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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ภาษากับการคิด 

วิชาภาษาไทย5 (ท33101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวคนึงนิจ   เส้งวั่น 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลยั พัทลุง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
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ผังมโนทัศน์เป้าหมายการเรียนรู้และขอบข่ายภาระงาน 
รายวิชา ท33101 ภาษาไทย5 ตอนที่ 1 หลักการใช้ภาษาไทย 

 
เวลาเรียน  20   ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

หลักการใช้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 1. ท าแบบทดสอบ 
 2. อ่านจับใจความและสรุปความ 
 3. พูดอภิปรายแสดงความคิดเห็น    
 4. ท าแบบฝึกเสริมทักษะ 
 5. ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสร้างชิ้นงาน 
 6. เขียนแผนผังความคิดสรุปความรู้ 
 7. น าเสนอหน้าชั้น 
 8. ท าใบงาน 

  

 ทักษะและกระบวนการ 
  1. กระบวนการฟังและการดู 
  2. กระบวนการพูด 
  3. กระบวนการอ่าน 
  4. กระบวนการเขียน 
  5. กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
  6. กระบวนการกลุ่ม 
  
 

  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
      1. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
      2. มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
      3. มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียน 
      4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 

  ความรู้ 
1. ภาษาพัฒนาความคิด  
2. วิธีคิด 
3. ระดับภาษา  
4. การใช้ภาษาในกลุ่มอาชีพหรือวงการต่าง ๆ 
5. การร้อยเรียงประโยค 
6. การแสดงเหตุผลโดยใช้ภาษา 
7. ภาษาท่ีใช้ในการแสดงเหตุผล 
8. วิธีแสดงเหตุผลและการอนุมาน 
9. การสรรค า  
10. การเรียบเรียงค า 
11. การใช้โวหารภาพพจน์ 
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การวางแผนจัดการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด 

 
วิเคราะห์มาตรฐานและขอบข่ายการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาษากับการคิด 
สาระส าคัญ ๑. การใช้ภาษาแสดงความคิดและพัฒนาความคิดได้อย่างมีเหตุผล 

๒. การรู้จักวิธีคิดแบบต่าง ๆ และสามารถน ามาใช้คิดแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน 

ล าดับแผนการจัดการเรียนรู้ ๑. การใช้ภาษาพัฒนาความคิด 
๒. วิธีคิด 

กระบวนการเรียนรู้หลัก วิธีการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท 
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ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองการใช้ภาษาพัฒนาความคดิ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด 

 
 

8) Q4:R //แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการ
แสดงบทบาทสมมติ และจัดปูายนิเทศ 
 

1) Q1:R //น าอย่างน่าสนใจ 
นักเรียนอ่านค าประพันธ์ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิด 
 

7) Q4:L //รายงานผล 
นักเรียนรายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

4. การ
ประยุกต์ใช้ 

 

1. รูปธรรมน า
ทาง 

2) Q1:L //ให้คิดความส าคัญ 
นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ช่ ว ย พั ฒ น า
ความคิด 
 

  
  
6) Q3:R //ประดิษฐ์งานส่วนตน
นักเรียนร่วมกันคิดจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 

 

3. การฝึก
ปฏิบัติ 

 

2. การเรียนรู ้
    เนื้อหาสาระ 

3) Q2:R //ช่วยกันค้นคว้า 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 
1 ทิศทางการคิด และ
กิจกรรมที่ 2 การใช้
ความคิด 

5) Q3:L //ท างานตามแนวคิด      
นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของ
ภาษากับการคิด และแบบฝึกหัดที่ 1.2 การใช้
ภาษาแสดงความคิด 
 

4) Q2:L //น ามาสรุปเป็นหลักการ 
นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง ทิศทางการคิด 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การใช้ภาษาพัฒนาความคิด 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท 
วิชา ภาษาไทย5 (ท33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด เวลา 5 ชัว่โมง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด เวลาเรียน 2 ชัว่โมง 
ผู้สอน นางสาวคนึงนิจ   เส้งวั่น  
 
สาระส าคัญ 

 ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด การคิดในทางที่ดีจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญ แต่การคิด
ในทางที่ไม่ดีจะน าไปสู่ความเดือดร้อน การใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดหรืออธิบายความคิด นอกจาก
จะช่วยให้ผู้อ่ืนเข้าใจแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้ภาษาได้มีโอกาสขัดเกลาความคิดของตนเองให้กระจ่างชัดและ
แหลมคมยิ่งข้ึน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้//ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน // ม. ๔–๖/๗ อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด บันทึก ย่อ
ความ และรายงาน 

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ // ม. ๔–๖/๑ อธิบายธรรมชาติ
ของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการคิดและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการแสดงความคิดได้  
2. บอกทิศทางในการคิด อุปสรรคของการคิด และเขียนกรอบแนวคิดได้ 
3. ใช้ทักษะของภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ภาษากับการคิด 
2. การใช้ภาษาพัฒนาความคิด 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. ใฝุรู้ใฝุเรียน 
4. รักความเป็นไทย 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 น าอย่างน่าสนใจ 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด 
2. นักเรียนอ่านค าประพันธ์ แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นว่าภาษากับการคิดมี

ความสัมพันธ์กันอย่างไร และภาษาสามารถช่วยพัฒนาความคิดได้หรือไม่ อย่างไร 
ภาษาเปรียบเทียบกล้องส่องความคิด ภาพน้ าจิตอาจเห็นได้เด่นใส 

ถ้าเขียนพูดปูดเปื้อนเลอะเลือนไป  ก็น้ าใจฤๅจะแจ่มแอร่มฤทธิ์ 
เงาพระปรางค์วัดอรุณอรุณส่อง  ย่อมผุดผ่องกว่าเงาจากเตาอิฐ 
ก็ค าพูดนั้นเล่าเงาความคิด   เปรียบเหมือนพิศพักตร์ชะโงกกะโหลกทึก 

เราใช้ภาษาเป็นสื่อในการน าเสนอความคิดออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ความสามารถในการ
คิดของผู้ใดมีอยู่อย่างจ ากัด ความสามารถในการใช้ภาษาก็จะพลอยถูกจ ากัดไปด้วย  

ถ้าความสามารถในการใช้ภาษามีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ความสามารถในการคิดก็จะถูก
จ ากัดลง อันเป็นผลต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ 

 
ขั้นที่ 2 ให้คิดความส าคัญ 

3. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนว่าภาษาสามารถช่วยพัฒนาความคิดได้หรือไม่ อย่างไร 
การคิดเป็นกระบวนการท างานของจิตใจมนุษย์ในขณะที่พยายามหาค าตอบหรือ

ทางออกเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลที่เกิดจากกระบวนการคิด เรียกว่า ความคิด 
การใช้ภาษาในการน าเสนอความคิดจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ ความ

ละเอียดรอบคอบ ความมีเหตุผลของบุคคลนั้น การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาจะต้องจัด
ระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบ ตามล าดับขั้นตอน และมีความสมเหตุสมผล 

ภาษากับการคิดมีความสัมพันธ์กัน เพราะการแสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด 

การคิดต่างจากความคิด เพราะการคิดเป็นกระบวนการท างานของจิตใจมนุษย์ใน
ขณะที ่พยายามหาค าตอบหรือหาทางออกเกี ่ยวกับเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง ซึ ่งผลที่ได้คือความ คิด 
ความคิดคือผลของกระบวนการคิด 

 
ขั้นที่ 3 ช่วยกันค้นคว้า 

4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ทิศทางการคิด โดยอ่านสถานการณ์ในการคิด แล้ว
วิเคราะห์ว่าเป็นความคิดในทางวัฒนะหรือหายนะ (รายละเอียดในใบกิจกรรมที่ 1 ทิศทางการคิด) 
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5. นักเรียนร่วมกันพูดสรุปเกี่ยวกับการใช้ภาษาแสดงออกซึ่งความคิด วิธีการพัฒนาการ
คิดให้เป็นไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์ แล้วบันทึกสาระส าคัญลงสมุด 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของภาษาในการพัฒนาความคิดโดย
ยกสถานการณ์ที่แสดงถึงบทบาทของภาษาในการพัฒนาความคิด เช่น การสนทนาแสดงความคิดเห็น 
การอภิปราย การประชุม ฯลฯ และชี้ให้นักเรียนเห็นว่าภาษาเป็นสื่อในการพัฒนาความคิดให้กว้างขึ้น 
หรือเรียกว่าแตกยอดทางความคิด 

7. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 การใช้ความคิด โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แต่ละ
กลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาวิวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้  (รายละเอียดในใบ
กิจกรรมที่ 2) 

 
ขั้นที่ 4 น ามาสรุปเป็นหลักการ 

8. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องทิศทางการคิด แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคม 

- ข่าวการทุจริตของข้าราชการ 
- การน าเด็กทารกไปทิ้งถังขยะ 
- การเสพยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อยของวัยรุ่น ฯลฯ 

9. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการแสดงความคิดในทางวัฒนะและหายนะ  ครูร่วม
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

 
ขั้นที่ 5 ท างานตามแนวคิด 

10. นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด ในแบบฝึกเสริม
ทักษะเล่ม 1 ภาษากับการคิด  

11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบในแบบฝึกหัดที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของภาษากับ
การคิด ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ เพียงใด การใช้ภาษาสามารถสื่อสารความคิดไปยังผู้อ่านได้
ชัดเจน แล้วปรับปรุงการเขียนตอบเพื่อให้สามารถสื่อสารความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

12. นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.2 การใช้ภาษาแสดงความคิด ในแบบฝึกเสริมทักษะ
เล่ม 1 ภาษากับการคิด แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปค าตอบ 

 
ขั้นที่ 6 ประดิษฐ์งานส่วนตน 

13. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน สมมตินักเรียนเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันเดินส ารวจส านักสงฆ์วังสุขคติธรรม สันตินคร (เขา
อกทะลุ) พบว่าเส้นทางเดินบนเขาอกทะลุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงมีทัศนียภาพที่สวยงาม 
ให้นักเรียนช่วยกันเขียนบทสนทนาในประเด็นต่อไปนี้  

ก. เปูาหมายส าคัญในการส ารวจส านักสงฆ์วังสุขคติธรรม สันตินคร (เขาอกทะลุ) 
ข. น าเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนเปูาหมายของชมรม 



8 
 

ค. ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักสงฆ์วังสุขคติธรรม 
สันตินคร (เขาอกทะลุ) 

๑๔. นักเรียนช่วยกันพิจารณาตรวจทานความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข
ผลงานให้สมบูรณ์ 

 
ขั้นที่ 7 รายงานผล 

15. นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ครูและ
เพ่ือนทราบ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  

16. นักเรียนสรุปความรู้บันทึกลงสมุด 
 
ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

17. สุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม น าเสนอผลการท างานของกลุ่ม โดยการแสดง
บทบาทสมมติ กลุ่มท่ีเหลือน าผลงานแสดงบนปูายนิเทศหน้าชั้นเรียน 

18. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ภาษากับการคิด 
2. ใบความรู้เรื่องทิศทางการคิด  
3. กิจกรรมที่ 1 ทิศทางการคิด  
4. กิจกรรมที่ 2 การใช้ความคิด 
5. แบบฝึกหัดที่ 1.1 ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด 
๖. แบบฝึกหัดที่ 1.2 การใช้ภาษาแสดงความคิด 

 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่องภาษากับการคิด 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่องภาษากับการคิด จ านวน 20 ข้อ 

ให้เป็นไปตามพ้ืน
ความรู้เดิมของ
นักเรียนแต่ละคน 

2. ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ  
เล่ม 1 ภาษากับการคิด 

แบบฝึกหัดที่ 
- 1.1 ความสัมพันธ์ของภาษากับการคิด 
- 1.2 การใช้ภาษาแสดงความคิด 

ร้อยละ ๕๐  
ผ่านเกณฑ์ 

3. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล ระดับคุณภาพ ๒ 
ผ่านเกณฑ์ 

4. สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ ๒ 
ผ่านเกณฑ์ 
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ..........................................   
              (นายธีรศักดิ์   สงเดช)   

                   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานวิชาการ  
                     .........../................../............ 
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บันทึกหลงัสอน  
1. ผลการจัดการเรียนรู้ 

 นักเรียนบางคนบอกให้ครูทราบว่ากังวลใจและไม่พอใจกับคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ถ้าได้เรียนก่อนคงจะท าคะแนนได้ดีกว่านี้  นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ยกตัวอย่างทิศทางการคิดจากเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ข่าวใน
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และข้อความในอินเทอร์เน็ต นักเรียนหลายคนยังไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง เพียงแต่คอยสนับสนุนความคิดเห็นของคนอ่ืน 
 

2. ปญัหา/อุปสรรค 
 การแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนบางคนยังไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร ครูและเพ่ือน ๆ ต้อง
ให้ก าลังใจ 
 นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถท ากิจกรรมกลุ่มได้ทันตามก าหนดเวลา เนื่องจากยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม  
 นักเรียนหลายคนไม่มั่นใจในการแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร ไม่สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารความคิดเห็นของตนเองให้เพ่ือนเข้าใจได้ดีนัก ต้องมีคนอื่นคอยช่วยอธิบายเสริมจึงจะเข้าใจได้ 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรอธิบายให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าแบบทดสอบก่อนเรียน  มีไว้เพ่ือตรวจสอบ
ความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน ว่าอยู่ในระดับใด ครูควรสอนเพ่ิมเติมมากน้อยแค่ไหน และเพ่ือจะได้
ตรวจสอบว่าหลังจากเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ฉะนั้น
หากท าคะแนนได้น้อยก็ขอให้ตั้งใจเรียน หากเรียนแล้วยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องใดก็ขอให้ถามครู
หรือปรึกษาเพ่ือน ๆ ให้ช่วยอธิบายเพ่ิมเติม หากนักเรียนคนใดเข้าใจดีแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นก าลังของ
ครูในการช่วยเหลือเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ที่ยังไม่กระจ่างในเรื่องนี้ 
 ครูควรสังเกตขณะนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม หากมีปัญหาควรเข้าไปไกล่เกลี่ ยและให้
ค าแนะน าเพ่ือประสานความเข้าใจแก่นักเรียน  
 
      ลงชื่อ ................................................ ผู้สอน  
       (นางสาวคนึงนิจ   เส้งวั่น) 
        22 พฤษภาคม 2558 
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ใบความรู ้
ทิศทางการคิด 

 
 การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง โดยน าข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสม
ไว้และได้รับใหม่มาจัดอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาใช้หรือเพ่ือหาค าตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 
 
ทิศทางการคิด 

ความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่เราสามารถรู้ความคิดของบุคคลอ่ืน ๆ ได้ เมื่อ
บุคคลนั้นแสดงความคิดออกมาเป็นค าพูดและการกระท า ทิศทางการคิดแบ่งได้ดังนี ้

๑. การคิดในทางวัฒนะ หมายถึง การคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ท าให้
เกิดความเจริญงอกงาม การคิดแบบนี้ต้องมีความจริงใจ มีเหตุผล มองโลกในแง่ดี เมื่อมีทิศทางการคิด
ทีเ่ป็นประโยชน์ย่อมส่งผลให้เรามีการกระท าที่ดีด้วย เช่น การช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบคดโกง การ
คิดหาทางเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต 

๒. การคิดในทางหายนะ หมายถึง การคิดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน การ
คิดในทิศทางนี้จะน าพาให้เรามีการกระท าที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง สร้างความเสียหายต่าง ๆ 

 
อุปสรรคของการคิด 
 การคิดของคนเราไม่อาจราบรื่นเสมอไป บางครั้งอาจเกิดอุปสรรคขึ้นได้ และเมื่อมีอุปสรรค
เราก็ต้องพยายามขจัดให้หมดไป อุปสรรคของการคิดอาจเกิดจาก 

๑. อวิชา คือ การขาดความรู้ 
๒. อคติ คือ ความล าเอียงอันเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความเกลียด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

หรือความกลัว 
๓. ความเร่งรีบ คือ การต้องท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาจ ากัดเกินไป 
๔. ความไม่สมบูรณ์ของสุขภาพกายและใจ  ความบกพร่องของสุขภาพจะส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการคิดลดลง 
๕. สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย สภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย ผู้คนพลุกพล่าน เสียงดัง อากาศ

ร้อนจะท าให้ขาดสมาธิในการคิด 
๖. ความซ้ าซากจ าเจ การท างานหนัก ตรากตร าหรือซ้ าซากจ าเจ อาจท าให้เกิดความเหนื่อย

ล้าหรือเบื่อหน่าย ส่งผลให้ความคิดไม่มีประสิทธิภาพได้ 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
ทิศทางการคิด 

  
 
   ค าชี้แจง : ให้นักเรียน  
  
 
 ๑. อ่านสถานการณ์ในการคิดที่ก าหนดให้ 
 2. วิเคราะห์ว่าเป็นความคิดในทางวัฒนะหรือหายนะ 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 

 
 สถานการณ์ในการคิด 
 
 
1. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีชักพระ 
2. ให้เพื่อนยืมรถจักรยานยนต์ เพื่อหนีเรียนไปเที่ยวทะเลน้อย 
3. ประกาศชื่อนักเรียนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วน าส่งให้ประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ 
4. ติดเทปกาวที่สวิตซ์ไฟไม่ให้เปิด เนื่องจากสวิตซ์ไฟเสีย 
5. ติดข้อความ “พัดลมเสียห้ามเปิด” เพ่ือช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟฟูา 
6. ขอเงินแม่ไปซื้อไอโฟน6 เพ่ือให้มีใช้เหมือนเพื่อน 
7. ไม่ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน แล้วขอให้เพ่ือนทบทวนให้ก่อนสอบ 
8. ครูคนไหนไม่ได้สอน เราก็ท าความเคารพทุกคน 
9. ชวนเพื่อนเข้าห้องสมุดในชั่วโมงเรียนที่ไม่อยากเรียน 
10. ตอบค าถามแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะถามทาง แม้จะไม่เก่งภาษาอังกฤษ 
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แนวค าตอบกิจกรรมที่ 1 
ทิศทางการคิด 

 
สถานการณ์ในการคิด วัฒนะ หายนะ 

1. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีชักพระ   
2. ให้เพื่อนยืมรถจักรยานยนต์ เพื่อหนีเรียนไปเที่ยวทะเลน้อย   
3. ประกาศชื่อนักเรียนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วน าส่งให้ประชาสัมพันธ์

ประกาศหาเจ้าของ 
  

4. ติดเทปกาวที่สวิตซ์ไฟไม่ให้เปิด เนื่องจากสวิตซ์ไฟเสีย   
5. ติดข้อความ “พัดลมเสียห้ามเปิด” เพ่ือช่วยโรงเรียนประหยัดค่าไฟฟูา   
6. ขอเงินแม่ไปซื้อไอโฟน6 เพ่ือให้มีใช้เหมือนเพื่อน   
7. ไม่ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน แล้วขอให้เพ่ือนทบทวนให้ก่อนสอบ   
8. ครูคนไหนไม่ได้สอน เราก็ท าความเคารพทุกคน   
9. ชวนเพื่อนเข้าห้องสมุดในชั่วโมงเรียนที่ไม่อยากเรียน   
10. ตอบค าถามแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แวะถามทาง แม้จะไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

ใบกิจกรรมที่ 2 
การใชค้วามคิด 

 
  
   ค าชี้แจง : ให้นักเรียน  
  
 ๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน 
 ๒. แต่ละกลุ่มศึกษาบทบาทของภาษาในการคิดแก้ปัญหาร่วมกันจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 3. เขียนผังมโนภาพแสดงความคิดรวบยอดของแต่ละตัวละคร 
 4. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผังมโนภาพแสดงความคิดรวบยอดหน้าชั้นเรียน 
 5. ทุกคนเปรียบเทียบผลงาน ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 
 สถานการณ ์

 
 
 นักเรียน 4 คนได้รับมอบหมายจากชมรมเกษตรของโรงเรียนให้ช่วยกันคิดเพ่ือเสนอแนะแก่
ชมรม เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนในวันต้นไม้แห่งชาติ ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า 
หลังจากท่ีได้รับมอบหมาย ธิษย์ผู้เป็นอนุกรรมการคนหนึ่งรีบชวนเพ่ือน ๆ อีก 3 คนไปรวมกลุ่มหารือ
กัน ณ ที่นั่งพักมุมหนึ่งในบริเวณโรงเรียน 
 
ธิษย์ :  พวกเราทั้งสี่คนนี้ได้รับมอบหมายจากชมรมฯ ให้ช่วยกันมาลองคิดดูว่าในวันต้นไม้แห่งชาติอีก 

2 อาทิตย์ข้างหน้านี้ เราควรจะปลูกต้นไม้อะไรดี ในบริเวณพ้ืนที่ด้านตะวันออกของอาคาร
เรียนกับสองข้างถนน จากประตูใหญ่จนถึงตัวอาคารเรียน ส่วนการลงมือปลูกจริง ๆ นั้น จะ
ให้เป็นกิจกรรมของนักเรียนทุกคน อย่างนั้นใช่ไหม ผมอยากทราบว่าพวกเรามีความคิด
อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 
แต้ม : เราต้องไม่ลืมนะว่าตั้งแต่เราอยู่ในโรงเรียนมา 3 ปีเข้าปีนี้แล้ว พอถึงระยะก่อนเข้าพรรษาทีไร 

ก็มีการพูดถึงการปลูกต้นไม้กันทุกทีไป พอปลูกไปได้ไม่เท่าไรก็เฉาตายหมด ไม่เห็นงอกงามได้
เลย 

 
พลอย : ก็มันจะงามได้อย่างไร ในเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบดูแลจริง ๆ จัง ๆ โดยเฉพาะระหว่างที่ต้นไม้

ยังไม่ทันตั้งตัว ตอนเช้าเห็นมีลุงแดงภารโรงรดน้ าให้พอสักแต่ว่าได้รดให้เสร็จ ๆ ไปเท่านั้น 
ตอนวันหยุดไม่รู้ว่าจะได้รดน้ าบ้างรึเปล่า นอกจากนั้นผมยังเคยเห็นเด็ก ๆ วิ่งเข้าไปเหนี่ยวกิ่ง
ต้นเล่นเสียอีก ปูายห้ามก็ไม่เห็นมีไว้เลย รั้วล้อมก็ไม่มี 
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มิน : เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ปูองกันได้ ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราจะตั้งใจท ากันจริงจังหรือไม่เท่านั้น 
ส าหรับปีนี้อะไรที่เคยผิดพลาดมา เราก็ต้องปูองกันอย่าให้มันเกิดซ้ าขึ้นอีก 

 
แต้ม : สาเหตุส าคัญนั้น ผมคิดว่าเป็นเพราะขาดคนดูแลต้นไม้ให้เจริญงอกงามจนกระทั่งมันสามารถ

ตั้งตัวได้ 
 
ธิษย์ :  ผมว่าต้นกล้าของพันธุ์ไม้ที่เราปลูกก็ส าคัญเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าได้ต้นไม้ที่ไม่ค่อยแข็งแรง

มาปลูก อย่างไรเสียมันก็คงจะไม่งามขึ้นมาได้ ถึงไม่ตายก็แคระ ๆ แกร็น ๆ อย่างที่เห็น ๆ กัน
อยู่ 

 
แต้ม :  ถ้าเช่นนั้น ข้อเสนอแนะที่เราจะให้แก่ชมรมฯ นั้น เราควรระบุไว้ด้วยว่าเมื่อเราได้ปลูกต้นไม้

แล้ว จ าเป็นต้องมีงบประมาณท ารั้วล้อมให้มั่นคงด้วย และต้องหาคนดูแลอย่างสม่ าเสมอ
ติดต่อกันไปจนกว่าต้นไม้จะตั้งตัวได้และแข็งแรงพอ รวมทั้งควรฉีดยาฆ่าแมลงกับให้ปุ๋ยเป็น
ระยะ ๆ ให้ถูกวิธีด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
แนวทางการตอบกิจกรรมที่ 2 

การใชค้วามคิด 
 
 
 

 

 

 

     

  อาจเป็น     เนื่องใน 
 

 

   

 

 

 

    ในบริเวณ  ในบริเวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมของนักเรียน 

การปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ 

ประตูใหญ่ถึง 
ตัวอาคาร 

สองข้างถนน 
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ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวิธีคิด 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด 

 

8) Q4:R //แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
นักเรียนดูคลิปวีดิโอ บอกเล่าประสบการณ์ตรง
ฯลฯ แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

1) Q1:R //น าอย่างน่าสนใจ 
ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 

7) Q4:L //รายงานผล 
ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผล
การพิจารณาเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดให้ 

 
4. การ
ประยุกต์ใช้ 

 
1. รูปธรรม
น าทาง 

2) Q1:L //ให้คิดความส าคัญ 
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดง
คว าม คิ ด เ ห็ น ใ น ปร ะ เ ด็ น ที่
ก าหนด 
 

  
  
6) Q3:R //ประดิษฐ์งานส่วนตน 
นักเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา เปูาหมายในการแก้ปัญหา 
และวิถีทางแก้ปัญหา จาก
สถานการณ์ที่ก าหนด 
 

 
3. การฝึก
ปฏิบัติ 

 
2. การเรียนรู ้
เนื้อหาสาระ 

3) Q2:R //ช่วยกันค้นคว้า 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ ๓ 
คิดแค่ไหน 

5) Q3:L //ท างานตามแนวคิด   
นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.3 ประเภทของการคิด  
และแบบฝึกหัดที่ 1.4 การคิดจากข้อความ 

4) Q2:L //น ามาสรุปเป็นหลักการ 
นักเรียนศึกษาศึกษาใบความรู้เรื่องการคิดเชิง
วิ เคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์  การคิดเชิง
ประเมินค่า และการคิดแก้ปัญหา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิด 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท 
วิชา ภาษาไทย5 (ท33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด เวลา 5 ชัว่โมง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวิธีคิด เวลาเรียน 3 ชัว่โมง 
ผู้สอน นางสาวคนึงนิจ   เส้งวั่น  
 
สาระส าคัญ 

 เราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด ผู้ที่มีสมรรถภาพสูงในการใช้ภาษาย่อมมีสมรรถภาพสูงในการ
คิด และผู้ที่มีสมรรถภาพสูงในการคิดย่อมใช้ภาษาได้ดีเป็นผลสืบเนื่องกัน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้//ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน // ม. ๔-๖/๕ วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล 

ท 3.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ // ม. ๔-๖/๒ วิเคราะห์แนวคิด การใช้
ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ เชิงประเมินค่า และการคิดแก้ปัญหาได ้  
๒. ใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ เชิงประเมินค่า  และการคิดแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 
๓. ยกตัวอย่างการคิดที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลได ้  
๔. วิเคราะห์ภาษาท่ีสะท้อนความคิดจากวรรณกรรมได ้  
๕. เห็นความส าคัญของการใช้ภาษากับการคิด   

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การคิดวิเคราะห์ 
  2. การคิดสังเคราะห์ 
  3. การคิดประเมินค่า 
  4. การคิดแก้ปัญหา 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. มีวินัย 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. ใฝุรู้ใฝุเรียน 
4. รักความเป็นไทย 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 น าอย่างน่าสนใจ 
1. ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นค าถามต่อไปนี้ 
 1) นักเรียนเคยอ่านหนังสืออะไรบ้างนอกเหนือจากหนังสือเรียน 
 2) เหตุใดนักเรียนจึงเลือกอ่านหนังสือเล่มนั้น 

3) หนังสือที่อ่านนั้นมีคุณค่าอย่างไรบ้าง 
 

ขั้นที่ 2 ให้คิดความส าคัญ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น  

1) การวิเคราะห์หนังสือที่อ่านมีผลดีอย่างไร อธิบายเหตุผล 
2) นักเรียนชอบหนังสือท่ีอ่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
3) นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้

อย่างไรบ้าง 
 

ขั้นที่ 3 ช่วยกันค้นคว้า 
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ ๓ คิดแค่ไหน 
4. ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการคิดอนาคต 
การคิดอนาคต คือความสามารถของสมองในการคิดฉายภาพเหตุการณ์ที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในเวลาที่จะมาถึงข้างหน้า โดยใช้หลักการคาดการณ์ การท านาย การพยากรณ์ หรือการ
คาดคะเนที่สมเหตุสมผล มีประโยชน์คือ 

1. ช่วยให้สามารถจับกระแสของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกได้ 
2. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์คาดการณ์โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เพ่ือเราจะ

ได้เป็นฝุายรุกมากกว่าฝุายรับ 
3. ช่วยให้สามารถปรับตัวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม 
4. ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ 
5. ช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงในบางเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ 
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ขั้นที่ 4 น ามาสรุปเป็นหลักการ 
5. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนแต่ละคนจับฉลากแยกกันศึกษาใบ

ความรู้เรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงประเมินค่า และการคิดแก้ปัญหา 
แล้วน าผลการศึกษามาอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปผลการศึกษาใบ
ความรู้ 

1) การคิดวิเคราะห์ คือ การพิจารณาแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือท า
ความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง แล้วท าความเข้าใจต่อไปว่าแต่ละส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร 
จุดหมายปลายทางของการวิเคราะห์ คือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

2) การคิดสังเคราะห์ คือ ความคิดที่มีความหมายไปทางรวมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น  

3) การคิดประเมินค่า คือ การใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งว่าดีหรือเลว เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ คุ้มหรือไม่คุ้ม เป็นต้น 

4) การคิดแก้ปัญหา คือ การพิจารณาสาเหตุและสภาพแวดล้อมของสภาพการณ์ที่
ก่อความยุ่งยากหรืออุปสรรคแก่การด าเนินชีวิตด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ ก าหนดเปูาหมายและวิธี
แก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงสังเคราะห์ และเลือกหนทางท่ีดีที่สุดด้วยการคิดเชิงประเมินค่า 

 
ขั้นที่ 5 ท างานตามแนวคิด 

7. นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าใช้วิธีการคิดแบบใด  
 

เวลาที่ชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาหนัก ๆ เมื่อผ่านมันมาแล้ว เราลองย้อนกลับไปมองดู เราจะภูมิใจที่ได้
ต่อสู้และก้าวผ่านมันมาได้ ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นเกราะปูองกันตัวเองให้มีแรงต่อสู้ และมีแนวทาง
ในการเผชิญกับปัญหาที่จะเข้ามาได้อย่างเข้มแข็ง 

การคิดเชิงวิเคราะห์ 
 

หนังสือนวนิยายเล่มนี้ มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ผู้แต่งน าเสนอให้เห็นถึงความรักชาติ สรรเสริญ
บรรพบุรุษที่ยอมสละชีพเพื่อชาติ และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความสามัคคี เพราะเมื่อขาดความสามัคคี
กันแล้วใครจะเข้ามายุแหย่ให้ทะเลาะกันได้ง่าย ทั้งยังแทรกเร่ืองความรักของหนุ่มสาวไว้อย่างลงตัว 

การคิดเชิงประเมินค่า 
 

รอบ ๆ ตัวเรามีบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิต เรื่องใดเร่ืองหนึ่งคล้ายกันอยู่มากมายอย่างคาดไม่ถึง ผู้คนเหล่านี้
มักจะชูหนามเอาไว้แล้วใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของตนคนเดียว เพื่อชี้ให้เห็นว่าโลกในปัจจุบันบางทีคนก็จ าเป็นต้องมี
หนามแหลมไว้คอยปูองกันตัวเอง เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นอย่างไร  
เป็นไปในลักษณะรู้หน้าไม่รู้ใจ ดังนั้นการมีหนามแหลมก็คือการปกปูองตัวเองอย่างหนึ่ง แต่เมื่อใดก็ตามที่รู้ว่า
สามารถไว้วางใจใครได้ เมื่อนั้นก็สามารถเปิดใจได้อย่างแท้จริง 

การคิดเชิงสังเคราะห ์
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“ฟูาใส” ตัวเอกของเรื่อง เธอเคยผ่านการหย่าร้างมาแล้ว เมื่อปฐพีชายหนุ่มนักธุรกิจชื่อดังมาตามจีบ เธอก็
หวาดกลัวความใกล้ชิดระมัดระวังตัว จนกลายเป็นความหวาดระแวง และไม่กล้าเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ 
สร้างก าแพงขึ้นปกปูองตัวเองจากบาดแผลของความผิดหวัง 

การคิดเชิงวิเคราะห์ 
 

อธิปเป็นสมาชิกสภานักเรียน ซึ่งสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากครูผู้รับผิดชอบโครงการปัจฉิมนิเทศให้จัด
เวทีถ่ายรูปในงาน แต่เวทีไม่มีจุดน่าสนใจ สถานที่อยู่ในมุมไม่สว่าง และครูหลายท่านเห็นด้วยว่าควรแก้ไข 
อธิปจึงเข้าไปพบครูผู้รับผิดชอบเพื่อขอค าแนะน าและแก้ไขใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 

การคิดแก้ปัญหา 
 
8. นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1.3 ประเภทของการคิด และแบบฝึกหัดที่ 1.4 การคิด

จากข้อความ ร่วมกันอภิปรายและเฉลยค าตอบ 
 

ขั้นที่ 6 ประดิษฐ์งานส่วนตน 
9. ครูยกตัวอย่างเหตุการณ์ แล้วให้นักเรียนแล้วร่วมกันอภิปรายสาเหตุของปัญหา 

เปูาหมายในการแก้ปัญหา และเสนอแนะวิถีทางแก้ในการปัญหา 
 
ตัวอย่าง 
     พ่ีเปิดโทรทัศน์เสียงดังจนฉันไม่สามารถท าการบ้านได้ 

สาเหตุ คือ เปิดโทรทัศน์เสียงดัง 
เปูาหมายในการแก้ปัญหา คือ ฉันสามารถท าการบ้านได้ 
วิถีทางแก้ปัญหา คือ ขอให้พี่ลดเสียงโทรทัศน์ให้เบาลง 

 
10. นักเรียนพิจารณาเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

เปูาหมายในการแก้ปัญหา และวิถีทางแก้ปัญหา 
1) ลูกชายติดอินเทอร์เน็ตจนไม่สนใจการเรียน 
2) บ้านของนักเรียนอยู่ไกลจากโรงเรียน จึงมาโรงเรียนสายเป็นประจ า 
3) นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ แต่ส่งงานไม่ครบจึงได้ผลการเรียน ร  
4) พนามองตัวหนังสือในกระดานไม่ชัด ท าให้ปวดหัวและไม่อยากเรียนหนังสือ 
5) ครูจับได้ว่าสกาวแอบอ่านนวนิยายในเวลาเรียน จึงริบหนังสือเอาไว้จนกว่าจะ

ปิดเทอม 

11. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
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ขั้นที่ 7 รายงานผลประยุกต์ใช้ 
12. สุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลการพิจารณาเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ แล้ว

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เปูาหมายในการแก้ปัญหา และวิถีทางแก้ปัญหา ครูและนักเรียนร่วมกัน
พิจารณาค าตอบ อธิบายและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกรณีที่นักเรียนยังเข้าใจไม่กระจ่าง 

13. นักเรียนเขียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ 1 ภาษากับการคิด ลง
ในแบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ 

 
ขั้นที่ 8 ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

14. ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ เช่น การ
ทะเลาะวิวาท การมั่วสุมเสพยา การมั่วสุมทางเพศ การแข่งขันจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ หรือ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็น 

1) นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนจากสาเหตุใดได้บ้าง 
2) นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบต่อตนเอง

และสังคมอย่างไร 
3) นักเรียนมีวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

14. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยประสบการณ์ที่ 1 ภาษากับการคิด 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ เรื่องการคิดวิเคราะห์ 
2. ใบความรู้ เรื่องการคิดสังเคราะห์ 
3. ใบความรู้ เรื่องการคิดประเมินค่า 
4. ใบความรู้ เรื่องการคิดแก้ปัญหา 

 5. แบบฝึกหัดที่ 1.3 ประเภทของการคิด  
6. แบบฝึกหัดที่ 1.4 การคิดจากข้อความ 

 7. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด 
 ๘. แบบบันทึกสรุปผลการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ภาษากับการคิด 

๙. คลิปวีดิโอพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การมั่วสุมเสพ
ยาเสพติด การมั่วสุมทางเพศ การแข่งขันจักรยานยนต์บนท้องถนน ฯลฯ 
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การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

1. ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ  
เล่ม 1 ภาษากับการคิด 

แบบฝึกหัดที่  
- 1.3 ประเภทของการคิด  
- 1.4 การคิดจากข้อความ 

ร้อยละ ๕๐ ผ่านเกณฑ์ 

2. สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

3. สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

5. ประเมินสมรรถนะส าคัญ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
6. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับ
การคิด 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการคิด 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ..........................................   
              (นายธีรศักดิ์   สงเดช)   

                   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานวิชาการ  
            โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 

                     .........../................../............ 
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บันทึกหลงัสอน  
1. ผลการจัดการเรียนรู้ 

 นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดี อธิบายและยกตัวอย่างได้
ถูกต้อง การแยกให้นักเรียนศึกษาไปความรู้แล้วไปอธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มฟังช่วยลดเวลาในการเรียน
ลงได้ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนพยายามท าความเข้าใจเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบแล้วไปอธิบายเพ่ือน
ด้วยภาษาของวัยเดียวกัน ท าให้ง่ายในการสื่อความเข้าใจ การดูคลิปวีดิโอช่วยกระตุ้นความคิดและ
เตือนสตินักเรียนได้ในระดับหนึ่ง รับรู้ได้จากการที่นักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
และกัน ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นที่พอใจของนักเรียนส่วนใหญ่  
 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
  นักเรียนบางคนไม่สามารถน าความรู้ที่ศึกษาจากใบความรู้ไปอธิบายให้เพ่ือนเข้าใจได้ แต่เมื่อ
ครูตรวจสอบโดยการตั้งค าถามให้ตอบ นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ 
 นักเรียนที่เรียนเก่งบางคนแสดงความร าคาญที่จะต้องอธิบายหรือยกตัวอย่างซ้ า ๆ ให้เพ่ือนที่
เรียนอ่อนฟัง ครูต้องคอยให้ค าแนะน าดูแล 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 ครูควรสังเกตการท ากิจกรรมกลุ่มของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนใน
การท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ให้เขามีความมั่นใจในตนเอง
เพ่ิมข้ึน 
 
      ลงชื่อ ................................................ ผู้สอน  
       (นางสาวคนึงนิจ   เส้งวั่น) 
          3 มิถุนายน 2558 
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ใบกิจกรรมที่ 3 
คิดแค่ไหน 

 
  
   ค าชี้แจง : ให้นักเรียน  
  
 ๑. คิดและเขียน “งานหรือกิจกรรมที่ตั้งใจจะท าในอนาคต” 10 รายการ 
 ๒. น าความคิดสิ่งที่จะท าในอนาคตท าเครื่องหมาย * ในตารางการคิดอนาคต 
 3. รวมกลุ่มกันกลุ่มละ 8-10 คน น าความคิดของสมาชิกแต่ละคนมาท าเครื่องหมายลงใน
ตารางการคิดอนาคตของกลุ่ม 
 4. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน 
 

 
งานหรือกิจกรรมส าคัญท่ีข้าพเจ้าตั้งใจจะท าในอนาคต ได้แก่ 

1. ............................................................................................................................. ............. 
2. ................................................................. ......................................................................... 
3. ............................................................................................................................. ............. 
4. ..........................................................................................................................................  
5. ............................................................................................................................. ............. 
6. ..........................................................................................................................................  
7. ............................................................................................................................. ............. 
8. ............................................................................................................................. ............. 
9. .................................................................................................................... ...................... 
10. ............................................................................................................................. ............. 
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ตารางการคิดอนาคต 
ผู้ร

ับผ
ลป

ระ
โย

ชน
์       

โลก       
ทวีป       

ประเทศ       
ชุมชน       

ครอบครัว       
ตนเอง       

 พรุ่งนี้ เดือนนี้ ปีนี ้ 2-10 ปี
ข้างหน้า 

ตลอดชีวิต ชั่วลูกชั่ว
หลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

ใบความรู ้
การคิดวิเคราะห์ 

 
การคิดวิเคราะห์ คือ การพิจารณาแยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละ

ส่วนให้แจ่มแจ้ง แล้วท าความเข้าใจต่อไปว่าแต่ละส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร 
โดยปกติก่อนที่เราจะสามารถแยกสิ่งที่เราจะพิจารณาออกเป็นส่วน ๆ ได้ เราจ าเป็นต้องมี

หลักความรู้เพียงพอที่จะน ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ เช่น 
การวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น หรือนวนิยายให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง จ าเป็นที่จะต้อง

อ่านบทกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น หรือนวนิยายให้เข้าใจเรื่องโดยชัดเจนก่อน และต้องมีความรู้ทางทฤษฎีของ
วรรณคดีประเภทนั้น ๆ รวมทั้งพ้ืนฐานและองค์ประกอบต่าง ๆ จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ 

นักประวัติศาสตร์ที่วิเคราะห์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต้องมีความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น จารึก เอกสารโบราณ โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรม 

 
ขั้นตอนของวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ 
1. ก าหนดขอบเขต หรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์อะไร 
2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย ให้ชัดเจนว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร 
3. พิจารณาหลักความรู้ หรือทฤษฎีที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่

วิเคราะห์ 
4. ใช้หลักความรู้นั้นวิเคราะห์เรื่องให้ถูกต้องเป็นกรณี ๆ ไป 
5. สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นระเบียบชัดเจน 

 
แนวทางในการคิดเชิงวิเคราะห์จะเป็นดังนี้ “เราจะวิเคราะห์อะไร เพ่ืออะไร ใช้เครื่องมืออะไร 

วิเคราะห์อย่างไร แล้วรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นระเบียบ” จุดหมายปลายทางของการวิเคราะห์ 
คือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
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ใบความรู ้
การคิดสังเคราะห ์

 
 
การคิดสังเคราะห์ คือ ความคิดที่มีความหมายไปทางรวมส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมี 

จุดหมายปลายทางอยู่ที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น เราจึงอาจให้ความหมายของการสังเคราะห์ได้ว่า 
เป็นการรวมส่วนต่าง ๆ ประกอบกันเข้าตามล าดับขั้นตอนด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม จนเกิดเป็นสิ่งใหม่
ขึ้นส าหรับจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ในการคิดสังเคราะห์ เราจะต้องมีหลักความรู้เพียงพอส าหรับใช้ในการรวมส่วนต่าง ๆ ให้เข้า
กันได้อย่างเหมาะสมตามความมุ่งหมาย ไม่ว่าสิ่งที่เราสังเคราะห์นั้นจะยากง่ายเพียงใดก็ตาม 
ตัวอย่างเช่น ในการสังเคราะห์ค า จะต้องรู้เรื่องพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์  หรือการสังเคราะห์
ประโยค เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องถ้อยค า ทั้งในด้านความหมายและหน้าที่ของค า รวมทั้งความรู้เรื่อง
โครงสร้างของประโยคด้วย เราจึงจะสามารถสังเคราะห์ประโยคได้ 

การเรียบเรียงข้อความไม่ว่าจะเป็นประเภทเรียงความ บทความ แถลงการณ์ ประกาศ หรือ
จดหมาย เราจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะส าคัญของข้อความนั้น ๆ 
ระดับภาษา ส านวนโวหาร การสร้างประโยค รวมถึงพ้ืนฐานของผู้ อ่าน ผู้ ฟัง และเหตุการณ์
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

 
ขั้นตอนของวิธีคิดเชิงสังเคราะห์ 
1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการสังเคราะห์ให้ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใด ขึ้นเพ่ือ

ประโยชน์อะไร หรือเพ่ือให้ท าหน้าที่อะไร 
2. หาความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง หรือทฤษฎีที่เหมาะสม เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักในการ

สังเคราะห ์
3. ท าความเข้าใจหรือท าความรู้จักส่วนต่าง ๆ ที่จะน ามาสังเคราะห์ให้ถ่องแท้ 
4. ใช้หลักความรู้ในข้อ 2 ท าการสังเคราะห์ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่สิ่งนั้น ๆ 
5. ทบทวนว่าผลการสังเคราะห์ที่ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในข้อ 1 หรือไม่ เพียงใด 

 
แนวทางในการคิดเชิงสังเคราะห์จะเป็นดังนี้ “เราจะสร้างอะไร เพ่ืออะไร ใช้เครื่องมืออะไร 

ในการรวมส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันจึงจะเหมาะสม แล้วทบทวนดูว่าผลของการสังเคราะห์นั้น
ตรงกับจุดมุ่งหมายหรือไม่”  
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ใบความรู ้
การคิดประเมินค่า 

 
การคิดประเมินค่า คือ การใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นอาจ

เป็นวัตถุ สิ่งของ ผลงาน การเขียน การกระท า หรือกิจกรรมใดก็ตาม และในการตัดสินคุณค่าดังกล่าว
นี้ เราอาจบ่งชี้ไปได้หลายลักษณะด้วยกัน เช่น สิ่งนั้นดีหรือเลว เป็นคุณหรือเป็นโทษ มีประโยชน์
หรือไม่มีประโยชน์ คุ้มหรือไม่คุ้ม เป็นต้น 

การประเมินค่าจ าเป็นต้องตั้งหรือก าหนดเกณฑ์ส าหรับพิจารณาคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ก่อน เพ่ือ
จะน าเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่เราประเมินนั้นว่ามีค่าอยู่ในขั้นใด เกณฑ์อาจเป็นข้อเท็จจริง 
กฎ กติกาหรือค่านิยมก็ได้ ตัวอย่างเช่น เรามีเกณฑ์ว่าหนังสือที่ดีส าหรับเด็กต้องมีคุณสมบัติส าคัญ 5 
ประการ คือ 

1. ใช้ภาษาท่ีแจ่งแจ้งชัดเจน เด็กอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
2. มีเนื้อหาโน้มน้าวใจให้เด็กเกิดความคิด นึกไปในทางเจริญก้าวหน้า 
3. รูปเล่มแข็งแรงทนทาน 
4. ภาพประกอบชัดเจน สวยงาม ตรงตามเนื้อหา 
5. ราคาไม่สูงเกินไป 
คุณสมบัติทั้ง 5 ประการนี้ ต้องใช้วิธีคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ กล่าวคือ วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ภาษาที่ใช้ เนื้อหา วิธีโน้มน้าวใจ ลักษณะรูปเล่ม ขนาดและคุณภาพของวัสดุ ภาพประกอบ 
ตลอดจนการตั้งราคาของหนังสือ แล้วจึงใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการประเมินค่า ถ้าหนังสือเล่มนั้นมี
คุณสมบัติตรงตามที่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เราก็ประเมินค่าได้ว่าเป็นหนังสือท่ีดี เป็นต้น 

 
แนวปฏิบัติตามวิธีคิดเชิงประเมินค่า 
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งที่ประเมินให้ละเอียดชัดเจนก่อน โดยท าความเข้าใจ

องค์ประกอบแต่ละอย่างของสิ่งนั้น ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติโดยรวมว่าประกอบกันในลักษณะ
อย่างไร หรือมีหน้าที่หรือพันธกิจอะไร เพ่ือใช้เป็นปัจจัยส าคัญในการประเมินค่า 

2. ก าหนดเกณฑ์ส าหรับตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินให้ชัดเจนและเหมาะสม ค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลและความพอดี ไม่สูงหรือต่ า กว้างหรือแคบเกินไป 

3. ในการประเมินโดยการเปรียบเทียบ ควรระวังเรื่องความสมเหตุสมผลและความชัดเจน
ของหลักฐานที่น ามาเปรียบ เพ่ือมิให้เกิดความสับสนหรือผิดพลาดในการประเมิน 

 
ในการประเมินค่าสิ่งใด ะต้องท าความเข้าใจสิ่งนั้นโดยใช้การวิเคราะห์ แล้วเลือกใช้เกณฑ์ที่

เหมาะสม ก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ประเมินค่าได้แม่นตรง หากไม่ใช้เกณฑ์ อาจใช้การ
เปรียบเทียบกับหลักฐานอ่ืนที่มีความสมเหตุสมผลพอที่จะน ามาเปรียบเทียบกันได้ 
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ใบความรู ้
การคิดเพื่อแก้ปัญหา 

  
ปัญหา คือ สภาพการณ์ที่ก่อความยุ่งยากหรืออุปสรรคแก่การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ในชีวิตของคนเรา
แต่ละคนจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายและแตกต่างกันไป เช่น ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ด าเนินชีวิต ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อม เป็นต้น 
 ปัญหาของมนุษย์พิจารณาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. ปัญหาเฉพาะบุคคล ได้แก่ ปัญหาทางกายและทางจิตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเท่านั้น ส่วนสาเหตุอาจเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นก็ได้ 
 2. ปัญหาเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ปัญหาที่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประสบความยุ่งยากร่วมกัน อาจ
มาจากสาเหตุ ผลกระทบ หรือผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้ 
 3 ปัญหาสาธารณะ หมายถึง ปัญหาที่มีผลกระทบถึงคนทุกคน หรือคนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่
โดยทางตรงก็ทางอ้อม ท าให้สังคมเกิดความวุ่นวายขึ้น 
 
 หลักการคิดในการแก้ปัญหา 
 1. ในการคิดแก้ปัญหาจะต้องเข้าใจประเภทของปัญหา ลักษณะและสาเหตุของปัญหาก่อน 
โดยมีขั้นตอนการคิด คือ พิจารณาว่าเป็นปัญหาประเภทใด ท าความเข้าใจลักษณะและวางขอบเขต
ของปัญหาให้ถูกต้อง 
 2. พิจารณาสาเหตุและสภาพแวดล้อมของปัญหา ซึ่งอาจมีกรณีเดียวหรือหลายกรณี หรือมี
กรณีต่อเนื่องกันก็ได้ ต้องท าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาให้ถูกต้องก่อน 
 3. ก าหนดเปูาหมายในการแก้ปัญหา เปูาหมายส าคัญในการแก้ปัญหา คือ การปลอดพ้นจาก
สภาพที่ไม่ปกติ ไม่พึงประสงค์นั้นอย่างถาวร 
 4. การเลือกวิถีทางแก้ปัญหา ปัญหาส่วนมากมักมีทางแก้หลายทาง ถ้าคิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วน
รอบคอบ จะยิ่งพบทางเลือกได้หลายทาง หาข้อมูลการคิดให้เป็นเชิงนิรนัยจะท าให้สามารถตัดสินใจ
เลือกวิถีทางที่เห็นว่าเหมาะสมถูกต้องได้ 
 5. เลือกวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
 

กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา การพิจารณาสาเหตุและสภาพแวดล้อมของปัญหา เราใช้วิธี
คิดเชิงวิเคราะห์ ส่วนการก าหนดเปูาหมายและวิธีแก้ปัญหา เราใช้การคิดเชิงสังเคราะห์ และเมื่อเรา
เลือกหนทางที่ดีทีสุ่ด เราก็ใช้การคิดเชิงประเมินค่า 
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เรื่องใดบ้างทีย่ังไม่เข้าใจ 
ต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม 
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ความรู้สึกหลังจากที่เรียน 
หน่วยการเรียนรู้นี้ 
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แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล..............................................................เลขที่...........................ชั้น................... ...... 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ภาษากับการคิด 


