
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟ กรวมกับการใชคําถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

 Learning Management Using Graphic Organizers with Questioning as Analytical Thinking Skill 
Promoting Tool 

กุลธิดา มีสมบูรณ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูในสถานการณปจจุบัน ควรสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยเนนการลงมือกระทํา รวมถึงการพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญอยางหนึ่งของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรปลูกฝงใหกับผูเรียน โดยการ

นําเทคนิคผังกราฟกรวมกับการใชคําถาม มาใชในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนการใชทักษะการคิด

วิเคราะห ทั้งนี้เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนควรศึกษาทําความเขาใจถึงรูปแบบวิธีการสอนโดยใชผัง

กราฟก ประกอบกับเทคนิคการใชคําถาม โดยใชคําถามที่กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะห อันจะเกิดประโยชนในดานของ

การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนนอยสอนมาก และ ผูเรียนไดรับความรู เนื้อหาสาระ ตามวัตถุประสงคที่ครบถวน 

พรอมทั้งไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เนื่องจากการทําผังกราฟกเปนการวิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดระบบความรู ขอมูล

จากแหลงตางๆ มาเชื่อมโยงกันทําใหเขาใจองคประกอบหลักของเนื้อหาทั้งหมด  ทําใหจดจําไดดีและสามารถเรียกกลับ

ความรูมาใชได เมื่อมีการกระตุนดวยการใชคําถาม ผูเรียนพยายามคิดวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบ เพ่ือแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม มีเหตุมีผล และอางอิงขอมูลไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก เทคนิคการใชคําถาม ทักษะการคิดวิเคราะห 

Abstract 

Learning management in current situation should promote students to study by active learning and 
develop analytical thinking skill. It’s one of the important skills for education in 21st century that should 
cultivate in learners. Learning management by using graphic organizers with questioning tool encourages 
students to practice analytical thinking skill. Teaching will be effective when teachers understand about 
graphic organizer’s teaching method that combines with questioning for stimulating analytical thinking 
skill. It’s beneficial for a teach - less, learn- more model. Students have knowledge and learn content 
according to learning objectives along with developing analytical thinking skill .When students making 
graphic organizers, they have to analyze data and systemize knowledge and data from learning resources 
so, students can connect and understand the element of all contents. Graphic organizers help in 
memorization and recall data when stimulating by questions. Learners use analytical thinking skill to find 
appropriately and reasonably answer. They can solve the problem with academic principles and references.  
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บทนํา 

การพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ส่ิงสําคัญ คือ ครูควรยึดหลักสอนนอย เรียนมาก และมีบทบาทสําคัญใน

การออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวก (facilitate) แกผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูแบบลงมือกระทํา (Active 

learning) ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาหาขอมูลสรางองคความรูใหเกิดข้ึนดวยตนเอง (ฆนัท ธาตุทอง,2559) ซึ่งการเรียนรู

จะเกิดข้ึนไดดีจําเปนตองสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน โดยตองมีรูปแบบวิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู

ที่กระตุนใหผูเรียนไดฝกฝนใชทักษะในการคิด ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคผังกราฟกรวมกับเทคนิคการใชคําถาม 

จะเปนเครื่องมือที่ชวยสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน เนื่องจากในปจจุบันนี้เปนยุคของการเขาถึงแหลงขอมูล

ขาวสารไดโดยงายและมีความหลากหลายของชองทางการรับขอมูลขาวสาร เปนสังคมแหงการเรียนรู Knowledge – 

Based Society กลาวโดย(ชัยวัฒน  สุทธิรัตน,2553) ดังนั้นการนําเทคนิคผังกราฟกมาใชจะทําใหผูเรียนมีการจัดการกับ

ความรู และขอมูลไดอยางเปนระบบ โดยนําความคิด ความรู ขอมูลจากแหลงตางๆ มาเชื่อมโยงกันในรูปแบบตางๆทําให

เขาใจองคประกอบหลักของเนื้อหาที่มีการแสดงเปนแผนภาพและขอความที่ชวยใหจดจําขอมูลไดดี และสามารถดึงขอมูล

กลับมาใชได รวมถึงเทคนิคการใชคําถามที่สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน เพ่ือกระตุนการคิดวิเคราะหที่ทําใหคิดไดอยาง

กวางขวางและลึกซึ้งรวมถึงสามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดทําการจัดระบบขอมูลไวแลว นํามาวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการ

แกปญหาจากโจทยคําถาม โดยมีกรอบความรูจากผังกราฟกที่ผูเรียนไดสรางข้ึนจากการทําความเขาใจในเนื้อหาสาระ 

จากนั้นทําการจัดระบบขอมูลที่ทําการสืบคน และคนควาดวยตนเอง ทําการเชื่อมโยงความรูใหมีการจัดประเภท แยก

ประเด็นสําคัญ หาขอสรุป และนําความคิดรวบยอดที่ไดมาประยุกตใชในการแกปญหาอยางถูกตองเหมาะสม มีเหตุผล 

ตามหลักวิชาการ(ชัยวัฒน  สุทธิรัตน,2553) 

แนวคิดทฤษฎ ี

การคิดวิเคราะหหมายถึง ความสามารถในการเห็นภาพรวมของรายละเอียด จําแนกองคประกอบของขอมูล

ออกเปนสวนหลักและสวนยอย จัดหมวดหมูประเภทของขอมูลโดยใชการเปรียบเทียบ รวมทั้งหาความสัมพันธและความ

เชื่อมโยงของขอมูล ถึงความเปนเหตุเปนผล คนหาขอมูล สรุปความคิดรวบยอด ตีความหมายส่ิงที่แฝงซอนอยูในขอมูล 

นําไปประยุกตใช คาดคะเนเหตุการณที่อาจจะเกิดข้ึนไดอยางถูกตองมีเหตุผลตามหลักฐานที่ปรากฏ 

ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 

ประพันธศิริ สุเสารัจ(2556) ไดกลาวไววา การคิดวิเคราะหมีความสําคัญและมีประโยชนเปนอยางยิ่งตอการ

จัดการเรียนรูและชวยใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีระบบ มีหลักการ และเหตุผล สรางผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

รูจักประเมินตนเองและผูอื่นไดอยางถูกตอง สามารถเรียนรูเนื้อหาพรอมกับไดรับประสบการณที่มีคุณคา มีทักษะในการ

ทํางาน รูจักใชเหตุผลในการแกปญหา สงเสริมความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารที่ดี อีกทั้งยังทําใหเปนผูมี

ปญญา มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเมตตากรุณาและเปนผูมีประโยชนตอสังคมตลอดจน

การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางตอเนื่องในสถานการณที่โลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 



ทฤษฎีการเรียนรูและรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห  

Bloom (อางใน ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2556) ไดเสนอลักษณะของการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 

1. การวิเคราะหความสําคัญหมายถึง การจําแนกแยกแยะองคประกอบ วาส่ิงใดสําคัญ จําเปนหรือมีบทบาทมาก 

ส่ิงใดเปนเหตุ เปนผลกันประกอบดวย  

1.1วิเคราะหชนิด โดยมุงใหคิดและวินิจฉัยวา ขอมูลหรือ เรื่องราวเหตุการณ จัดเปนชนิดใด ประเภทใด 

ลักษณะใด 

1.2 วิเคราะหส่ิงสําคัญ มุงใหคิดแยกแยะและวินิจฉัยวาองคประกอบใด สําคัญหรือไมสําคัญ คนหา

สาระสําคัญ ขอสรุป จุดเดนจุดดอย ของส่ิงตางๆ 

1.3 วิเคราะหเลศนัย มุงใหคิดคนหาส่ิงทีแ่อบแฝง ซอนเรนอยูมิไดบงบอกไวตรงๆแตมีรองรอยวามีความ

จริงนั้นซอนอยู 

2. การวิเคราะหความสัมพันธ การคนหา ความสัมพันธที่สอดคลองกันหรือขัดแยงกัน เปนการแยกแยะวา มี

องคประกอบยอยๆวามีความสัมพันธกันแบบใด มีดังนี ้

2.1 วิเคราะหชนิดความสัมพันธ มุงใหคิดแบบคนหาชนิดของความสัมพันธที่สอดคลอง กับ ไมสอดคลอง 

ความสัมพันธระหวางองคประกอบกับเรื่องทั้งหมด ขอเท็จจริงใดไมสมเหตุสมผลเพราะอะไร 

2.2 วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ โดยมุงใหคิดเพ่ือคนหาขนาด ระดับของความสัมพันธ เชน ส่ิงนี้

เก่ียวของมากที่สุด (นอยที่สุด) กับส่ิงใด 

2.3 วิเคราะหข้ันตอนของความสัมพันธ มุงใหคิดเพ่ือคนลําดับข้ันของความสัมพันธในเรื่องใดเรื่อง ตน

กําเนิดของปญหา ส่ิงใดเปนผลที่ตามมา  

2.4 วิเคราะหวัตถุประสงคและวิธีการ มุงใหคิดและคนวาการกระทํา มีเปาหมายอะไร  

2.5 วิเคราะหสาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุงใหคิดแบบแยกแยะใหเห็นความสัมพันธเชิงเหตุผล ใหคิดและ

คนหาวาส่ิงใดเปนผลของ... ( สาเหตุ) ส่ิงใดเปนเหตุของ... (ผล) 

2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธในรูปอุปมาอุปไมย โดยใหคนหาแบบความสัมพันธ หรือเปรียบเทียบกับ

ความสัมพันธคูอื่นๆ ที่คลายกัน 

3. การวิเคราะหหลักการ คนหาโครงสราง ระบบของขอมูล เรื่องราว มอีงคประกอบตางๆ อยูในระบบใด คือ

หลักการอะไร ข้ันตอนการวิเคราะหหลักการ ตองอาศัยความรูและการวิเคราะหองคประกอบ วิเคราะหความสัมพันธ

สามารถสรุปเปนหลักการได ประกอบดวย 

3.1 วิเคราะหโครงสราง คิดแบบแยกแยะแลวคนหาโครงสรางของส่ิงสําเร็จรูปนั้น ไมวาจะเปนปญหาใหม 

เหตุการณ ปรากฏการณ ขอความ การทดลอง  



3.2 การวิเคราะหหลักการ เปนการแยกแยะเพ่ือคนหาความจริงของส่ิงนั้น เรื่องราวนั้น แลวสรุปเปน

หลักการ 

Marzano (อางใน ประพันธศิร ิสุเสารัจ. 2556) ไดกลาววา การคิดวิเคราะห  เปนกิจกรรมที่ตองใชเหตุผล เปน

การคิดอยางลุมลึกและหลากหลายมีการคิดพิจารณาขอมูลอยางละเอียดถ่ีถวนรอบดานและมีเหตุผล สามารถระบุความ

เหมือนความแตกตางระหวางส่ิงตางๆ ได  สามารถจัดอันดับและจัดประเภทของความรูและจัดหมวดหมูของส่ิงตางๆ ได 

ระบุขอผิดพลาดในการนําเสนอขอมูลของส่ิงตางๆ และบอกเหตุผลได สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑพ้ืนฐานของ

ความรูนั้นได  สามารถระบุเจาะจงหรือสรุปอยางมีเหตุผลในความรูนั้นได จนกระทั่งสามรถสรุปจนตกผลึกเปนความรูใหม

ได ประกอบดวยความสามารถ 5 ดาน ไดแก 

1.ดานการสังเกตและการจําแนก (Matching) หมายถึง ความสามารถแยกแยะรายละเอียดของส่ิงตางๆ หรือ

เหตุการณตางๆ ที่เหมือนกันและตางกันออกเปนแตละสวนที่เขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูความสามารถ

ในการจับคูและการจัดกลุมส่ิงตางๆ ที่เหมือนกันทั้งรูปรางลักษณะแหลงกําเนิดได 

2.ดานการจัดกลุม (Classification) หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรูเพ่ือ จัดลําดับและจัด

ประเภท ของส่ิงตางๆ สามารถหาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของส่ิงของ ที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกันออกเปนพวกเปน

พวกเปนกลุม ไดอยางมีความหมายมีหลักการ และมีหลักเกณฑ 

3.ดานการวิเคราะหเหตุผล (Error analysis) หมายถึง การวิเคราะหขอผิดพลาดโดยใชเหตุผลตามขอมูล

นั้นๆ ในการอธิบายความสัมพันธ และความไมสัมพันธของส่ิงตางๆ การระบุขอมูลหรือส่ิงที่ไมถูกตองไมสมเหตุสมผล ส่ิงที่

ผิดปกติ แตกตางออกไปจากที่ควรจะเปนการพัฒนาความสามารถในดานนี้จะเกิดข้ึนไดควรใหมีการโตแยง ถกเถียงกันโดย

ใชเหตุผล 

4.ดานการนําไปใช (Generalizing) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูเดิมที่มี     ไปสรุปเปนหลักการ

ใหม นําไปประยุกตใชในสถานการณใหม หรือสามารถนําความรูไปใชในกิจกรรมชีวิตประจําวันได โดยทั่วไปจะเปนการให

เหตุผลเชิงอุปนัย 

5.ดานการทํานาย (Specifying) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการที่มีอยูแลวไปใชเพ่ือการ

ประมาณและการทํานายสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางจําเพาะเจาะจง สามารถเขาใจเหตุการณ มีความรู

สามารถในการระบุรายละเอียดในเหตุการณนั้น และปรับเปล่ียนวิธีการใหเหมาะสมกับส่ิงที่อาจเกิดข้ึนตอไปได โดยทั่วไป

เปนการใหเหตุผลเชิงนิรนัย 

 

สรุปไดวาการคิดวิเคราะห เปนความสามารถที่ตองใชหลักการหาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธของขอมูลหรือ

เรื่องราว โดยใชเหตุผล เปนการคิดอยางลุมลึกและหลากหลาย มีการคิดพิจารณาขอมูลอยางละเอียด ทําการจําแนก จัด

ประเภทหมวดหมู หาองคประกอบของสวนหลักและสวนยอย เพ่ือสรุปและตัดสินใจและนําไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผล

และถูกตองตามหลักการ 

 

 

 



 ตารางแสดงทักษะการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของ Bloom และ Marzano 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

Bloom Marzano 

1.การวิเคราะหหาความสําคัญ 

การวิเคราะหชนิด,ส่ิงสําคัญ,วิเคราะหเลศนัย 

1.ดานการสังเกตและการจําแนก 

2.การวิเคราะหหาความสัมพันธ 

การวิเคราะหหาความสัมพันธของชนิด,ขนาด,ข้ันตอน

,วัตถุประสงค หลักการ,สาเหตุและผลที่เกิด รวมถึงการวิเคราะห

ความสัมพันธในแบบอุปมาอุปไมย 

2.ดานการจับกลุม 

3.การวิเคราะหหลักการ 

การวิเคราะหโครงสรางและหลักการ 

3.ดานการใชเหตุผล 

4.ดานการนําไปใช 

5.ดานการทํานาย 

 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก (Graphic Organizer Instructional Model) 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก มีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะนําเสนอไว 3 รูปแบบ ดังนี้  

1.รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของ โจนสและคณะ(1989 อางใน ทิศนา แขมมณี, 2544) 

ประกอบดวยข้ันตอนสําคญั ๆ 5 ข้ันตอนดังนี ้

  1.1) ผูสอนเสนอตัวอยางการจัดขอมูลดวยผังกราฟกที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  

1.2) ผูสอนแสดงวิธีสรางผังกราฟก 

1.3) ผูสอนชี้แจงเหตุผลของการใชผังกราฟกนั้นและอธิบายวิธีการใช 

1.4) ผูเรียนฝกการสรางและใชผังกราฟกในการทําความเขาใจเนื้อหาเปนรายบุคคล 

1.5) ผูเรียนเขากลุมและนําเสนอผังกราฟกของตนแลกเปล่ียนกัน 



 

       2.รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของคลาก (Clark, 1991อางใน ทิศนา แขมมณี, 2544) 

ประกอบดวยข้ันตอนการเรียนการสอนที่สําคญั ๆ ดังนี ้

  ก. ข้ันกอนสอน 

  2.1) ผูสอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่จะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงคของการสอนเนื้อหาสาระนั้น 

2.2) ผูสอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบเนื้อหาสาระนั้น ๆ  

  2.3) ผูสอนเลือกผังกราฟก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด 

  2.4) ผูสอนคาดคะเนปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนแกผูเรียนในการใชผังกราฟกนั้น 

ข. ข้ันสอน 

  2.1) ผูสอนเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแกผูเรียน 

  2.2) ผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาสาระและนําเนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟกตามความเขาใจของตน 

  2.3) ผูสอนซักถาม แกไขความเขาใจผิดของผูเรียน หรือขยายความเพ่ิมเติม 

  2.4) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดเพ่ิมเติม โดยนําเสนอปญหาที่เก่ียวของกับเนื้อหาแลวใหผูเรียนใชผังกราฟก

เปนกรอบในการคิดแกปญหา 

  2.5) ผูสอนใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 

3.รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของจอยสและคณะ (1992 อางใน ทิศนา แขมมณี, 2544) นํา

รูปแบบการเรียนการสอนของคลากมาปรับใชโดยเพ่ิมเติมข้ันตอนเปน 8 ข้ัน ดังนี ้

  3.1) ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายของบทเรียน 

  3.2) ผูสอนนําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

  3.3) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมเพ่ือเตรียมสรางความสัมพันธกับความรูใหม 

  3.4) ผูสอนเสนอเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 

3.5) ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับผังกราฟก และใหผูเรียนนําเนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟกตามความ

เขาใจของตน 



3.6) ผูสอนใหความรูเชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใชผังกราฟกและวิธีใชผังกราฟก 

  3.7) ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการใชผังกราฟกกับเนื้อหา 

  3.8) ผูสอนซักถาม ปรับความเขาใจและขยายความจนผูเรียนเกิดความเขาใจกระจางชัด 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการสอนโดยใชผังกราฟก 

Jonesและคณะ Clark Joysและคณะ 

1.ผูสอนเสนอตัวอยางการจัดขอมูล

ดวยผังกราฟกที่เหมาะสมกับเนื้อหา

และวัตถุประสงค  

ข้ันกอนสอน:ผูสอนพิจารณาเนื้อหา

และผังกราฟก เลือกผังกราฟกที่

เหมาะสม คาดคะเนปญหาที่จะเกิดข้ึน 

1.ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายของบทเรียน 

  

2.ผูสอนแสดงวิธีสรางผังกราฟก ข้ันสอน: 

1.ผูสอนเสนอผังกราฟกใหแกผูเรียน 

2.ผูสอนนําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสม

กับเนื้อหา 

3.ผูสอนชี้แจงเหตุผลของการใชผัง

กราฟกนั้นและอธิบายวิธีการใช 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาและนํา

เนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟก 

3.ผูสอนกระตุนใหผูเรียนระลึกถึง

ความรูเดิมเพ่ือเตรียมสราง

ความสัมพันธกับความรูใหม 

4.ผูเรียนฝกสรางและใชผังกราฟกทํา

ความเขาใจเนื้อหาเปนรายบุคคล 

3.ผูสอนซักถาม หรือขยายความเพ่ิม 4.ผูสอนเสนอเนื้อหาสาระที่ตองการ 

5.ผูเรียนเขากลุมและนําเสนอผัง

กราฟกของตนแลกเปล่ียนกัน 

4.ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดเพ่ิมเติม 

โดยนําเสนอปญหาและใชผังกราฟก

เปนกรอบในการคิดแกปญหา 

5.ผูสอนเชื่อมโยงเนื้อหากับผังกราฟก 

และใหผูเรียนนําเนื้อหาใสลงในผัง

กราฟกตามความเขาใจของตน 

 

 

5.ผูสอนใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 6.ผูสอนชี้แจงเหตุผลในการใชผัง

กราฟกและวิธีใชผังกราฟก 

7.ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการใช

ผังกราฟกกับเนื้อหา 

8.ผูสอนซักถาม ขยายความจนผูเรียน

เกิดความเขาใจกระจางชัด 

 



รูปแบบของผังกราฟก 

ซึ่งผังกราฟกมีหลายแบบข้ึนอยูกับขอมูลที่จะนํามาจัดระบบความรูและวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูล ดังนี้  

1.เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของสาระสําคัญของขอมูล ไดแก ผังความคิด (Mind Map) ผังมโนทัศน (Concept 

Map) ผังใยแมงมุม (Spider Web) เปนตน 

2.เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบขอมูล ไดแก เวนนไดอะแกรม (Venn diagram) ผังทีชารท (T-Chart) แผนภูมิภาพ 

แผนภูมิตาราง เปนตน 

3.เพ่ือแสดงที่เปนเหตุเปนผลกัน ไดแก ผังกางปลา (Fishbone Map) เปนตน 

4.เพ่ือแสดงการเรียงลําดับขอมูลหรือ ข้ันตอนตางๆ เชน ผังลําดับข้ันตอน (A Sequential Map) ผังวัฏจักร 

(Circle Map) ผังข้ันบันได (Ranking Map) เปนตน 

5.เพ่ือแสดงการจัดหมวดหมูของขอมูลหรือความคิด เชน แผนภูมิกง (Pie Chart) ผังมองตางมุม (Thinking at 

Right Angles) แผนภูมิเปาหมาย (Target) เปนตน 

การทําผังกราฟกชวยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหทีใ่หผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมและสราง

ความเขาใจในเนื้อหาสาระหรือขอมูลที่เรียนรู และจัดระเบียบขอมูลที่เรียนรูดวยผังกราฟก ซึ่งจะชวยใหงายแกการจดจํา

และสามารถเรียกคืนมาใชได 

เทคนิคการใชคําถาม(Questioning) 

การใชคําถามเปนเทคนิคที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะการคิด สามารถทบทวนไตรตรอง พัฒนาตอยอดความรูเดิมนําไปสูการสรางองคความรูใหม (ประพันธศิร ิสุเสารัจ 

,2556) อีกทั้งการใชคําถามมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิด กระตุน

ความสนใจและการมีสวนรวมของผูเรียน เกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ในการคนควาหาคําตอบและเปนการ

ทบทวนเนื้อหาความรูใหไดครบทวนตามวัตถุประสงคที่กําหนด และยังเปนเครื่องมือที่ชวยในการประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรียนไดเปนอยางด ี

ประเภทของคําถาม  

ตามระดับการคิดของ Bloom (อางใน ชนาธิป พรกุล, 2557) 

1.ความรู (Knowledge) เปนคําถามที่ใหผูเรียนตอบจากความจํา ถามเก่ียวกับขอเท็จจริง หรือบอกความหมาย 

2.ความเขาใจ (Comprehension) เปนคําถามที่ผูเรียนแสดงความเขาใจของตนเอง โดยนําความรูมาผสมกับ

ความเขาใจแลวเรียบเรียงเปนคําพูดของตัวเอง เชนการถามใหตีความ แปลความ ยกตัวอยาง บอกคําจํากัดความเปนตน 



3.การนําไปใช (Application) เปนคําถามที่นําความรู ความเขาใจมาใชในการแกปญหา 

4.การวิเคราะห (Analysis) เปนคําถามที่ใหผูเรียนคิดแยกแยะ จําแนก องคประกอบที่สลับซับซอนออกเปนสวน 

ๆ อธิบายความสัมพันธระหวางสวนยอยตาง ๆ คําถามการวิเคราะหแบงออกเปน 

4.1การระบุประเด็นวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการสรุป 

4.2การชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ เชื่อมโยง หรือผลที่ตามมาได 

4.3การระบุเหตุผลของการกระทํา 

4.4การคนหาส่ิงที่ซอนอยูในขอมูลการส่ือสาร การชักชวนตางๆ 

5 การสังเคราะห (Synthesis) เปนการใชคําถามที่ใหเกิดการคิดสรางสรรคสรางส่ิงใหมๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม

เคยมีมากอน  

6 การประเมินคา (Evaluation) เปนคําถามที่ใหผูเรียนตัดสินคุณคาตามคุณภาพของส่ิงตาง ๆ โดยมีเกณฑ

หรอืมาตรฐานเปนเครื่องตัดสิน หรือประเมินวาส่ิงนั้นดี ไมดี ถูกตองหรือไม โดยประมวลมาจากความรูทั้งหมดที่ม ี

เทคนิคการใชคําถามใหมีประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ(อางใน ชัยวัฒน  สุทธิรัตน, 2553) สรุปเทคนิคการใช

คําถามที่มีประสิทธิภาพไวดังนี ้

1.ครูควรใชคําถามปลายเปดเพ่ือใหไดคําตอบที่หลากหลาย 

2.ครูควรเปล่ียนคําถามหรือพูดใหมเมื่อนักเรียนยังตอบไมได ใชคําถามที่ชัดเจน 

3.ครูควรแสดงการยอมรับคําตอบของนักเรียน 

4.ครูควรถามคําถามกอนเรียนชื่อใหตอบ 

5.ควรใหนักเรียนตอบลักษณะพูดกับเพ่ือนทั้งชั้นเรียน 

6.ครูควรเสริมแรงเมื่อนักเรียนตอบคําถาม 

7.ครูไมควรแนะแนวทางการตอบหลังจากถาม 

8.ครูควรใหเวลาในการคิด 

9.ครูควรกระตุนใหทุกคนมีสวนรวมในการตอบ 



10.ครูควรฝกใหมีการฟงและโตตอบซึ่งกันและกัน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคผังกราฟกรวมกับการใชคําถามเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใหกับ

ผูเรียน ส่ิงสําคัญคือการจัดกระบวนการเรียนรูในหองเรียนเกิดการใชทักษะการคิดอยางตอเนื่อง ซึ่งผูสอนเองจะตองเขาใจ

ถึงรูปแบบการสอน และออกแบบวางแผนใหมีวิธีการเรียนรูแบบลงมือกระทํา โดยเริ่มจากการพิจารณาเนื้อหาสาระการ

เรียนรูในแตละครั้ง และประเด็นคําถามที่สอดคลองกับเนื้อหามาชวยในการนําเขาสูบทเรียน รวมถึงการสรางกรอบแนวคิด

เพ่ือใหผูเรียนทําการศึกษา คนควาขอมูล ความรูจากแหลงตางๆ จากนั้นผูเรียนทําการจัดระบบขอมูล ความรูดวยการทํา

ผังกราฟก ที่ผูเรียนเลือกรูปแบบของผังกราฟกที่เหมาะสมกับการจัดระบบขอมูล นําขอมูลลงในผังกราฟก ใหครอบคลุม

ประเด็นอยางครบถวน ซึ่งจะพบวามีความแตกตางของผูเรียนในการคิดวิเคราะห และการทําผลงาน ดังนั้นผูสอนจึงควร

ติดตาม พรอมทั้งกระตุน และใหคําแนะนําในการศึกษาคนควา เพ่ือใหผูเรียนทําผังกราฟก จนไดองคความรูที่ครบถวน

ตลอดข้ันตอนการทํางาน ซึ่งข้ันตอนที่สําคัญอีกอยาง คือการนําเสนอผังกราฟก เปนการสงเสริมใหผูเรียนมีการแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกัน เพ่ือเพ่ิมเติมขอมูลของเนื้อหาสาระไดอยางสมบูรณ รวมถึงการใชคําถามเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะหทําการเชื่อมโยงความรูจากผังกราฟก มาเปนฐานขอมูลในการคนหาคําตอบ ซึ่งผูสอนควรใชคําถามที่ส้ัน ชัดเจน 

เปนคําถามปลายเปด ที่สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน มากระตุนใหเกิดการคิดแกปญหา ผูเรียนสามารถอางอิงความรูตาม

กรอบแนวคิดจากผังกราฟกมาเปนพ้ืนฐานในการตอบ เปนการเรียกคืนความรูเดิมสูการสรางความรูใหม เกิดเปนความคิด

รวบยอด ดังนั้นการใชผังกราฟกและการใชคําถามจึงเปนการสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใหแกผูเรียน ชวยใหเกิดการ

ประมวลความคิดจากที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและอธิบายไดชัดเจน ชวยใหผูเรียนมีการ

ประยุกตใชส่ิงที่ไดจากการเรียนรูมาทําการแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล ถูกตองตามหลักวิชาการ 

อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณ 

อาจารยโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
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