรียนลองฝกเขียน
ขอมูลเชื่อมโยง โดยครูแสดงตัวอยางบนกระดาน 
 

 
 
 
 

6. หลังจากนั้นใหนักเรียนลองฝกเปล่ียนขอความทางภาษาของส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและสิ่งท่ีโจทยกําหนด แทน
ดวยสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ โดยครูแสดงตัวอยางบนกระดาน 
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7. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน และใหนักเรียนอธิบายถึงการเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ ส่ิงท่ีโจทยกําหนดและการ
เขียนสัญลักษณ โดยครูจะเปนผูอธิบายเพ่ิมเติมหากยังมีนักเรียนคนอื่นท่ียังสงสัย 
8. นักเรียนดําเนินการแกโจทยปญหาเพ่ือหาคําตอบ ครูสุมนักเรียน 2-3 เพ่ือเปนการตรวจสอบถึงวิธีการแกปญหา
และคําตอบและลองฝกเขียนขอมูลเชื่อมโยง พรอมใหตรวจสอบคําตอบตามสมบัติของโจทยปญหา 

 
 
9. ครูยกตัวอยางท่ี 2 บนกระดาน ซึ่งเปนโจทยปญหาสมการกําลังสองเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก เรื่องท่ีเกี่ยวของกับ
จํานวนเงิน  
 
 
 
 
 
 
10. ครูใหเวลานักเรียน 3 นาที เพ่ือใหนักเรียนลองเขียนแผนที่ความคิดตามรูปแบบของตนเอง และหาอาสาสมัคร
เพ่ือใหนักเรียนรวมนําเสนอแผนที่ความคิดของตนเอง โดยเพ่ือนคนอื่นๆ รวมซักถามเพื่อเพ่ิมความเขาใจ 
11. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวิธีการแกโจทยปญหาและการตรวจสอบคาํตอบตามสมบัติของโจทยปญหา 

ตัวอยางท่ี  2.2  พอมีเงิน 80 บาท แมมีเงิน 63 บาท บุตรคนนองมีเงินนอย
กวา 2 บาท ผลคูณของจํานวนเงินของบุตรท้ังสอง 
เทากับผลบวกของจํานวนเงินของพอและแม จงหาวาบุตร 
ท้ังสองมีเงินคนละกี่บาท 
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12. ใหนักเรียนจับคู 2 คน และครูแจกใบกิจกรรมท่ี 2 
13. นักเรียนรวมกันศึกษาปญหาจากใบกิจกรรมท่ี 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. นักเรียนฝกปฏิบัติตามใบกิจกรรมท่ี 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1  สมาชิกในกลุมอานโจทยปญหาท่ีกําหนดให 
ขั้นท่ี 2 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยกาํหนด 
ขั้นท่ี 4  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเปล่ียนขอความทางภาษาโดยเขียนเปนสัญลักษณหรือ

ประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ี

ถูกตอง 
ขั้นท่ี 6  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7  สมาชิกในกลุมชวยกันตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 

15. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรม พรอมใหคําปรึกษาโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดถามขอท่ีสงสัยหรือเปนปญหาไดตลอดเวลา 
16. ครูสุมเลือกผลงานของแตะกลุม จํานวน 2-3 กลุม และใหนักเรียนนําเสนอผลงานของกลุม แลวใหนักเรียนท่ี
เหลือชวยกันแสดงความคิดเห็นหรือส่ิงท่ียังสงสัยจากการนําเสนอของเพ่ือน 
 

ใบกิจกรรมท่ี 2  
1. บีมอายุมากกวาเบียร 3 ป เบียรอายุมากกวาบัว 5 ป ผลคูณของ

อายุของบีมและบัวเปน 180 จงหาวาเบียรมีอายุกี่ป 
2.  วันนี้แดงมีเงิน 10 บาท ดํามีเงิน 30 บาท ในวันท่ีผานมาแดงมีเงิน

มากกวาดําอยู 3 บาท เมื่อนําจํานวนเงินของทั้งสองมาคูณกันจะ
เทากับผลบวกของจํานวนเงินของทั้งสอง ในวันท่ีผานมาเขามีเงิน
คนละกี่บาท 
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ข้ันสรุป (5 นาที) 

17. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปส่ิงท่ีไดจากใบกิจกรรมท่ี 2 
18. ครูแจกแบบฝกทักษะท่ี 2 ใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน 
 
วัสดุอุปกรณ/สื่อ/แหลงการเรียนรู  

Program MindManager X5 
แบบทดสอบยอย 1 
ใบความรูท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 1  
แบบฝกทักษะท่ี 1 
ใบความรูท่ี 2 
ใบกิจกรรมท่ี 2 
แบบฝกทักษะท่ี 2 

 
กระบวนการวัดและประเมินผล  

วิธีการวัด เคร่ืองมือ  เกณฑการประเมิน 
ดานความรู 
การตรวจใบกิจกรรม 

 
ใบกิจกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 

ดานทักษะกระบวนการ 
การตรวจใบกิจกรรม ,  
การสังเกตพฤติกรรม 

 
ใบกิจกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

ดานเจตคติ 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  
สาระท่ี 4  :  พีชคณิต      มาตรฐานที่ ค : 4.2 
หนวยการเรียนรูท่ี   3      ชั้น  ม.3 
เร่ือง การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียมโดยใชสมการกําลังสอง เวลา  1 คาบ  
 
จุดประสงคการเรียนรู  

1. ดานความรู : นักเรียนสามารถ 
1.1 บอกสวนสูง ความยาวของฐานและหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมได 
1.2 นําทฤษฎีบทปทาโกรัสไปใชในการแกสมการได 
1.3 เขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการได  
1.4 เขียนความสัมพันธของสิ่งท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการใหออกมาในรูปประโยค

สัญลักษณได  
1.5 แกโจทยปญหาและหาคําตอบไดถูกตอง  

2. ดานทักษะกระบวนการ : นักเรียนสามารถ 
  2.1 แกปญหา 
  2.2 ส่ือสาร ส่ือความหมายและนําเสนอ 

3. ดานเจตคติ : นักเรียนมี 
3.1 ความรับผิดชอบ 
3.2 ระเบียบวินัย 
3.3 ความกระตือรือรน 
3.4 การทํางานเปนกลุม 

 
สาระสําคัญ  

การนําความรูเรื่องการแกสมการกําลังสองมาแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม คือ ความสามารถใน
การระบุส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและสิ่งท่ีโจทยไดกําหนด โดยนําขอมูลตางๆ ท่ีไดมาเขียนความสัมพันธออกมาใน
รูปสมการกําลังสอง พรอมลงมือดําเนินการแกโจทยปญหาและหาคําตอบไดอยางถูกตอง  

 
กระบวนการจัดการเรียนรู  

ข้ันนํา (5 นาที) 
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในคาบนี้  
2. ครูซักถามนักเรียนเพ่ือทบทวนเรื่องการหาความสูงของสามเหล่ียม การหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียมและ  
ทฤษฎีบทปทาโกรัส 

ถารูปสามเหล่ียม  ABC  เปนรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  ซึ่งมี  AĉB  เปนมุมฉาก  ให  a , b และ c  เปน
ความยาวของดานตรงขามมุม  A , B และ C  ตามลําดับ  แลวจะไดความสัมพันธระหวางความยาวของดานท้ัง
สามของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  คือ c2  =  a2  +  b2 
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ในรูปสามเหล่ียมมุมฉากใดๆ  พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนดานตรงขามมุมฉากเทากับผลบวกของพื้นท่ี
ของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนดานประกอบมุมฉาก 

บทกลับของทฤษฎีบทปทาโกรัส 

 ถา  a , b และ c  เปนความยาวของดานท้ังสามของรูปสามเหล่ียม ABC  และ  c2  =  a2 + b2 แลวจะ
ไดวารูปสามเหล่ียม ABC นี้เปนรูปสามเหล่ียมมุมฉาก โดยมีดานท่ียาว c หนวย เปนดานตรงขามมุมฉาก 
 

ข้ันสอน (40 นาที)  
3. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อกระตุนการคิด โดยใหนักเรียนดูภาพดานลางนี้ และถามนักเรียนวาในภาพนี้มีรูป
สามเหล่ียมดานเทาท้ังหมดกี่รูป 

 
 
 
 
 

 
 
เฉลย รูปสามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ 4 หนวย จํานวน 1 รปู   

รูปสามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ 3 หนวย จํานวน 3 รูป   
รูปสามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ 2 หนวย จํานวน 7 รูป   
รูปสามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ 1 หนวย   จํานวน 16 รูป   
รวมมีรูปสามเหล่ียมดานเทาท้ังส้ิน  27 รูป 
 

4. ครูยกตัวอยางท่ี 3.1 บนกระดาน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางท่ี 3.1 รูปสามเหล่ียมรูปหนึ่งมีพ้ืนท่ี 42 ตารางเซนติเมตร  
ถาฐานของรูปสามเหล่ียมยาวกวาสวนสูง 5 เซนติเมตร  
จงหาความยาวของสวนสูงและความยาวฐาน 

a 
c 

b 

B 

C A 

1 หนวย 
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5. ใหนักเรียนลองเขียนแผนที่ความคิดหลังจากท่ีไดอานตัวอยางท่ี 3.1  
6. ครูซักถามนักเรียน และใหนักเรียนระบุวาโจทยตองการทราบอะไรและโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ครูแสดง
ตัวอยางบนกระดาน เพ่ือใหนักเรียนสังเกตวาขอมูลครบถวนหรือไมและสามารถซักถามเพ่ือเพ่ิมความเขาใจ 
 

 
 
7. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน โดยใหนักเรียนอธิบายถึงการเปล่ียนจากส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ท่ีเขียนแทนดวยสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ และครูแสดงตัวอยางบนกระดาน เพ่ือใหนักเรียนซักถาม
เพ่ิมเติม 
 

 
 
 

8. ครูสุมนักเรียนเพิ่มอีก 2-3 คน เพ่ือใหนักเรียนนําเสนอแผนท่ีความคิดและอธิบายการแกปญหาและคําตอบ  
9. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบคําตอบตามสมบัติของโจทยปญหา และครูแสดงตัวอยางบนกระดาน  
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10. ครูยกตัวอยางใหม เปนตัวอยางท่ี 3.2  
 
 
 
 

 
 

 
11. ใหนักเรียนลองเขียนแผนที่ความคิดหลังจากท่ีไดอานตัวอยางท่ี 3.2 และจับคูกับเพ่ือนดูผลงานของเพื่อน เพ่ือ
เปนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
12. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน เพ่ือใหนักเรียนระบุวาโจทยตองการทราบอะไรและโจทยกําหนดอะไรมาใหบาง ครู
อธิบายเพ่ิมเติมหากยังมีบางประเด็นท่ีไมสมบูรณ 

 

ตัวอยางท่ี 3.2 ดานท่ียาวท่ีสุดของสามเหล่ียมมุมฉากยาว 10 นิ้ว  
ดานประกอบมุมฉากท่ีส้ันท่ีสุดยาวนอยกวาดานประกอบมุม
ฉากท่ีเหลืออยู 2 นิ้ว จงหาผลคูณของ 
ความยาวของดานประกอบมุมฉากท้ัง 2 ดาน 
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13. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน ออกมานําเสนอแผนที่ความคิดของตนเองพรอมอธิบายการเปล่ียนจากส่ิงท่ีโจทย
ตองการทราบและส่ิงท่ีโจทยกําหนดที่เขียนแทนดวยสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ โดยครูอธิบายเพ่ิมเติมหาก
ยังมีบางประเด็นท่ีไมสมบูรณ 

 
 

14. ครูใหนักเรียนท่ีสมัครใจ 2 คน ออกมานําเสนอผลงานของตนเองและอธิบายการแกปญหาและคําตอบ เพ่ือนๆ 
สามารถซักถามเพื่อเติมได  
15. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบคําตอบตามสมบัติของโจทยปญหา และครูชวยสรุปในตอนทายใน
ประเด็นท่ียังไมครบถวน  
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14. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 3 โดยใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1  นักเรียนอานโจทยปญหาท่ีกําหนดให  
ขั้นท่ี 2 นักเรียนเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 นักเรียนเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ขั้นท่ี 4  นักเรียนเปล่ียนขอความทางภาษาโดยเขียนเปนสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 นักเรียนเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ีถูกตอง 
ขั้นท่ี 6 นักเรียนเขียนวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7  นักเรียนตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 

15. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรม พรอมใหคําปรึกษาโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดถามขอท่ีสงสัยหรือเปนปญหาไดตลอดเวลา 
16. ครูสุมเลือกนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน แลวใหนักเรียนท่ีเหลือชวยกันแสดงความคิดเห็นหรือส่ิงท่ียังสงสัย
จากการนําเสนอของเพ่ือน 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
17. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปส่ิงท่ีไดจากใบกิจกรรมท่ี 3 
18. ครูแจกแบบฝกทักษะท่ี 3 เพ่ือใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน 
 
วัสดุอุปกรณ/สื่อ/แหลงการเรียนรู  

MindManager X5 
ใบกิจกรรมท่ี 3  
แบบฝกทักษะท่ี 3 

 
กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ  เกณฑการประเมิน 
ดานความรู 
การตรวจใบกิจกรรม 

 
ใบกิจกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 

ดานทักษะกระบวนการ 
การตรวจใบกิจกรรม 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
ใบกิจกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

ดานเจตคติ 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
สาระท่ี 4  :  พีชคณิต      มาตรฐานที่ ค : 4.2 
หนวยการเรียนรูท่ี   3      ชั้น  ม.3 
เร่ือง การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรูปส่ีเหล่ียมโดยใชสมการกําลังสอง  เวลา  2  คาบ  
 
จุดประสงคการเรียนรู  

1. ดานความรู : นักเรียนสามารถ 
1.1 หาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมได 
1.2 เขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการได  
1.3 เขียนความสัมพันธของสิ่งท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการใหออกมาในรูปประโยค

สัญลักษณได  
1.4 แกโจทยปญหาและหาคําตอบไดถูกตอง  

2. ดานทักษะกระบวนการ : นักเรียนสามารถ 
  2.1 แกปญหา 
  2.2 ส่ือสาร ส่ือความหมายและนําเสนอ 

3. ดานเจตคติ : นักเรียนมี 
3.1 ความรับผิดชอบ 
3.2 ระเบียบวินัย 
3.3 ความกระตือรือรน 
3.4 การทํางานเปนกลุม 

 
สาระสําคัญ 

การนําความรูเรื่องการแกสมการกําลังสองมาแกโจทยปญหาเกี่ยวกับรูปส่ีเหล่ียม คือ ความสามารถใน
การระบุส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและสิ่งท่ีโจทยไดกําหนด โดยนําขอมูลตางๆท่ีไดมาเขียนความสัมพันธออกมาใน
รูปสมการกําลังสอง พรอมลงมือดําเนินการแกโจทยปญหาและหาคําตอบไดอยางถูกตอง  

 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู  
คาบท่ี 4 

ข้ันนํา (10 นาที) 
1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอย 4 เพ่ือเปนการทบทวนเรื่องการหาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
และทบทวนเนื้อหาเพ่ิมเติมรวมกัน 
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู และบทบาทการทํางานรวมกันเปนกลุมใหนักเรียนรับทราบ 
3. ครูใหนักเรียนรวมกันทบทวนถึงหลักในการคิดวิเคราะห โดยใชแผนที่ความคิดมาประกอบ  

ข้ันสอน (35 นาที)  
4. ครูแบงกลุมใหนักเรียน กลุมละ 4 คน โดยคละความสามารถ เกง : ปานกลาง : ออน  (1 : 2 : 1)  
5. ครูยกตัวอยางรูปส่ีเหล่ียมบนกระดาน 2-3 รูป โดยใหนักเรียนในกลุมรวมกันอภิปรายวา ความยาวรอบรูป คือ
อะไร พ้ืนท่ี คือ อะไร และมีวิธีการหาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมไดอยางไร 
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6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา  
ความยาวรอบรูป คือ ความยาวของดานท่ีลอมรอบรูป  
พ้ืนท่ี คือ อาณาบริเวณทั้งหมดบนผิวของรูปหรือบริเวณที่ถูกลอมรอบดวยดาน 
 
ประเภทของ       
 รูปส่ีเหลี่ยม 

ความยาวรอบรูป พื้นท่ี 

จัตุรัส 

 

a+a+a+a  = 4a 
 
4  ความยาวของดาน 

a x a 
 
ความยาวดาน x ความยาวดาน 

ผืนผา 

 

a+b+a+b = 2(a+b) 
 
2    (ความยาวของดานยาว    
ความยาวของดานกวาง) 

a x b 
 
ความกวาง x ความยาว 

เปยกปูน 

 

a+a+a+a  = 4a 
 
ความยาวของดานทุกดานรวมกัน 

 212

1
ddx   

2

1  x ผลคูณของสนทแยงมุม 

ดานขนาน 

 

a+b+a+b = 2(a+b) 
 
2    (ความยาวของดานยาว    
ความยาวของดานกวาง) 

b X h 
 
ความยาวฐาน x ความสูง 

คางหมู 

 

a + b + c + d 

 

ความยาวของดานทุกดานรวมกัน 

  hxbax 
2

1  

2

1  x ( ผลบวกของความยาวของดาน

คูขนาน) x ความสูง 

 
6. นักเรียนแตละกลุมจะไดรับใบกิจกรรมท่ี 4A และศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับโจทยปญหาท่ีไดรับ โดยครูมี
หนาท่ีกระตุนใหนักเรียนทํางานรวมกัน คิดและอภิปรายรวมกัน 
7. ครูลองสุมถามนักเรียนบางกลุมวา ส่ิงท่ีโจทยตองการในใบกิจกรรมท่ี 4A ขอท่ี 1 คืออะไร และมีขอมูลอะไรท่ี
โจทยกําหนดใหบาง และอาจจะถามเพ่ือนๆ กลุมอื่นๆ วายังขาดขอมูลใดหรือไม ถายังขาดมีส่ิงใดท่ีตองเพ่ิมเติม 
หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1  สมาชิกในกลุมอานสถานการณท่ีกําหนดให 
ขั้นท่ี 2  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ขั้นท่ี 4  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเปล่ียนขอความทางภาษาโดยเขียนเปนสัญลักษณหรือ

ประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ี

ถูกตอง 
ขั้นท่ี 6  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7  สมาชิกในกลุมชวยกันตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 

5. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรม พรอมใหคําปรึกษาโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดถามขอท่ีสงสัยหรือเปนปญหาไดตลอดเวลา 
6. เมื่อทุกกลุมดําเนินการเสร็จ ครูกระตุนใหนักเรียนในกลุมชวยกันคิดแกปญหาอีกครั้ง โดยใหแตละกลุมจะไดรับ
ใบกจิกรรมท่ี 4B และปฏิบัติตามขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นท่ี 1  สมาชิกในกลุมอานโจทยปญหาท่ีกําหนดให 
ขั้นท่ี 2  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ขั้นท่ี 4  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเปล่ียนขอความทางภาษาโดยกําหนดเปนสัญลักษณหรือ

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ี

ถูกตอง 
ขั้นท่ี 6  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7 สมาชิกในกลุมชวยกันตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 

ใบกิจกรรมท่ี 4A  1. พ้ืนหองเรียนหองหน่ึงมีพ้ืนท่ี 180 ตารางเมตร  
ดานยาวยาวกวาดานกวาง 3 เมตร หองนี้กวางและยาวกี่
เมตร 
2. รูปส่ีเหล่ียมดานขนานรูปหนึ่งมีพ้ืนท่ี 50 ตาราง
เซนติเมตร ถารูปส่ีเหล่ียมนี้มีฐานยาวเปนสองเทาของ
ความสูง จงหาความสูงของรูปส่ีเหล่ียมนี้ 

ใบกิจกรรมท่ี 4B  รูปส่ีเหล่ียมผืนผารูปหนึ่งมีดานยาวยาวกวาดานกวาง 1  
เซนติเมตร ถาดานยาวเพ่ิมขึ้น 3 เซนติเมตร และดานกวาง 
เพ่ิมขึ้น 1 เซนติเมตร พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมผืนผารูปใหม 
จะเปนสองเทาของพ้ืนท่ีรูปส่ีเหล่ียมรูปเดิม รูปส่ีเหล่ียม 
ผืนผารูปเดิมมพ้ืีนท่ีเทาไร  
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7. ครูสุมเลือกนักเรียนจํานวน 4 คน ออกมานําเสนอผลงาน แลวใหนักเรียนท่ีเหลือชวยกันแสดงความคิดเห็นหรือ
ส่ิงท่ียังสงสัยจากการนําเสนอของเพื่อน 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
8. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปส่ิงท่ีไดจากใบกิจกรรมท่ี 4A และ ใบกิจกรรมท่ี 4B  
9. ครูแจกแบบฝกทักษะท่ี 4 เพ่ือใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน 
 
คาบท่ี 5 

ข้ันนํา (5 นาที) 
1. นักเรียนทบทวนความรูในคาบที่ผานมา 
2. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อกระตุนการคิด โดยใหนักเรียนดูภาพดานลางนี้ และถามนักเรียนวาในภาพนี้มีรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสท้ังหมดกี่รูป 
 
คําสั่ง    จงนับดูวามีรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท้ังหมดกี่รูป 

 
 
 
 
 

 
 

เฉลย    รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 4x4 จํานวน 1 รูป 
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 3x3 จํานวน 4 รูป 
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 2x2 จํานวน 9 รูป 
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 1x1 จํานวน 16 รูป 
รวมรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท้ังส้ิน 30 รูป 

 
ข้ันสอน (40 นาที)  

3. ครูใหนักเรียนจับคู หลังจากนั้นครูยกตัวอยางโจทยบนกระดาน และใหนักเรียนอานโจทยและเขียนรูปประกอบ 
เพ่ือความเขาใจมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง  4 สวนดอกไมแหงหนี่งเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา เจาของสวนทํา
ทางเดินกวางเทากันรอบสวนดอกไมแหงนี้ ถาเฉพาะสวนท่ี
ปลูกดอกไมมีความกวาง 20 เมตร ความยาว 25 เมตร 
พ้ืนท่ีทางเดินโดยรอบ 550 ตารางเมตร ทางเดินกวางเทาไร 

X

X

X X
20 

25 

1  
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4. นักเรียนในกลุมชวยกันเขียนแผนที่ความคิด โดยแสดงใหเห็นวาส่ิงท่ีโจทยตองการและส่ิงท่ีโจทยกําหนดคือ
อะไร ครูสุมนักเรียนบางกลุมมานําเสนอแผนที่ความคิด พรอมอภิปรายรวมกัน 

 

 
 

5. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดตอ โดยนําส่ิงท่ีโจทยตองการหาและส่ิงท่ีโจทยกําหนดมาเขียนแทนดวยลัญลักษณ
หรือประโยคสัญลักษณ  ครูสุมนักเรียนบางกลุมมานําเสนอพรอมอธิบาย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือน
กลุมอื่นๆ หลังจากนั้นครูจะชวยเสริมในประเด็นท่ียังไมสมบูรณ 
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6. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดตอ เพ่ือแกปญหาและหาคําตอบ พรอมตรวจสอบคําตอบตามสมบัติของโจทย
ปญหา ครูสุมนักเรียนบางกลุมมานําเสนอพรอมอธิบาย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนกลุมอื่นๆ ครูชวย
เสริมในประเด็นท่ียังไมสมบูรณ 

 
 
7. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 5 และใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 

 
ขั้นท่ี 1  สมาชิกในกลุมอานโจทยปญหาท่ีกําหนดให 
ขั้นท่ี 2  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ขั้นท่ี 4  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเปล่ียนขอความทางภาษาโดยกําหนดเปนสัญลักษณหรือ

เขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ี

ถูกตอง 
ขั้นท่ี 6  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7 สมาชิกในกลุมชวยกันตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 

7. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรม พรอมใหคําปรึกษาโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดถามขอท่ีสงสัยหรือเปนปญหาไดตลอดเวลา 

ใบกิจกรรมท่ี 5 1. เขียนภาพลงบนกระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผา โดยเวนขอบดานบนและ
ดานลาง ดานละ 1 นิ้ว และเวนขอบดานขาง ดานละ 1.5 นิ้ว เพ่ือทํา
กรอบ ปรากฎวาเหลือพ้ืนท่ีสําหรับเขียนภาพ 18 ตารางนิ้ว กระดาษ
รูปส่ีเหล่ียมผืนผารูปนี้มีเสนรอบรูปยาวเทาใด ถากระดาษชิ้นนี้ดานยาว 
ยาวกวาดานกวาง 2 นิ้ว 
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8. ครูสุมเลือกนักเรียนจํานวน 3 - 4 กลุม ออกมานําเสนอผลงาน แลวใหนักเรียนท่ีเหลือชวยกันแสดงความคิดเห็น
หรือส่ิงท่ียังสงสัยจากการนําเสนอของเพ่ือน 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
9. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปส่ิงท่ีไดจากใบกิจกรรมท่ี 5 
10. ครูแจกแบบฝกทักษะท่ี 5 เพ่ือใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน 
 
วัสดุอุปกรณ/สื่อ/แหลงการเรียนรู  

MindManage X5 
ใบทดสอบยอย 4 
ใบกิจกรรมท่ี 4A   
ใบกิจกรรมท่ี 4B 
แบบฝกทักษะท่ี 4 
ใบกิจกรรมท่ี 5 
แบบฝกทักษะท่ี 5 

 
กระบวนการวัดและประเมินผล  

วิธีการวัด เคร่ืองมือ  เกณฑการประเมิน 
ดานความรู 
การตรวจใบกิจกรรม 

 
ใบกิจกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 

ดานทักษะกระบวนการ 
การตรวจใบกิจกรรม 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
ใบกิจกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

ดานเจตคติ 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4   
สาระท่ี 4  :  พีชคณิต      มาตรฐานที่ ค : 4.2 
หนวยการเรียนรูท่ี   3      ชั้น  ม.3 
เร่ือง การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสมการกําลังสอง เวลา  1  คาบ  
 
จุดประสงคการเรียนรู  

1. ดานความรู : นักเรียนสามารถ 
1.1 บอกความยาว ความกวาง และความสูงของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
1.2 หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
1.3 เขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการได  
1.4 เขียนความสัมพันธของสิ่งท่ีโจทยกําหนดและส่ิงท่ีโจทยตองการใหออกมาในรูปประโยค

สัญลักษณได  
1.5 แกโจทยปญหาและหาคําตอบไดถูกตอง  

2. ดานทักษะกระบวนการ : นักเรียนสามารถ 
 2.1 แกปญหา 
 2.2 ส่ือสาร ส่ือความหมายและนําเสนอ 

3. ดานเจตคติ : นักเรียนมี 
3.1 ความรับผิดชอบ 
3.2 ระเบียบวินัย 
3.3 ความกระตือรือรน 
3.4 การทํางานเปนกลุม 

 
สาระสําคัญ  

การนําความรูเรื่องการแกสมการกําลังสองมาแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก คือ ความ 
สามารถในการระบุส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและสิ่งท่ีโจทยกําหนด โดยนําขอมูลตางๆ ท่ีไดมาเขียนความสัมพันธ
ออกมาในรูปสมการกําลังสองพรอมลงมือดําเนินการแกโจทยปญหาและหาคําตอบไดอยางถูกตอง  

 
กระบวนการจัดการเรียนรู  

ข้ันนํา (5 นาที) 
1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูในคาบนี้  
2. ครูซักถามนักเรียนเพ่ือทบทวนเรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส = ความยาวดานXความยาวดานXความสูง 
พ้ืนท่ีผิวของทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส = พ้ืนท่ีฐานท้ังสองดาน+พ้ืนท่ีผิวดานขาง 
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ข้ันสอน (40 นาที)  
3. ครูยกตัวอยางบนกระดาน  
 
 
 
 
 
 
 
4. ครูใหนักเรียนจับคูกันและชวยกันอภิปราย พรอมกับเขียนแผนที่ความคิดเพ่ือเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและ
ส่ิงท่ีโจทยกําหนด โดยครูแนะนําวานักเรียนควรเขียนรูปประกอบเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 
 

5. ครูสุมนักเรียน 2-3 คนเพ่ือใหนักเรียนนําเสนอแผนที่ความคิด สวนนักเรียนท่ีเหลือรวมกันซักถาม และครู
อธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นท่ียังไมสมบูรณ 
6. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิดตอ โดยนําส่ิงท่ีโจทยตองการทราบและสิ่งท่ีโจทยกําหนดใหมาเปล่ียนเปนประโยค
สัญลักษณ  

ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมผืนผา = ความกวางXความยาวXความสูง 
พ้ืนท่ีผิวของทรงสี่เหล่ียมผืนผา = พ้ืนท่ีฐานท้ังสองดาน+พ้ืนท่ีผิวดานขาง 

กลองทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใบหน่ึงมี 
พ้ืนท่ีกนกลอง 120 ตารางนิ้ว  
วัดความยาวรอบปากกลองได 46 นิ้ว  
จุน้ํา 720 ลูกบาศกนิ้ว จงหาขนาดของกลองใบน้ี 
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7. ครูสุมถามนักเรียนบางคน เพ่ืออธิบายถึงแนวการคิด ซึ่งเพ่ือนๆ สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได และครู
เสริมบางประเด็นท่ียังไมสมบูรณ  
8. นักเรียนเขียนแผนที่ความคิด เพ่ือแสดงการแกปญหาและการหาคําตอบ และตรวจสอบคําตอบตามสมบัติของ
โจทยปญหา 

 
 
9. ครูสุมนักเรียน 2-3 คนเพ่ือใหนักเรียนนําเสนอแผนที่ความคิด สวนนักเรียนท่ีเหลือรวมกันซักถาม และครู
อธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นท่ียังไมสมบูรณ 
10. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 6 ใหแตละคน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนศึกษาปญหาและปฏิบัติตามขั้นตอนการเขียนแผนที่
ความคิด ดังนี้  
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ขั้นท่ี 1  นักเรียนอานสถานการณท่ีกําหนดให 
ขั้นท่ี 2  นักเรียนเขียนส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ  
ขั้นท่ี 3 นักเรียนเขียนส่ิงท่ีโจทยกําหนด 
ขั้นท่ี 4  นักเรียนเปล่ียนขอความทางภาษาโดยเขียนเปนสัญลักษณหรือประโยคสัญลักษณ 
ขั้นท่ี 5 นักเรียนเขียนวิธีการในการแกปญหาและสามารถหาคําตอบท่ีถูกตอง 
ขั้นท่ี 6  สมาชิกในกลุมอภิปรายรวมกันและวิธีการตรวจสอบคําตอบ 
ขั้นท่ี 7  นักเรียนตกแตงผลงาน เพ่ือเนนใหเห็นสวนท่ีสําคัญ 
 

11. ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรม พรอมใหคําปรึกษาโดยเปด
โอกาสใหนักเรียนไดถามขอท่ีสงสัยหรือเปนปญหาไดตลอดเวลา 
12. ครูสุมเลือกนักเรียนจํานวน 4 คน ออกมานาํเสนอผลงาน แลวใหนักเรียนท่ีเหลือชวยกันแสดงความคิดเห็น
หรือส่ิงท่ียังสงสัยจากการนําเสนอของเพ่ือน 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
13. ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุปส่ิงท่ีไดจากใบกิจกรรมท่ี 6  
14. ครูแจกแบบฝกทักษะท่ี 6 เพ่ือใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน 
 
วัสดุอุปกรณ/สื่อ/แหลงการเรียนรู  

MindManager X5 
ใบกิจกรรมท่ี 6 
แบบฝกทักษะท่ี 6 

 
 
 
 
 
 

1.  กลองทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใบหน่ึงมีปริมาตร 162 ลูกบาศกฟุต ยาว 9 ฟุต และความ
กวางเปนสองเทาของความสูง จงหาความกวางและความสูง 

2.  กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ซึ่งมีดานยาวยาวกวาดานกวาง 4 เซนติเมตร  
ตัดรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสท่ียาวดานละ 4 เซนติเมตร ออกจากมุมท้ังส่ีของแผน  
กระดาษ เมื่อยกดานท่ีเหลือประกอบเปนรูปกลองท่ีไมมีฝา จะมีปริมาตร  
884 ลูกบาศกเซนตเิมตร จงหาความกวางและความยาวของกระดาษรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผากอนตัด 
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กระบวนการวัดและประเมินผล  
 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ  เกณฑการประเมิน 
ดานความรู 
การตรวจใบกิจกรรม 

 
ใบกิจกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 

ดานทักษะกระบวนการ 
การตรวจใบกิจกรรม 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
ใบกิจกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ 70 % 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

ดานเจตคติ 
การสังเกตพฤติกรรม 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผานเกณฑ อยูในระดับดี 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

คําช้ีแจง   

 

1.  แบบทดสอบมีจํานวน 4 ขอ ขอละ 10 คะแนน รวมเปนคะแนนเตม็ 40 คะแนน  
 

2. เวลาทีใ่ชในการทดสอบ 60 นาที 
 
3. นักเรียนอานโจทยปญหาที่กําหนด และเขียนแผนทีค่วามคิดโดย  

3.1 ระบุสิ่งที่โจทยตองการทราบและสิ่งที่โจทยกําหนด 
3.2 เปลี่ยนจากขอความทางภาษา แลวเขียนออกมาเปนสัญลักษณหรือประโยค

สัญลักษณ 
3.3 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบ พรอมการตรวจสอบคําตอบ ไดอยางถูกตอง 
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1. จงหาจํานวนคี่บวกที่เรียงติดกัน 3 จํานวน โดยที่ผลคูณของจํานวนคี่ตวัทีส่องและสามเปน 35 
(10 คะแนน) 
 
 
 
 
2. ความยาวของดานยาวของรูปสี่เหลี่ยมผนืผายาวมากกวาสองเทาของความยาวของดานกวางอยู 
4 น้ิว ถารูปสี่เหลี่ยมรูปน้ีมีพ้ืนที่ 126 ตารางน้ิว จงหาวาเสนทแยงมมุของรูปสี่เหลีย่มผืนผายาวก่ีน้ิว 
(10 คะแนน) 
 
 
 
 
3. ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหน่ึงเปนสองเทาของความกวาง ถาความยาวของดานยาว
ลดลง 5 เซนติเมตร และดานกวางยาวเพิ่มขึ้น 5 เซนติเมตร จะทําใหพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
เพ่ิมขึ้น 75 ตารางเซนติเมตร แลวพ้ืนทีข่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปเดิมเทากับก่ีตารางเซนติเมตร (10 
คะแนน) 
 
 
 
 
4. มีกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแผนหนึ่ง ดานยาวมีความยาวเปนสองเทาคร่ึงของความยาวของ
ดานกวาง ถาตัดมุมทั้งสี่ออกเปนรูปสี่เหลีย่มจตุรัสเทาๆ กัน โดยมีพ้ืนที่ รูปละ 16 ตารางเซนติเมตร 
แลวพับขึ้นเปนกลองสี่เหลีย่มมุมฉากไมมีฝาดานบน พบวากลองใบนี้มีปริมาตร 3,328 ลูกบาศก
เซนติเมตร จงหาวาเดิมกระดาษแผนนี้กวางและยาวกีเ่ซนติเมตร (10 คะแนน) 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
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3. ผูชวยศาสตราจารยชวลติ สูงใหญ 
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
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