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บทคัดยอ 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และกําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ฉะนั้น
ครูผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปนผูสงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู โดยตองอยูบน
หลักการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุมาตรฐาน             
การเรียนรูสะทอนสมรรถนะท่ีสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดังนั้นทักษะการสรางเครื่องมือ
วัดผล จึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับครูหรือนักศึกษาครูในอนาคต ผูสอนจึงตองมีความรูและทักษะในการวัดผล 
เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูสะทอนสมรรถนะท่ีสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดังนั้น
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชผังกราฟกรวมกับการใชคําถาม มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน/          
ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นสอน และขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล  จึงเปนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนไดนําเสนอความคิด ความรู รวมกับการใชวิธีการถามคําถามและตอบคําถาม
ที่เปนเครื่องมือสําหรับกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามโดยใชกระบวนการคนควาดวยตนเอง และผูเรียนมีสวนรวม
และปฏิบัติในทุกขั้นตอน จะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริง นับวาเปนวิธีเรียนที่เหมาะสม
กับการนํามาใชกับการเรียนการสอนในปจจุบันเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centered, Student-
centred หรือ Child-centered) ซ่ึงเปนแนวคิดที่ผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู และพัฒนาความสามารถไดตาม
ธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมท้ังสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติ ในสภาพจริงของการทํางาน มี
การเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกับสังคม ไดเรียนรูจากหลาย ๆ สถานการณท้ังภายในและภายนอกหองเรียน มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตาง ๆ โดยไมเนนไปที่
การทองจําเพียงเนื้อหา ผูเรียนจึงมีอิสระในการเรียนมากขึ้น อาจกลาวไดวา การศึกษาเปล่ียนมาใหความสําคัญ
กับ “การเรียน” มากกวา “การสอน” จากหลักการและแนวคิดดังกลาว นักการศึกษาจึงไดพัฒนาแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนสูงสุดใหแกผูเรียน (เสาวภา วิชาดี, 2562) ดังเชนทักษะแหงอนาคตในศตวรรษที่ 
21 เนนทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ซ่ึงเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการทํางานที่มี 
ความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน (วิจารณ พานิช, 2555, หนา 16-21) และแนวทางการพัฒนาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2553) กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ฉะนั้นครูผูสอนและผูจัดการศึกษา
จะตองเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นําผูถายทอดความรูไปเปน ผูชวยเหลือสงเสริมและสนับสนุนผูเรียน
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ในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรูคณุภาพ
กระบวนการเรียนรูและการบูรณาการอยางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเปนพลเมืองของประเทศใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยกําหนดวา การวัดและการประเมินผล ตองอยูบนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จ ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูสะทอน
สมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ป  ค .ศ . 1956 เบนจมิน  บลูมและคณะ (Benjamin Bloom and Other, 1956 อางถึงใน  มีชัย              
เอี่ยมจินดา และพัชรินทร รอดสิน, 2560, น. 1184) ไดพัฒนากรอบทฤษฎีท่ีใชเปนเครื่องมือการจัดประเภท
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางปญญาและการคิดอันเปนผลมาจากประสบการณการศึกษา เรียกวา 
Bloom’s taxonomy ซ่ึงกําหนดไว 3 ดาน คือดานพุทธิพิสัย(cognitive domain) ดานจิตพิสัย (affective 
domain) และดานทักษะทางกาย (psychomotor domain) ในการออกแบบหลักสูตรจัดการเรียนรูและการวัด
ประเมินผลการเรียนรูก็ไดอาศัยกรอบทฤษฎีดังกลาวนี้ดานพุทธิพิสัยถูกนําไปใชมากที่สุด บลูมและคณะ เสนอ
กรอบการพัฒนาความคิดเปน 6 ระดับ แบงเปนการพัฒนาความคิดระดับตํ่า (lower order thinking skills) 
คือ ระดับ 1 – 3 ประกอบดวย 1) ความรู 2) ความเขาใจ และ 3) การนําไปใช : การประยุกตใชความรูใน
สถานการณ ใหม  สวนการพัฒนาความคิดระดับ สูง (higher order thinking skills) คือ  ระดับ  4 – 6 
ประกอบดวย 4) การวิเคราะห : ระบุ ความสัมพันธ และเหตุจูงใจ 5) การสังเคราะห : การเชื่อมโยงขอเท็จจริง
โดยเหตุผลหรือรูปแบบใหม และ 6) การประเมิน : ใชเกณฑและสถานการณเพ่ือวินิจฉัย และการตัดสินผล 
ดังนั้นจะเห็นไดวา ในการสรางและพัฒนาขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานศึกษาไดนําแนวคิดดังกลาว
มาใชในการสรางขอสอบวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกใชแนวคิด
การเรียนรูของบลูมเปนเครื่องมือใชในการจัดประเภทพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางปญญาเพ่ือจะ
ชวยใหผูสอนและผูเรียนนําผลไปใชพัฒนาการสอนและการเรียนใหดีย่ิงขึ้น 

จะเห็นไดวา การพัฒนาทักษะการสรางเครื่องมือวัดผลของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเปนการ
พัฒนาทักษะครูในอนาคตดานการวัดและการประเมินผลเพ่ือการเรียนรูใหสามารถใชผลการประเมินในการ
พัฒนานักเรียนได จึงนําเทคนิคการใชผังกราฟกรวมกับการใชคําถาม มารวมใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการสรางเครื่องมือวัดผลของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยใหผูเรียนมีสวน
รวมและปฏิบัติทุกขั้นตอน จะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง นับวาเปนวิธีเรียนที่
เหมาะสมกับการนํามาใชกับการเรียนการสอนในปจจุบันเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
การพัฒนาทักษะการสรางเครือ่งมือวัดผลโดยการใชผังกราฟกรวมกับการใชคําถาม 
 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการใชผังกราฟก 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก มีฐานคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ 
ออซูเบล (Ausubel) ที่มีความเชื่อวา การเรียนรูจะมีความหมาย เม่ือส่ิงที่เรียนรูสามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมของผูเรียน และสรางความหมาย ความเขาใจในเนื้อหาสาระหรือขอมูลที่เรียนรู จนสามารถจัด
ระเบียบขอมูลท่ีเรียนรูดวยผังกราฟก ซ่ึงจะชวยใหงายตอความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นไดงายขึ้นเร็วขึ้น และ
จดจําไดนาน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเนื้อหาสาระหรือขอมูลตาง ๆ ที่ผูเรียนประมวลมานั้นอยูในลักษณะที่
กระจัดกระจาย ดังนั้น ผังกราฟกจึงเปนภาพที่เปนรูปธรรมซ่ึงแสดงใหเห็นถึงรูปแบบความคิดในสมองของผูเรียน 
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ผังกราฟกเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูเรียนจัดขอมูลเหลานั้นใหเปนระบบระเบียบ นอกจากนั้นผังกราฟกเปน
รูปธรรมของการแสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็น และอธิบายไดอยางชัดเจน (สุมนา ระบอบ, 2562) 
  ผังกราฟก คือ แผนภาพท่ีแสดงความคิดหรือความเขาใจของผูเรียนในเรื่องตางๆ ใหสามารถ
มองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม โดยความคิด หรือขอมูลตาง ๆ จะถูกนํามาเชื่อมโยงใหสัมพันธกันอยางมีเหตุผล
และเปนระบบ (อิทธิเดช นอยไม, 2555, น. 13) 
  ทิศนา แขมมณี (2552, น. 388) กลาวถึงผังกราฟกวา เปนแผนผังทางความคิด ซ่ึงประกอบไปดวย
ความคิด หรือขอมูลสําคัญ ๆ ท่ีเชื่อมโยงกนอยูในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงทําใหเห็นโครงสรางของความรูหรือเนื้อหา
สาระนั้นๆ การใชผังกราฟกเปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารํานําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ จํานวนมาก  
เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นไดงายขึ้น การใชผังกราฟกเปนเครื่องมือในเรียนรูที่มีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู 4 ประการ คือ 
  1) การแยกแยะขอมูลเพ่ือใหเห็นองคประกอบหลักท่ีเชื่อมโยงกันอยูอยางชัดเจน สามารถชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนไดงายขึ้น 
  2) หากสมองมีการจัดโครงสรางความรูไวอยางเปนระเบียบ จะชวยเรียกความรูเดิมที่อยูใน
โครงสรางทางปญญาออกมาใชเชื่อมโยงกับความรูใหมไดงายขึ้น 
  3) ผังกราฟกที่แสดงใหเห็นถึงองคประกอบหลักของเรื่อง มีลักษณะเปนภาพซ่ึงงายตอการที่สมอง
จะจดจํามากกวาขอความท่ีติดตอกันยืดยาว 
  4) การใชผังกราฟก ซ่ึงมีลักษณะเปนท้ังภาพและขอความ สามารถชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
ต่ืนตัว เนื่องจากผูเรียนจะตองมีทั้งการฟง พูด อาน เขียน คิด จึงจะสามารถทําผังกราฟกออกมาได เปนการชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมความหมาย 
  ประโยชนของการใชผังกราฟก 
  ประโยชนของการใชผังกราฟกในการเรียนการสอนสังคมศึกษา มีดังนี้ (สุมนา ระบอบ, 2562) 
  1) ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระ เกิดความเชื่อมโยงของเนื้อหา หรือความคิดรวบ
ยอด สามารถตรวจสอบความคิดรวบยอดส่ิงที่เรียนของผูเรียนได 
  2) เปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยใหผูเรียนสรุปส่ิงที่เรียนเปนผังกราฟก 
เพ่ือแสดงความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้น 
  3) เปนการพัฒนาการคิดในระดับสูง ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห 
  4) ชวยใหผูเรียนสามารถจําได ซ่ึงเปนความจําแบบถาวร ผูเรียนใชการคิดในการจัดกระทําขอมูล 
ทําใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง การไดเห็น ไดวาดภาพ เพ่ือใชนําเสนอขอมูลเปนส่ิงท่ีชวยใหผูเรียนจําเนื้อหา
ไดคงทน 
  รูปแบบของผังกราฟก 
  ผังกราฟกมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบอาจจะมีลักษณะรูปรางที่คลายคลึงกันหรือ
แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับกับผูใชหรือผูสรางเองวาจะนําเสนอความคิดดวยผังกราฟกรูปแบบใด เพ่ือใหการส่ือ
ความหมายมีความชัดเจนและเขาใจงาย ซ่ึงทิศนา แขมมณี (2552, น. 389-400) ไดยกตัวอยางรูปแบบตาง ๆ 
ของผังกราฟกไว ดังนี้ 
  1) ผังความคิด (A Mind Map) ผังความคิด เปนผังที่แสดงความสัมพันธของสาระ หรือความคิด
ตาง ๆ ใหเปนโครงสรางในภาพรวม โดยมีขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1.1) เขียนความคิดรวบยอดหลักไวตรงกลาง แลว
แตกสาขาออกไปเปนความคิดรวบยอดยอย ๆ 1.2) เขียนคําที่เปนตัวแทนความหมายของความคิดนั้น ๆ ลงไป
และใชรูปทรงเรขาคณิตแสดงระดับของคํา คําใดอยูในขอบเขตหรือระดับเดียวกัน ใชรูปทรงเรขาคณิตเดียวกัน
ลอมกรอบคํานั้น 1.3) ลากเสนเชื่อมโยงความคิดเพ่ือแสดงความสัมพันธของความคิดตาง ๆ เสนที่ใชอาจเปน
เสนตรง เสนประ เสนโคง หรืออาจใชลูกศรแสดงความเชื่อมโยงของความคิดตาง ๆ 1.4) ใชสัญลักษณและภาพ
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ตาง ๆ เปนตัวแทนความหมายของการคิดและความรูสึกตาง ๆ และ 1.5) สรางผังความคิดใหสมบูรณตามความ
เขาใจของตน 
  2) ผังมโนทัศน (A Concept Map) ผังมโนทัศน เปนผังที่แสดงมโนทัศนหรือความคิดรวบยอด
ใหญไวตรงกลางและแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหญและมโนทัศนยอย ๆ ตามลําดับขั้น ดวยเสน
เชื่อมโยง 
  3) ผังแมงมุม (A Spider Map) ผังแมงมุมมีลักษณะคลายใยแมงมุม แสดงความเชื่อมโยงของ
ขอมูล 
  4) ผังลําดับข้ันตอน (A Sequential Map) ผังลําดับขั้นตอน เปนผังที่แสดงลําดับขั้นตอนของ 
ส่ิงตาง ๆ หรือกระบวนการตาง ๆ 
  5) ผังกางปลา (A Fishbone Map) ผังกางปลา เปนผังที่แสดงสาเหตุของปญหา ซ่ึงมีความ
ซับซอน ผังกางปลาจะชวยทําใหเห็นสาเหตุหลักและสาเหตุยอยท่ีชัดเจน จะแสดงใหเห็นถึงความคิด และการ
วิเคราะหแยกยอย เพ่ือหาสาเหตุที่สงผลตอปญหานั้นๆ ชวยในการวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการแกปญหา 
  6) ผั งวัฏ จักร (A Circle or Cyclical Map) ผั งวัฏ จักร  เป น ผั งที่ แสดงลําดับขั้นตอนที่
ตอเนื่องกันเปนวงกลมหรือเปนวัฏจักรที่ไมแสดงจุดส้ินสุด หรือจุดเริ่มตนที่แนนอน 
  7) ผังวงกลมซอนหรือเว็นไดอะแกรม (Venn Diagram) ผังไดอะแกรม เปนผังวงกลม 2 วงหรือ
มากกวาที่มีสวนหนึ่งซอนกันอยูเปนผังที่เหมาะแกการนําเสนอส่ิง 2 ส่ิง หรือมากกวา ซ่ึงมีทั้งความเหมือนและ
ความตางกัน 
  การจัดการเรียนการสอนโดยการใชผังกราฟก 
  ทิศนา แขมมณี (2552, น. 234-236) ไดเสนอกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการใชผังกราฟกไว 4 รูปแบบ ดังนี้ 
  1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของโจนสและคณะ ซ่ึงประกอบดวย ขั้นตอนการ
เรียนการสอนที่สําคัญ ๆ 5 ขั้นตอนดวยกันดังนี้ (1) ผูสอนเสนอตัวอยางการจัดขอมูลดวยผังกราฟกที่เหมาะสม
กับเนื้อหาและวัตถุประสงค (2) ผูสอนแสดงวิธีการสรางกราฟก (3) ผูสอนชี้แจงเหตุผลของการใชผังกราฟกนั้น
และอธิบายวิธีการใช (4) ผูเรียนฝกการสรางและใชผังกราฟกในการทําความเขาใจเนื้อหาเปนรายบุคคล และ  
(5) ผูเรียนเขากลุมและนําเสนอผังกราฟกของตนเองแลกเปล่ียนกัน 
  2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของคลาก ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการ
สอนที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
   (1) ขั้นกอนสอน 1.1) ผูสอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่จะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงค
ของการสอนเนื้อหาสาระนั้น 1.2) ผูสอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบเนื้อหา
สาระนัน้ ๆ 1.3) ผูสอนเลือกผังกราฟก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด และ 1.4) ผูสอนคาดคะเน
ปญหาที่อาจจะเกิดขึน้แกผูเรียนในการใชผังกราฟก 
   (2) ขั้นสอน 2.1) ผูสอนเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแกผูเรียน             
2.2) ผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาสาระและนําเนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟกตามความเขาใจตนเอง 2.3) ผูสอน
ซักถาม แกไขความเขาใจของผูเรียน หรือขยายความเพ่ิมเติม 2.4) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดเพ่ิมเติม โดย
นําเสนอปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา แลวใหผูเรียนใชผังกราฟกเปนกรอบในการคิดแกปญหา และ 2.5) ผูสอน
ปอนขอมูลกลับแกผูเรียน 
  3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของจอยสและคณะ ไดนํารูปแบบการเรียน           
การสอนของคลาก มาปรับใช โดยเพ่ิมเติมขั้นตอนเปน 8 ขั้น ดังนี้ (1) ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายของบทเรียน             
(2) ผูสอนนําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับเอกลักษณของเนื้อหา (3) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม
เพ่ือเตรียมสรางความสัมพันธกับความรูใหม (4) ผูสอนเสนอเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู (5) ผูสอน
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เชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่ เรียนกับผังกราฟก และใหผูเรียนนําเนื้อหาสาระใสในผังกราฟกตามความเขาใจ                    
(6) ผูสอนใหความรูเชิงกระบวนการโดยชี.แจงเหตุผลในการใชผังกราฟกและวิธีใชผังกราฟก (7) ผูสอนและ
ผูเรียนอภิปรายผลการใชผังกราฟกกับเนื้อหา (8) ผูสอนซักถาม ปรับความเขาใจและขยายความจนผูเรียนเกิด
ความเขาใจกระจางชัด 
  4) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของสุปรียา ตันสกุล โดยศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของ
การใชรูปแบบการสอนแบบการจัดขอมูลดวยแผนภาพ (Graphic Organizers) ที่มีตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
และความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่  2 คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียนและ
ความสามารถทางการแกปญหาสูงกวานักศึกษาควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .001 รูปแบบการเรียน
การสอนดังกลาวประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 7 ขั้นตอนดังนี้ (1) การทบทวนความรูเดิม (2) การชี้แจง 
วัตถุประสงค ลักษณะของบทเรียน ความรูที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียน (3) การกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึง
ความรูเดิม เพ่ือเตรียมสรางความสัมพันธกับส่ิงที่เรียนและการจัดเนื้อหาสาระดวยแผนภาพ (4) การนําเสนอ
ตัวอยางการจัดเนื้อหาสาระดวยแผนภาพที่เหมาะกับลักษณะของเนื้อหา ความรูที่คาดหวัง (5) ผูเรียนรายบุคคล
ทําความเขาใจเนือ้หา และฝกใชแผนภาพ (6) การนําเสนอปญหาใหผูเรียนใชแผนภาพเปนกรอบในการแกปญหา 
(7) การทําความเขาใจใหกระจางชัด 
   การจัดการเรียนรูโดยใชผังกราฟก มีขั้นตอนในการสอนดังตอไปนี้ 
   (1) ผูสอนตองต้ังจุดมุงหมายในการสอนกอนวาตองการใหผูเรียนเกิดความรูความสามารถใน
ดานใด จากนั้นคัดเลือกเนื้อหาที่มีความสัมพันธสอดคลองกบัจุดประสงคที่ต้ังไว เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรูที่พึงประสงค 
   (2) ผูสอนจะตองวางแผนและออกแบบการสอน ซ่ึงจะตองสามารถสรางผังกราฟกขึ้นมา
ถายทอดความคิดของตนหรือสรางผังกราฟกขึ้นมา เพ่ือเปนตัวแทนในการเชื่อมโยงเนื้อหาใหผูเรียนรูจักคิด ซ่ึง
จะชวยใหผูเรียนคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจเนื้อหาดวยตนเอง รูจักรับฟงความคิดของกลุม และ
ไดรับประสบการณตรงในการคิด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนสามารถประเมินผล และควบคุมความคิดของตนเองได 
   (3) ผูสอนจะตองดําเนินการสอนอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการแนะนําผังกราฟกรูปแบบ
ตาง ๆ วิธีการใช และความเหมาะสมกับเนือ้หา โดยครูผูสอนจะตองยกตัวอยางใหเห็นจริงจากนั้นใหผูเรียนฝกใช
ผังกราฟกเปนกลุมยอย และเปนรายบุคคลและใหอภิปรายรวมกัน 
   (4) ผูสอนสามารถทดสอบได 2 ลักษณะ คือ ประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) 
ในการใชผังกราฟกของผูเรียนโดยเก็บรวบรวมผลงานของผูเรียนไวแลวนํามาวิเคราะหตรวจสอบความรูความ
เขาใจเพ่ือจะไดนําปญหามาแกไขไดอยางถูกตอง และเม่ือส้ินสุดการสอนแลวครูผูสอนสามารถทดสอบความ
เขาใจเนื้อหาได โดยการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือประเมินผลการเรียนรู (Summative 
Evaluation) ไดอีกลักษณะหนึ่ง 
 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการใชคําถาม 
  เทคนิคการใชคําถาม (Questioning Techniques) หมายถึง กลวิธีการถามคําถามและตอบคําถาม
ที่เปนเครื่องมือสําหรับกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามโดยใชกระบวนการคิดคนควาดวยตนเอง โดยการต้ังคําถาม 
และตอบคําถามกับผูเรียน อาจใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมยอย หรือทั้งชั้น เพ่ือกระตุนใหผูเรียนได
ใชกระบวนการคิดคนควาหาคําตอบเพ่ือแกปญหาและสรุปแนวคิดไดดวยตนเอง เปนการพัฒนาความคิดใน
ระดับสูง และความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการเรียนการสอน การใชคําถาม
สามารถสอดแทรกอยูในทุกกิจกรรมของการเรียนการสอน ผูสอนควรจะตองทราบวัตถุประสงคของการใช
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คําถาม เพ่ือจะไดใชคําถามใหเหมาะสมกับผูเรียน อันจะมีผลตอประสิทธิภาพของการเรียนการสอนตอไป 
วัตถุประสงคโดยทั่วไปของการใชคําถามมีดังนี้ (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2562) 
  1) เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดและคนหาแนวคิดใหม ๆ 
  2) เพ่ือประเมินความรูเดิมของผูเรียนและสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนกับ
ประสบการณใหมที่จะจัดใหกับผูเรียน 
  3) เพ่ือเตรียมผูเรียนใหพรอมกอนที่จะเรียนบทเรียนใหม และทบทวนหรือสรุปบทเรียน 
  4) เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลการเรียน 
  5) เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนใหมีความเขาใจอันดีตอกัน 
  ประเภทของคําถาม 
  คําถามมีการแบงหลายประเภทขึ้นอยูกับเกณฑในการแบง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชคําถาม 
ขั้นตอนของการสอน ลักษณะของคําตอบนักการศึกษาไดจําแนกประเภทของคําถามไวแตกตางกัน สรุปไดดังนี้  
  1) คําถามทั่ว ๆ ไป ท่ีไมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (managerial questions) ซ่ึงเปนคําถามเพ่ือการ
ดําเนินการสอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดําเนินไปในทิศทางที่ตองการนอกจากนี้ยังใชกระตุนความ
สนใจของผูเรียน 
  2) คําถามเนนความ (rhetorical questions) ใชเพ่ือเนนเรื่องที่จะพูด เปนวิธีการหนึ่งของการ
อธิบายขอเท็จจริง ซ่ึงอาจชวยเนนหรือเราความสนใจของผูเรียนไดมากขึ้น จุดมุงหมายของคําถามประเภทนี้ 
ไมใชอยูที่คําตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”แตเปนการบอกขอเท็จจริง และเพ่ือเราความสนใจของผูเรียนมายังเรื่อง
นั้น ๆ ดวย 
  3) คําถามที่มีคําตอบแนนอน (closed questions) เปนคําถามที่มีคําตอบจํากัดและแนนอน ไมวา
จะถามคําถามนี้กับผูเรียนคนใดก็หวังจะไดรับคําตอบแบบเดียวกัน คําถามประเภทนี้ไมเกี่ยวกับความคิดเห็น 
สวนใหญจะเปนคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ผูเรียนไดเคยเรียนมาแลว 
  4) คําถามที่มีคําตอบไดหลายอยาง หรือคําถามแบบกวาง (open-ended questions) เปนคําถาม
ที่มีคําตอบที่เปนไปไดมากกวาหนึ่งหรือสองคําตอบ ผูเรียนจะตองใชความรูที่เรียนมาแลวมาประมวลกันเขาเพ่ือ
ตอบคําถาม คําถามประเภทนี้ไดแก คําถามท่ีถามใหผูเรียนลงความเห็นจากขอมูล ต้ังสมมติฐาน ออกแบบการ
ทดลองพยากรณ รวมถึงการถามเกี่ยวกับการประเมินความรูสึก 
  นอกจากนี้ เม่ือมองลึกลงไปในการแบงประเภทคําถามตามแนวกระบวนการคิดทางการเรียนดาน
พุทธิพิสัย (cognitive domain) นั้น บลูมไดจัดระดับจุดมุงหมายของการใชคําถามตามระดับความรูจากตํ่าไปสูง
ไว 6 ระดับคือ ระดับความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินผล 
ซ่ึงผูสอนสามารถนําไปใชเปนแนวในการต้ังคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดในระดับท่ีสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 
การท่ีผูสอนจะสามารถต้ังคําถามเพ่ือกระตุนความคิดของผูเรียนตามจุดมุงหมายทางดานพุทธิพิสัยของบลูมให
สูงขึ้นนั้น ผูสอนจําเปนตองเขาใจในความหมายของระดับความรูทั้ง 6 ประการ ผูสอนจําเปนตองเขาใจลักษณะ
ของความรูแตละระดับและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู ดังนี้ (ทิศนา แขมมณ,ี 2552, น. 234-236) 
  1) การถามคําถามเพ่ือการเรียนรูในระดับความรูความจํา (knowledge) หมายถึง การถามคําถาม
การเรียนรูในระดับที่ผูเรียนสามารถตอบไดวาส่ิงที่ไดเรียนรูมามีสาระอะไรบาง การท่ีสามารถตอบไดนั้น ไดมา
จากการจดจําเปนสําคัญ ดังนั้นคําถามที่ใชในการทดสอบการเรียนรูในระดับนี้ จึงมักเปนคําถามท่ีถามถึงขอมูล 
สาระ รายละเอียดของส่ิงที่เรียนรู และใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่บงชี้วาตนมีความรูความจําในเรื่องนั้น ๆ  
  2) การถามคําถามเพ่ือการเรียนรูในระดับความเขาใจ (comprehension) หมายถึงการถาม
คําถามการเรียนรูในระดับที่ผูเรียนเขาใจความหมายความสัมพันธและโครงสรางของส่ิงที่เรียนและสามารถ
อธิบายส่ิงท่ีเรียนรูนั้นไดดวยคําพูดของตนเอง ผูเรียนที่มีความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังจากไดความรูใน
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เรื่องนั้นมาแลว จะสามารถแสดงออกไดหลายทาง ดังนั้น คําถามในระดับนี้จึงมักเปนคําถามท่ีชวยใหผูเรียน
แสดงพฤติกรรมที่บงชี้ถึงความเขาใจของตนในเรื่องนั้น ๆ  
  3) การถามคําถามเพ่ือการเรียนรูในระดับการนําไปใช (application) หมายถึง การถามคําถาม
การเรียนรูในระดับที่ผูเรียนสามารถนําขอมูล ความรู และความเขาใจท่ีไดเรียนรูมาไปใชในการหาคําตอบและ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ดังนั้นคําถามในระดับนี้จึงมักประกอบดวยสถานการณที่ผูเรียนจะตองดึงความรู 
ความเขาใจมาใชในการหาคําตอบ โดยผูเรียนมีพฤติกรรมที่บงชี้ถึงการเรียนรูในระดับสามารถนําไปใชได  
  4) การถามคําถามเพ่ือการเรียนรูในระดับการวิเคราะห (analysis) หมายถึง การถามคําถามการ
เรียนรูในระดับที่ผูเรียนตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดที่ลึกซ้ึงขึ้นเนื่องจากไมสามารถหาคําตอบได
จากขอมูลที่มีอยูโดยตรง ผูเรียนตองใชความคิดหาคําตอบจากการแยกแยะขอมูลและหาความสัมพันธของขอมูล
ที่แยกแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรูในระดับท่ีผูเรียนสามารถจับไดวาอะไรเปนสาเหตุ เหตุผลหรือ
แรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งการวิเคราะหโดยทั่วไป มี 2 ลักษณะคือ 
   (1) การวิเคราะหจากขอมูลที่มีอยูเพ่ือใหไดขอสรุปและหลักการที่นําไปใชในสถานการณอื่น ๆ 
ได 
   (2) การวิเคราะหขอสรุป ขออางอิง หรือหลักการตาง ๆ เพ่ือหาหลักฐานท่ีสามารถสนับสนุน
หรือปฏิเสธขอความนั้น  
  5) การถามคําถามเพ่ือการเรียนรูในระดับการสังเคราะห (synthesis) หมายถึง การถามคําถาม
การเรียนรูที่อยูในระดับความสามารถของผูเรียน 
   (1) คิด ประดิษฐ ส่ิงใหมขึ้นมาได ซ่ึงอาจอยูในรูปของส่ิงประดิษฐ ความคิด หรือ ภาษา 
   (2) ทํานายสถานการณในอนาคตได 
   (3) คิดวิธีการแกปญหาได ซ่ึงตางจากการแกปญหาในขั้นการนําไปใช ซ่ึงจะมีคําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียว แตวิธีการแกปญหาในขั้นนี้ อาจมีคําตอบไดหลายคําตอบ  
  6) การถามคําถามเพ่ือการเรียนรูในระดับการประเมินผล (evaluation) หมายถึง การถามคําถาม
การเรียนรูในระดับท่ีผูเรียนตองใชการตัดสินคุณคาซ่ึงก็หมายความวา ผูเรียนจะตองสามารถต้ังเกณฑในการ
ประเมินหรือตัดสินคุณคาตาง ๆ ได และแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นได  
  เทคนิคการใชคําถาม 
  การใชคําถามที่ดี มีเทคนิคการต้ังคําถามที่จําเปนดังนี้ (กิตติชัย สุธาสิโนบล, 2562) 
  1) มีโครงสรางคําถาม (structuring) ซ่ึงประกอบดวยคําถามท่ีเปนลําดับขั้น จากคําถามที่คุนเคย
หรืองาย หรือจากคําถามที่ทบทวนความรูเดิมไปสูคําถามที่ยากและซับซอน หรือมีการอธิบายบทเรียนกอน หรือ
แจงจุดประสงคของการถามกอนเพ่ือนําไปสูการตอบคําถามของผูเรียน 
  2) มีระดับของคําถามและความชัดเจน (pitching and putting clearly) เปนการสะทอนถึงมิติ
ของคําถามท่ีเหมาะสม คือ มิติการจํา/การคิดและมิติที่แคบ/กวาง จึงกอใหเกิดคําถาม 4 แบบ ไดแก 1) คําถาม
แคบและวัดความจํา 2) คําถามกวางและวัดความจํา 3) คําถามแคบและวัดความคิดและ 4) คําถามกวางและวัด
ความคิด 
  3) มีทิศทางและกระจายคําถาม (directing and distributing) การถามคําถามที่ไมมีทิศทางจะได
คําตอบท่ีไมชัดเจนและขาดการควบคุม ดังนั้นคําถามจึงตองมีทิศทาง หรือเปาหมายท่ีชัดเจนอันแสดงถึงการ
กําหนดการต้ังคําถาม นอกจากนี้ ทาทางของผูสอนหรือผูต้ังคําถาม ไดแก การเคล่ือนไหวศีรษะและการ
แสดงออกทางใบหนานอกจากนี้ ผูสอนตองถามคําถามใหครอบคลุมหรือกระจายทั่วชั้นเรียน โดยการสุมผูเรียน
ทั้งหนาหอง กลางหอง หลังหอง ดานซายและดานขวาของผูสอน เพ่ือใหผูเรียนต้ังใจที่จะฟงและตอบคําถาม 
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  4) มีการหยุดรอและการถามตอ (pausing and pacing) เม่ือถามคําถาม ผูสอนตองหยุดรอสักพัก
เพ่ือกระตุนใหผูเรียนตอบ และจะนําไปสูการต้ังคําถามใหมตอไป การใชคําถามเพ่ือการฝกฝนบทเรียน จะใชเวลา
ส้ัน ขณะที่การใชคําถามกวางใหคิดจะใชเวลามากกวา 
  5) การกระตุนและการเจาะลึก (prompting and probing) เปนการกระตุน และใชคําถามที่
เจาะลึกมีการติดตามผลของคําถามเม่ือการตอบครั้งแรกไมตรงประเด็น หรือชัดเจนพอ จึงจําเปนจะตองกระตุน 
หรือชี้แนะ และเราใหผูเรียนเกิดกําลังใจที่จะตอบคําถาม คําถามที่ใชกระตุนมี 2 รูปแบบ คือ 
   (1) คําถามส้ัน ๆ ที่เพ่ิมความเขาใจและสัมพันธกับประสบการณความรูเดิมของผูเรียน 
   (2) คําถามงาย ที่จะนําผูเรียนคิดวิเคราะหไปสูคําถามเริ่มตนที่หลอกลอที่สามารถชวยให
ผูเรียนคิด หาความสัมพันธกับมิติของการเกิดแรงจูงใจในการตอบ 
  6) การฟงและการตอบสนอง (listening and responding) ถาผูสอนสนใจและต้ังใจฟงคําตอบ
ของผูเรียนจะชวยลดความวิตกกังวลของผูเรียนไดการฟงมี 4 แบบ ไดแก 
   (1) การฟงอยางผิวเผิน (skim listening) คือ การฟงแบบกวาง ๆ บางครั้งการตอบของผูเรียน
ไมสอดคลองกับคําถาม ผูสอนก็ตองยอมปลอยไปกอน 
   (2) การฟงอยางคนหา (search listening) คือ การฟงเพ่ือที่ผูสอนฟงเพ่ือคนหาขอมูลเฉพาะที่
ผูสอนตองการในคําตอบของผูเรียน แตอยางไรก็ตามผูสอนตองไมละเลยคําตอบอื่น ๆ ดวย 
   (3) การฟงอยางสํารวจ (survey listening) คือ การฟงท่ีผูสอนฟงและสรางแผนภาพวา 
ผูเรียนกําลังพูดอะไร โดยตองเจาะประเด็นหลัก และจุดที่ผูเรียนเกิดความเขาใจผิด 
   (4) การฟงอยางตองการศึกษา (study listening) คือ การฟงเพ่ือคนหาวาในคําตอบของ
ผูเรียนนั้นไดสะทอนใหเห็นวา ผูเรียนมีความเขาใจอยางไร และมีความแนใจในคําตอบอยางไรการฟงในลักษณะ
นี้ใกลเคียงกับการฟงอยางสํารวจ แตการฟงอยางศึกษาจะนําไปสูการศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนเปนรายบุคคล
ไดการตอบสนองของผูสอน เม่ือฟงคําตอบของผูเรียนจะมีผลตอพฤติกรรมผูเรียน กลาวคือ ถาผูสอนมีการ
ส่ือสารทั้งทางกายและวาจาในเชิงบวกจะกระตุนและสรางกําลังใจใหผูเรียนกลาตอบคําถามไดดวย 
  7) ลําดับขั้นหรือความตอเนื่องของคาํถาม (sequencing questions) เปนศิลปะอยางหนึ่งที่ผูสอน
ตองคํานึงถึง โดยสามารถแบงลําดับขั้นหรือความตอเนื่องของคําถามไดดังนี้ 
   (1) คําถามที่เปนลําดับขั้นบันได (extending and lifting) 
   (2) คําถามจากแคบไปสูคําถามกวาง (from narrow to broad and recall to thought) 
   (3) คําถามจากกวางไปสูคําถามแคบ (from broad to narrow) 
   (4) คําถามจากบางสวนไปสูคําถามสวนรวม (a path of questions all of the same type) 
   (5) คํ าถาม ท่ี มี ลั กษ ณ ะกระ ดูก สัน ห ลั ง  (a backbone of questions with relevant 
digressions) 
   (6) คําถามท่ีมีลักษณะวงกลม (the circular-a series of questions which lead back to 
the initial position) 
   (7) คําถามที่มีลักษณะสุมไปเรื่อยไมมีทิศทาง (the random walk) 
 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการสรางเครื่องมือวัดผล 
  พุทธิพิสัย เปนพฤติกรรมดานความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ลักษณะการวัดจึงเปนการวัด
ทางออมจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูถูกวัดภายใตเครื่องมือวัดหรือสถานการณท่ีผูสอบกําหนด การวัดดาน
พุทธิพิสัย เปนการวัดความสามารถดานสติปญญา ประกอบดวย ความสามารถดานความรูความจํา ความเขาใจ 
การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมนี้ มักใชเปน
แบบทดสอบ มักนิยมวัดเนื้อหาสาระ ซ่ึงแบบทดสอบโดยท่ัวไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบ
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อัตนัย หมายถึงแบบทดสอบท่ีถามใหตอบยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง เหมาะสําหรับการ
วัดความสามารถในการใชภาษาและแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย คําตอบท่ีไดมักไมมีผิดถูกอยางสมบูรณ 
และ 2) แบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู เติมคํา และเลือกตอบ เหมาะสําหรับ
สอบผูสอบจํานวนมาก ๆ มีเวลาตรวจขอสอบนอย (สมชาย รัตนทองคํา, 2562) 
  เนื่องจากแบบทดสอบเปนเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญอันจะทําใหครูไดทราบถึง
พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน และทราบถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การสรางแบบทดสอบที่ดี
มีคุณภาพจึงไมใชของงายนักสาหรับครูผูออกขอสอบ ดังนั้นจึงควรมีขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ ดังนี้                
(สุทธิวรรณ พีรศักด์ิ โสภณ, 2562) 
  1) กําหนดจุดมุงหมายของการสอบใหแนชัดวาจะสอบเพ่ืออะไร สอบกับใคร ในระดับ ชั้นใด  
  2) กําหนดลักษณะของส่ิงที่จะวัด ในการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูวัดตองรูวาส่ิง
ที่ตองการจะวัดนั้นคืออะไร ผูวัดจะตองรูวาในสาระของวิชาวามีจุดมุงหมายของการเรียนการสอนอยางไร 
ประกอบดวยเนื้อหาใดบางตองการใหผูเรียนบรรลุพฤติกรรมใดบาง พฤติกรรมเหลานั้นเปนอยางไร ตอง
กําหนดใหชัดเจน ซ่ึงอาจศึกษาคนควาจากเอกสาร ตาราและทฤษฎีตาง ๆ ได ในขั้นตอนนี้เราอาจพิจารณาจาก
ตารางวิเคราะหหลักสูตรที่ไดทําไวแลว  
  3) กําหนดชนิดของเครื่องมือท่ีใชในการวัด ในการกําหนดชนิดของเครื่องมือที่ใชวัดนั้นพิจารณา
จากคุณลักษณะของส่ิงท่ีเราจะวัดวา คืออะไร ซ่ึงดูไดจากตารางวิเคราะหหลักสูตร และตองดูดวยวาวัด
พฤติกรรมใด จะวัดกับใคร ที่ไหน เม่ือไร อยางไรดวย เพราะเครื่องมือที่ใชวัดมีหลายชนิด แตละชนิดก็เหมาะกับ
คุณลักษณะที่จะวัดตางกัน ดังนั้นผูสรางตองรูลักษณะของเครื่องมือแตละชนิดดวย  
  4) เขียนขอสอบ เม่ือกําหนดไดแลวถึงชนิดของเครื่องมือท่ีใชวัดผลสัมฤทธิ์ ก็เริ่มลงมือเขียน
ขอสอบ โดยเขียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีตองการจะวัด และใหถูกตองตามหลักวิชาของ
การเขียนขอสอบแตละชนิดดวย  
  5) ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแกไข เม่ือเขียนขอสอบเสร็จแลว ควรใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญควรประกอบดวยบุคคล 2 ฝาย คือ ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระวิชาและผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูทางดานวัดผลเปนผูพิจารณาคาถามและคาตอบวาถูกตองตามหลักวิชาหรือไม ขอสอบวัดไดตรงตาม
จุดประสงคหรือไม อีกทั้งภาษาที่ใชในการเขียนขอสอบถูกตองตามหลักวิชาหรือไม  
  6) การทดลองใชขอสอบ หลังจากท่ีใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแกไขแลว ก็นําแบบทดสอบ
ไปทดลองใช แลวนําผลจากการทดลองมาวิเคราะหเพ่ือหาคุณภาพ และพัฒนาแบบทดสอบตอไป ในการทดลอง
ใชอาจตองทาหลาย ๆ ครั้งจนสามารถพัฒนาแบบทดสอบไดมีคุณภาพเปนท่ีพอใจจึงนาไปใชจริงในการสอบ
ตอไป  
  7) สรางเกณฑในการแปลความหมายคะแนน การสรางเกณฑในการแปลความหมายคะแนนก็เพ่ือ
ตองการบอกใหทราบวา ถาบุคคล ใดสอบไดคะแนนเทาไร เขาจะเปนผู ท่ีมีความสามารถหรือมีลักษณะ
พฤติกรรมอยางไร 
  8) การเขียนรายงานและคูมือการใช การเขียนรายงานและคูมือการใช จะทําใหผูนําไปใชไดรูถึง
ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบนั้น และรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินกาสอบวาจะปฏิบัติอยางไร คะแนนที่
แตละคนสอบไดจะแปลความหมายอยางไร ซ่ึงจะเปนขอมูลใหผูใชเลือกใชแบบทดสอบไดเหมาะสมกับ
จุดมุงหมายในการสอบดวย 
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การจัดการเรียนการสอนโดยการใชผังกราฟกรวมกับการใชคาํถาม 
 
 การจัดการเรียนการสอนโดยการใชผังกราฟก 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกนั้น ผูสอนตองต้ังจุดมุงหมายในการสอนกอนวาตองการให
ผูเรียนเกิดความรูความสามารถในดานใด วางแผนและออกแบบการสอน ซ่ึงจะตองสามารถสรางผังกราฟก
ถายทอดความคิดอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากการแนะนําผังกราฟกรูปแบบตาง ๆ วิธีการใช และความ
เหมาะสมกับเนื้อหา ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนรูโดยใชผังกราฟก มีดังนี้ (ทิวาร ศรนรินทร, 2558, น. 36) 
 ข้ันที่ 1 ข้ันเตรียม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 6 กลุม ๆ ละ 5-6 คน โดยคละเพศและความสามารถ 
ทบทวนการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟกใหนักเรียนเขาใจ ชี.แจงจุดประสงค การวัดผลและประเมินผลให
นักเรียนเขาใจ 
 ข้ันที่ 2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น และตอบคําถามจากคําถามทา
ทายความคิด 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสอน โดยนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู และรับมอบหมายใหแตละกลุมรวมกันเขียน
ผังกราฟก ในหัวขอที่เกี่ยวของในแตละชั่วโมง เพ่ือฝกการคิดอยางรอบดาน โดยรวมกันอภิปรายและตอบคําถาม
สําคัญ และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุป เปนขั้นตอนสุดทาย เพ่ือใหไดองคความรู จากเนื้อหาสาระที่เรียน และนําไปสูการใช
ประโยชนไดตอไป 
 การจัดการเรียนการสอนโดยการใชคําถาม 
 การใชเทคนิคการต้ังคําถามประกอบการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนสําคัญดังตอไปนี้ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผนการใชคําถาม ผูสอนควรจะมีการวางแผนไวลวงหนาวาจะใชคําถามเพ่ือ
วัตถุประสงคใด รูปแบบใดที่จะสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของบทเรียน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันเตรียมคําถาม ผูสอนควรจะเตรียมคําถามท่ีจะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการ
สรางคําถามอยางมีหลักเกณฑ อยางเปนระบบ กระบวนการที่ตอเนื่อง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันการใชคําถาม ผูสอนสามารถจะใชคําถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
อาจจะสราง คําถามใหมท่ีนอกเหนือจากคําถามท่ีเตรียมไวก็ได ท้ังนี้ตองเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและ
สถานการณนั้น ๆ 
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุปและประเมินผล ผูสอนอาจจะใชคําถามเพ่ือการสรุปบทเรียนหรือประเมินผลผูเรียน
รวมกัน โดยใชคําถามในการประเมินผลที่หลากหลาย 
 
 การจัดการเรียนการสอนโดยการใชผังกราฟกรวมกับการใชคําถาม สรุปขั้นตอนไดดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันวางแผน/ข้ันเตรียม ผูสอนมีการวางแผนไวลวงหนา โดยแบงกลุมผูเรียนออกเปน กลุม ๆ 
ละ 5-6 คน โดยคละเพศและความสามารถ จากนั้นทบทวนการเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการใชผังกราฟกและการ
ใชคําถามใหผูเรียนเขาใจ เพ่ือวัตถุประสงคใด รูปแบบใดที่จะสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของบทเรียน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ผูสอนเตรียมคําถามท่ีจะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการสราง
คําถามอยางมีหลักเกณฑ อยางเปนระบบ กระบวนการท่ีตอเนื่อง โดยใหผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น และ
ตอบคําถามจากคาํถามทาทายความคิด 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสอน ผูสอนสามารถจะใชคําถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและอาจจะ
สรางคําถามใหมที่นอกเหนือจากคําถามที่เตรียมไวก็ได ทั้งนี้ตองเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและสถานการณนั้น ๆ
และใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู และรับมอบหมายใหแตละกลุมรวมกันเขียนผังกราฟก ในหัวขอที่
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เกี่ยวของในแตละชั่วโมง เพ่ือฝกการคิดอยางรอบดาน โดยรวมกันอภิปรายและตอบคําถามสําคัญ และนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน 
 ข้ันที่ 4 ข้ันสรุปและประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทาย เพ่ือใหไดองคความรู จากเนื้อหาสาระที่เรียน 
และนําไปสูการใชประโยชนไดตอไป โดยผูสอนใชผังกราฟกรวมกับการใชคําถามที่หลากหลายเพ่ือการสรุป
บทเรียนหรือประเมินผลผูเรียนรวมกัน โดยใชคําถามในการประเมินผล 
  
บทสรุป 

การจัดเรียนการสอนปจจุบัน จะเปนการเรียนการสอนท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบการสอนแบบ
บรรยาย การสาธิต ดังนั้นผูสอนจึงตองคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลาย ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการใชผังกราฟกรวมกับการใชคําถาม เปนวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่มุงใหผูเรียนไดนําเสนอความคิด ความรู รวมกับการใชวิธีการถามคําถามและตอบคําถามท่ีเปน
เครื่องมือสําหรับกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามโดยใชกระบวนการคนควาดวยตนเอง และผูเรียนมีสวนรวมและ
ปฏิบัติในทุกขั้นตอน จะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะการวัด
พฤติกรรมดานความสามารถทางสติปญญาหรือพุทธิพิสัยของบุคคล เปนการวัดทางออมจากพฤติกรรมที่
แสดงออกของผูถูกวัดภายใตเครื่องมือวัดหรือสถานการณที่ผูสอบกําหนด การวัดดานพุทธิพิสัย เปนการวัด
ความสามารถดานสติปญญา ประกอบดวย ความสามารถดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ
วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมนี้ มักใชเปนแบบทดสอบ ผูสอนจึงตอง
มีความรูและทักษะในการวัดและการประเมินผลเพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูสะทอนสมรรถนะที่สําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยอยูบนพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนา
และประเมินตามตัวชี้วัด 
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