U T Q - 5 5 2 0 6 การพัฒนาการคิดขั้นสูง

คานา
เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการพัฒนาการคิดขั้นสูง เป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยความร่ว มมือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร โดยพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและ
วิทยากรที่มี คุณภาพ เน้นการพัฒ นาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการพัฒนาการคิดขั้นสูง จะสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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วิทยากร
คณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา
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6. ผศ.ดร.ชญาพิมพ์

อัครธรรม
รัตนวิจิตร
พื้นทอง
ศิริบรรณพิทักษ์
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รายละเอียดหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประเภท คุณลักษณะ อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิด และแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด ทั้งของ Bloom, Fraenkel, Ennis, Beyer &
Bakes, Marzano และ ทิศนา แขมมณี การอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและการคิดขั้น
สู ง รวมถึ งการอธิ บ ายถึ ง ความหมาย องค์ ป ระกอบ กระบวนการคิ ด การฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายความหมายและประเภทของการคิดขั้นสูงได้
2. อธิบายคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสูงได้
3. อธิบายปัจจัยที่ทั้งด้านที่เป็นผลดีและเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อการคิดขั้นสูง
4. ผู้อบรมเลือกใช้แนวคิดของนักวิชาการที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนตนเองเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดระดับสูง
5. ผู้อบรมอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและการคิดขั้นสูงได้
6. ความหมายและองค์ประกอบของแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ
7. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
8. วิธีการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
9. ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์
10. กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
11. การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการประเมินความคิดสร้างสรรค์
12. ผู้เข้าอบรมบอกความหมาย องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์ได้
13. ผู้เข้าอบรมออกแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ได้
14. ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องมือประเมินความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง
สาระการอบรม
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมการอบรม
1. ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
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4.
5.
6.
7.
8.

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
ทาแบบทดสอบหลังการอบรม

สื่อประกอบการอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
การวัดผลและประเมินผลการอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
สนทนา
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หลักสูตร UTQ-55206
การพัฒนาการคิดขั้นสูง
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการคิด
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของการคิด
เรื่องที่ 1.2 ประเภทของการคิด
เรื่องที่ 1.3 คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสูง
เรื่องที่ 1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิด
เรื่องที่ 1.5 อุปสรรคต่อทักษะการคิด
แนวคิด
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิดระดับสูง
2. ประเภทและคุณลักษณะของการคิดขั้นสูง
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดขั้นสูง
วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมายและประเภทของการคิดขั้นสูงได้
2. อธิบายคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสูงได้
3. อธิบายปัจจัยที่ทั้งด้านที่เป็นผลดีและเป็นอุปสรรคที่ส่งผลต่อการคิดขั้นสูง

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของ Bloom
เรื่องที่ 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของ Fraenkel
เรื่องที่ 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของ Ennis
เรื่องที่ 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของ Beyer & Bakes
เรื่องที่ 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของ Marzano
เรื่องที่ 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของ ทิศนา แขมมณี
เรื่องที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและการคิดขั้นสูง
แนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดของนักวิชาการ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและการคิดขั้นสูง
วัตถุประสงค์
1. ผู้อบรมเลือกใช้แนวคิดของนักวิชาการที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสูง
2. ผู้อบรมอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและการคิดขั้นสูงได้
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ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
เรื่องที่ 3.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.4 การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แนวคิด
1. ความหมายและองค์ประกอบของแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. วิธีการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมบอกความหมายและองค์ประกอบของแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ผู้เข้าอบรมบอกวิธีการเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และประยุกต์ใช้วิธีคิดอย่างมี
วิจารณญาณในงานของตนเองได้

ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.1 ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking)
เรื่องที่ 4.2 องค์ประกอบของความคิดเชิงสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.3 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.4 กระบวนการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.5 การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.6 เครื่องมือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
แนวคิด
1. ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์
2. กระบวนการคิดสร้างสรรค์และการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
3. การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการประเมินความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมบอกความหมาย องค์ประกอบและประเภทของความคิดสร้างสรรค์ได้
2. ผู้เข้าอบรมออกแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องมือประเมินความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง
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ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของการคิด
Beyer (1987) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการโดยรวมที่บุคคลจะกระทาต่อข้อมูลต่างๆ ที่
ได้รับรู้เข้ามาโดยประสาทสัมผัส และข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างความคิด ให้เหตุผล หรือตัดสิน ดังนั้น
ความคิดจึงเกี่ยวข้องกับการรับรู้สิ่งต่างๆ ประสบการณ์เดิม การกระทาอย่างมีสติ การบ่มเพาะ และ
การหยั่งรู้
Ruggiero (1988) ให้ความหมายของการคิดว่า การคิด หมายถึง กิจกรรมทางปัญญาที่ช่วย
ในการแก้ปัญหา หรือทาปัญหาให้เป็นระบบ ช่วยในการตัดสินใจ หรือทาให้ความต้องการที่จะเข้าใจ
สิ่งต่างๆ สาเร็จลงได้ การคิดเป็นการค้นหาคาตอบ การสร้างความหมาย หรือความเข้าใจสิ่งนั้นๆ
Smith (1992) ได้อธิบายความแตกต่างของการคิดขั้นพื้นฐาน และการคิดขั้นสูง สรุปได้ว่า
การคิดขั้นพื้นฐานเป็นการคิดแบบธรรมดาทั่วๆ ไป เป็นการกระทาที่เป็นนิสัย ขาดการไตร่ตรอง ทาได้
ง่ายๆ โดยไม่ต้องสอน แต่การคิดขั้นสูง เป็นการผสมผสานของคุณลักษณะหรือองค์ประกอบที่ซับซ้อน
มากขึ้น เช่น การวางแผน การทานาย การกากับ การประเมิน และการตั้งคาถาม รวมถึงขั้นตอนของ
การใช้ทักษะหลายๆ ทักษะร่วมกัน เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและ
นิรนัย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ให้ความหมายของการคิดว่า เป็นกลไก
ของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด
ด้วยการจาแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่ม และการกาหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ การคิด
เป็นผลที่เกิดจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว และประสบการณ์ดั้งเดิมของมนุษย์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2545) กล่าวว่า การคิด คือกิจกรรมของความคิดที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจง รู้ ว่ากาลั งคิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง และสามารถควบคุมให้ คิ ดจนบรรลุ
เปูาหมายได้
ศิริชัย กาจนวาสี และคณะ (2551) ให้ความหมายของการคิดว่า เป็นกระบวนการที่มนุษย์
รับรู้สิ่งเร้า มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้า และพยายามจัดกระทาสิ่งเร้านั้น โดยผ่านกระบวนการทางสมอง
จนได้ผลผลิตที่เป็นความคิด ซึ่งมนุษย์จะสื่อสารความคิดออกมาโดยการพูด การเขียน หรือการกระทา
Piaget (1964) กล่าวว่า การคิด คือการปฏิบัติการทางสมอง ซึ่งการปฏิบัติการทางสมอง คือ
การที่สมองที่แปลงความรู้ใหม่ให้เหมาะสมที่จะเก็ บเข้าที่เข้าทาง (Accomodation) ดังนั้นเมื่อสมอง
ท างานจึ ง ต้ อ งมี ก ระบวนการคู่ เ กิ ด ขึ้ น เสมอ คื อ การรั บ ( Assimilation)
และการเก็ บ
(Accommodation) เพื่อเก็บความรู้ใหม่ไปปรุงแต่งแบบแห่งความคิด (Though Pattern) และทา
หน้าที่แปลง (Transform) สิ่งใหม่ที่เข้ามาโดยอาศัยความรู้เดิ่มที่มีอยู่บ้างแล้ว จากนั้นจึงเก็บความรู้
ใหม่ที่เข้าที่เข้าทางแล้วให้เป็นระบบ
Hillgard (1967) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง โดยมีกระบวนการใช้
สัญลักษณ์แทนสิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ หรือเป็นกระบวนการที่เป็นภาพหรือสัญลักษณ์แทน
สิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้ปรากฏขึ้นในความคิด (idea) หรือจิตใจ (mind)
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ทิศนา แขมมณี และคณะ (2543) อธิบายทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน
(higher order or more complexed thinking skills) สรุปได้ว่า ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นทักษะที่มี
ขั้นตอนหลากหลาย และต้องอาศัยทักษะพื้นฐานหลายๆ ทักษะ
Kaplan (1990) ได้อธิบายทักษะการคิดขั้นสูงโดยสรุปได้ว่า ทักษะการคิดขั้นสูง เป็นทักษะ
การคิดที่ประณีต ซับซ้อน เช่นการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสรุปอ้างอิง การตีความ และการ
ประเมิน ทักษะการคิดขั้นสูงจะนาไปสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลายที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
Kauchack และ Eggen (1993) ให้ความหมายของทักษะการคิดโดยสรุปได้ว่า ทักษะการคิด
เป็นกลยุทธ์ทางปัญญา ที่ช่วยให้บุคคลประมวลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธ์ (2540) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองทั้งในส่วนที่เป็น
ศักยภาพของสมอง ในการที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลเบื้องต้น แล้วใช้วิธีการคิดที่มีอยู่ หรือ
เคยได้รับการฝึกฝนมาประมวลสรุป เพื่อแสดงออกเป็นผลผลิตของการคิด
ทักษินันท์ หิรัญเกิด (2543) กล่าวว่า การคิดมีลักษณะเป็นทั้งกระบวนการและผลผลิตซึ่งมี
ลั กษณะที่ต่อเนื่ อ งกัน แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ แต่อาจนามาใช้อธิบายต่างกันในกรณี ที่
กล่าวถึงกระบวนการภารกิจจะใช้วิธีการคิดซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการคิดมาแก้ปัญหา หรือทางานในการ
จัดการศึกษานั้นมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการคิดทั้งในลักษณะของกระบวนการ หรือวิธีการคิดที่ดี เพื่อให้ได้
ผลผลิตของการคิดที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาตลอดจนสร้างคุณลักษณะ ประจาตัว
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
โดยสรุ ปทักษะการคิดขั้นสู ง หมายถึง เป็นการคิดที่มีองค์ประกอบซับซ้อนทั้งวิธีการและ
ขั้น ตอนในการใช้ทักษะหลายๆ ประการร่ว มกัน เช่น บูรณาการการคิดวิ เคราะห์ เข้ากับการคิ ด
สังเคราะห์และการให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
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ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
เรื่องที่ 1.2 ประเภทของการคิด
การคิดของมนุษย์นั้นมีทั้งการคิด ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการคิดขั้นสูง สาหรับการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาความคิดของนั กเรี ยนควรมุ่งพัฒ นาความสามารถในการคิดระดับสู ง ซึ่งนักทฤษฎีและ
นักการศึกษาได้แบ่งประเภทของการคิดขั้นสูงไว้ต่างๆ ดังนี้
Anderson and Krathwohl (2001) และ Reilly and Oermann (1999) ได้มีการปรับปรุง
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนออกแบบการสอนได้มีประสิทธิภาพ
และมีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถที่ซับซ้อนจากน้อย
ไปหามาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. การจา (Remembering) เป็นการกู้เอาความรู้ที่ได้มาจากความจาระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ เ ชิ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ความรู้ เ ชิ ง มโนทั ศ น์ ความรู้ เ ชิ ง วิ ธี ด าเนิ น การ และความรู้ เ ชิ ง อภิ ม าน
ประกอบด้วย การจดจาได้(เช่นการจับคู่โยงคาศัพท์ระหว่าง 2 ภาษา) และการระลึกได้ ( สามารถ
เขีย นคาศัพท์ที่เหมือนกัน ใน 2 ภาษาได้) ความรู้จากการจาส าคัญต่อการสร้างการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและการแก้ไชปัญหา ด้านการจดจานั้นจะเป็นความรู้แบบที่กระจัดกระจาย และมักไม่เข้า
กับบริบทของผู้เรียน สามารถแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 การจาได้ (Recognizing) คือ การนาเอาข้อมูลที่มีอยู่ในความจาระยะยาวมา
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้มาในปัจจุบัน เช่น การทาแบบฝึกหัดแบบเลือกถูกผิดหรือการเลือกคาตอบ
ที่ถูกต้อง
1.2 การระลึกได้ (recalling) คือ การนาเอาข้อมูลที่มีอยู่ในความจาระยะยาวมาใช้
งาน เช่น การตอบคาถามปลายเปิดหรือการเติมคาในช่องว่าง
2. ความเข้าใจ (Understanding) ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้โดยการรู้ความหมายของสิ่งที่
เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่าน การฟัง หรือแม้กระทั้งการดู เกิดการนาเอาข้อมูลที่ได้มาใหม่มา
เชื่อมกับข้อมูลที่มีอยู่ก่อน หรือนามารวมกัน สามารถแบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ ได้แก่
2.1 การแปลความหมาย (Interpreting) คือ การที่เรียนสามารถแปลความหมาย
จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้ อาจจะเป็นจากคาศัพท์หนึ่งไปสู่อีกคาศัพท์หนึ่ง หรือจาก
รูปภาพสู่คาศัพท์ หรือคาศัพท์ไปสู่รูปภาพ เช่น การถอดความที่ใครบางคนพูดไว้ หรือในการแก้สมการ
2.2 การให้ตัวอย่าง (Exemplifying) ผู้เรียนสามารถให้ตัวอย่างหรือหลักการ
ประกอบได้ เช่น การทดสอบโดยให้ยกตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะต่างๆ ชนิดของสิ่งของต่างๆ
2.3 การจัดกลุ่ม (Classifying) ผู้เรียนสามารถแยกสิ่งของต่างๆออกเป็นหมวดหมู่ได้
เช่นแยกของอาการปุวยทางสมองหรือชนิดของสัตว์ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน การทดสอบอาจจะเป็น
ในเรื่อง ข้อใดไม่เข้าพวก
2.4 การสรุป (Summarizing) คือ การสรุปความจากข้อมูล หรือหัวข้อใหญ่ๆ เช่น
การเขียนเรื่องย่อของการปฏิวัติในฝรั่งเศส
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2.5 การอนุมานหรือการสรุปอ้างอิง (Inferring) คือ การที่ผู้เรียนสามารถนาเอา
ข้อมูลหรือหลักการมาพิจารณาหาความน่าจะเป็นได้ เช่น ผู้เรียนสามารถนาหลักการในไวยากรณ์จาก
ตัวอย่างที่ให้มาได้ หรือการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์ที่ได้ให้ไว้
2.6 การเปรียบเทียบ (Comparing) ผู้เรียนสามารถหาข้อความเหมือนและความต่าง
ของสิ่ ง ของสองสิ่ ง ขึ้ น ไปได้ เช่ น การเปรี ย บเที ยบเรื่ อ งการปฏิ วั ติ กั บ การทะเลาะเบาะแว้ ง กั น ใน
ครอบครัว
2.7 การอธิบาย (Explaining) ผู้เรียนสามารถหาเหตุและผลได้ เช่นการหาเหตุผลว่า
ทาไมจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น เช่น ทาไมจึงเกิดฟูาแลบ
3. การประยุกต์ใช้ (Applying) เป็นการใช้ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยอาศัย ความรู้
เชิงวิธีดาเนินการ ใช้เมื่อผู้เรียนพบกับปัญหาที่ไม่คุ้นเคยและจาเป็นต้องคิดหาขั้นตอนในการแก้ไขต้อง
คาดว่ าจะใช้ความรู้ ในด้านใดประกอบด้ ว ยกระบวนการเรียนรู้ ส องทางคือ การกระท า และการ
ดาเนินการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 การกระทา (Executing) ตามวิธีดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่คุ้นเคยหรือตามการ
หน้าที่ในการกระทา ผู้เรียนสามารถกระทาได้ทันทีหากเจอกับปัญหาที่คุ้นเคย โดยส่วนใหญ่จะใช้
ความชานาญใน
การแก้ไขปัญหา
3.2 การดาเนินงาน (Implementing) การดาเนินงานให้เกิดผลในสถานการณ์ที่
แปลกใหม่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเลือกใช้ขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยเพราะไม่รู้ขั้นตอนที่
ถูกต้องโดยทันที ซึ่งอาจจะไม่มีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว เช่นการคิดค้นทฤษฎีต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเริ่มต้นขึ้นจากการกระทา จากนั้นจึงเกิดการประยุกต์ใช้และการดาเนินงาน
4. วิเคราะห์ (Analyze) เป็นความสามารถแจกแจง แยกส่วนองค์ประกอบขององค์กรหรือ
วัตถุออกเป็นส่วนย่อย และตรวจสอบได้ว่าแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร และแต่ละส่วนนั้นเกี่ยวข้อง
กั บ โครงสร้ า งใหญ่ อ ย่ า งไร ประกอบด้ ว ยการจ าแนกแยกแยะ การแยกจ านวน แยกย่ อ ยได้
(Differentiating) การจัดระบบได้ การจัดองค์กรได้ (Organizing) และการให้ความเห็น ให้เหตุผลได้
(Attributing) เปูาหมายส่วนใหญ่ในการศึกษาคือ ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจาก ความ
คิดเห็น สนับสนุนข้อสรุปด้วยข้อความขยาย แยกสิ่งที่เกี่ยวข้องออกจากสิ่งแปลกปลอม เชื่อมโยง
ความคิดเข้าด้วยกัน ทาให้สมมติฐานมีน้าหนักขึ้น แยกความคิดหลักและรองในงานเขียนต่างๆ ได้ หา
หลักฐานที่ช่วยสนับสนุนจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
4.1 การจาแนกแยกแยะ การแยกจานวน แยกย่อยได้ (Differentiating) สามารถ
แยกแยะความเกี่ย วข้องและความสาคัญได้ ผู้ เรียนจะใช้เมื่อต้องการที่จะเลื อกเอาเฉพาะข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง หรือสาคัญ และละข้อมูลที่เหลือไว้ แตกต่างกับความเข้าใจตรงที่ต้องสามารถบอกได้ว่า
ข้อมูลส่วนน้อยนี้สัมพันธ์กับข้อมูลส่วนที่เหลืออย่างไร เช่น การหาเฉพาะจุดที่สาคัญในงานวิจัยฉบับ
หนึ่ง
4.2 การจัดระบบได้ การจัดองค์กรได้ (Organizing) เป็นการที่ผู้เรียนสามารถที่จะ
รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารสถานการณ์ หรือการระลึกได้มาไว้อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน โดย
ส่ ว นใหญ่มั กจะไปปนอยู่ ในการบวนการแยกย่อย (Differentiating) โดยเมื่อ ผู้ เรียนต้อ งเผชิญกั บ
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ผู้เรียนสามารถที่จะระบุความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนต่างๆได้เช่นข้อเท็จจริงใน
ข้อใดที่ทาให้เกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกา และข้อใดไม่ใช่
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4.3 การให้ความเห็น ให้เหตุผลได้ (Attributing) เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนสามารถแสดงให้
เห็นถึงความคิดเห็น หรือจุดประสงค์ที่มากับการสื่อสารต่างๆ ได้ ต่างกับการแปลตรงที่ว่า ในการทา
แปลผู้เรียนเพียงแค่ทาความเข้าใจเท่านั้น แต่การให้เหตุผลนั้น มองไปที่จุดประสงค์หลักที่ผู้เขียน
ต้องการที่จะสื่อออกมา เช่น การอ่านนิยายผู้เรียนสามารถที่จะบอกได้ว่าแรงจูงใจในการเขียนนิยาย
เรื่องดังกล่าวของผู้เขียนคืออะไร
5. การประเมินค่า (Evaluating) เป็นการตัดสินหรือโดยใช้กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานบางอย่าง
ส่วนใหญ่จะดูที่คุณภาพประสิทธิภาพและความสม่าเสมอ อาจจะโดยผู้ เรียนเองหรือบุคคลอื่นแต่
จาเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานที่แน่นอน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบ (Checking) และการวิพากษ์
(Critiquing) สามารถแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
5.1 การตรวจสอบ (Checking) ตรวจสอบถึงความสม่าเสมอในการดาเนินการโดย
เป็นการตรวจสอบดูว่าเป็นไปตามแผนการหรือ ไม่ เช่น การตรวจสอบดูว่าข้อความเชิญชวนนั้นๆ มี
ความสม่าเสมอในการเขียนหรือไม่ หรือการให้ผู้เรียนได้ดูเทปการหาเสียงและดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหน
หรือไม่
5.2 การวิพากษ์ (Critiquing) การตัดสินผล หรือ การดาเนินงานโดยมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง โดยการดูที่ข้อดีและข้อเสียของเนื้อความนั้นๆ เช่น การที่มีผู้ที่เสนอว่าควรจะเลิกระบบ
การคิดเกรดออกว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร หรือดูว่าข้อสันนิษฐานต่างๆ นั้นเป็นไปได้ไหม
6. การสร้าง (Creating) เป็นการรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทาให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันโดยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาก่อน โดยเกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีมาก่อน
โดยต้องสามารถแยกแยะระหว่าง โดยอาจจะต้องมีการนาเอา ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และการ
วิเคราะห์มาใช้ด้วย สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
6.1 การสร้างสรรค์ (Generating) การระบุปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขโดยการ
ใช้ความรู้ที่มีอยู่หรือทฤษฎีต่างๆ กัน ผู้เรียนจะฝึกโดยการพยายามหาทางเลือกในการแก้ไขโจทก์ที่ให้
มา เช่น ปัญหาสังคมในกรณีนี้ มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง
6.2 การวางแผน (Planning) การวางแผนการในการแก้ไขปัญหา โดยการทาเป็น
ขั้นตอน ซึ่งอาจจะมีเปู าหมายรองหลายเปูาหมายในระหว่างขั้นตอนได้ เช่น การวางแผนการทางาน
วิจัยชิ้นหนึ่ง
6.3 การผลิต (Producing) การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้ หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าการสร้าง เช่นเมื่อผู้เรียนมีเปูาหมายแล้วก็ให้ผลิตผลผลิตที่ตอบสนองต่อวิธีการที่คิดไว้ข้างต้น
เช่น การเขียนเรียงความไปขอทุนต้องเขียนให้ได้ถึงตามระดับที่เขาได้กาหนดไว้แต่แรกกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และการไม่ใช้บริบทเป็นฐาน
Byrnes (1996) ได้จาแนกความสามารถการคิดขั้นสูงโดยอาศัยจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
(Taxonomy of Educational Objective) ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของ Bloom แบ่งการคิดขั้นสูง
ออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้
1. การประยุกต์ (The Application Level) เป็นการนานิยาม สูตร หลักการที่ได้เรียนไปใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตปัจจุบัน ในโลกแห่งความจริง
2. การวิเคราะห์ (The Analysis Level) เป็นการแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนออกเป็น
องค์ประกอบย่อย แล้วค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยนั้น
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3. การสังเคราะห์ (The Synthesis Level) เป็นการนาองค์ประกอบย่อยมาสร้างสิ่งใหม่ที่มี
ความซับซ้อนมากกว่าสิ่งเดิม
4. การประเมินผล (The Evaluation Level) เป็นการตัดสินสิ่งต่างๆด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
Krulid & Rudnick (1993) กล่าวว่า การคิดประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ที่มี
ลักษณะความสามารถหรือทักษะตามลาดับขั้นจากต่าไปสูง คือ
1. การคิดในระดับการระลึก (Recall Thinking) จะรวมทักษะการคิดที่มีธรรมชาติเกือบเป็น
อัตโนมัติ เป็นความสามารถในการระลึกข้อเท็จจริง
2. การคิดพื้นฐาน (Basic Thinking) เป็นความเข้าใจความคิดรวบยอดอันเป็นประโยชน์ต่อ
การนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และในโรงเรียน
3. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หรือการคิดเชิงวิพากษ์เป็นความคิดที่ใช้
ในการพิจารณาเชื่อมโยง และประเมินลักษณะทั้งหมดของแนวทางแก้ปัญหา ประกอบด้วยทักษะย่อย
ได้แก่ การมุ่งเน้นไปในส่วนของข้อมูลในปัญหาหรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่การตรวจสอบความถูกต้อง
และวิเคราะห์ข้อมูล การจา และการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่งได้รับจากการเรียนรู้
4. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความคิดที่เป็นต้นฉบับที่ทาให้เกิดผลผลิตที่
ซับซ้อน ความคิดในระดับนี้เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ที่คิด หรือจินตนาการขึ้นเอง ประกอบด้วยทักษะย่อย
ได้แก่ การสังเคราะห์ความคิด การสร้างความคิด และการนาความคิดไปใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของ
การคิดใหม่ที่สร้างขึ้น
Marzano และคนอื่นๆ (1988) แบ่งการคิดขั้นสูง เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ทักษะการจัดระบบข้อมูล (Organizing) เป็นการจัดระบบข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้
ประกอบด้วยการเปรียบเทียบ การบอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างหรือในกลุ่มต่างๆ การ
จัดประเภท การจัดกลุ่มและให้ชื่อสิ่งต่างๆ บนพื้นฐานของคุณลักษณะของสิ่ งนั้น และการนาเสนอที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบข้อมูล
2. ทักษะการวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นการทาข้อมูลที่มีอยู่ให้กระจ่างขึ้นโดยการตรวจสอบ
ส่วนย่อยๆ และตรวจสอบความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้อมูล ได้แก่ การระบุคุณลักษณะหรือส่วนประกอบ
ต่างๆ การระบุความสัมพันธ์หรือรูปแบบ การระบุความคิดหลักหรือองค์ประกอบหลัก และการระบุ
ข้อผิดพลาดหรือเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง
3. ทักษะการสร้ างกรอบความคิด (Generating) เป็นการสร้างข้อมูล ความหมาย หรือ
ความคิดใหม่ ประกอบด้วยการลงสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคาดคะเนเหตุการณ์ และการอธิบาย
หรือขยายความถึงผลที่จะตามมาจากเหตุการณ์นั้น
4. ทักษะการผสมผสาน (Integrating) เป็นการเชื่อมโยงและผสมผสานข้อมูล เพื่อสร้าง
โครงสร้างใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่มีอยู่ไปสู่ข้อมูลใหม่ที่ผนวกไว้ด้วยกัน
5. ทักษะการประเมิน (Evaluating) เป็นการประเมินความเป็นเหตุเป็นผลและคุณภาพของ
ความคิด ได้แก่ การระบุเกณฑ์ หรือการกาหนดมาตรฐานที่จะใช้ในการตัดสิน และการยืนยัน หรือ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น
Donald (1992 อ้างถึงใน Higuchi and Donald, 2002) แบ่งการคิดขั้นสูงที่เป็นการคิดที่
สาคัญของการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือการคิดที่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไว้ 6
ประการ ดังนี้
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1. การอธิบาย (Description) เป็นการอธิบายให้เห็นรายละเอียด การให้ความหมายหรือ
นิยามของสถานการณ์ หรือการให้คาอธิบายรูปแบบ องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ
2. การเลือก (Selection) เป็นการเลือกในสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ต้องการ
3. การสร้างตัวแทนความคิด (Representation) เป็นการอธิบายให้เห็นในรูปของสัญลักษณ์
หรือการสร้างความสัมพันธ์ให้เห็นเป็นรูปสัญลักษณ์ หรือแผนภาพ
4. การสรุปอ้างอิง (Inference) เป็นกระบวนการในการลงข้อสรุปจากข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่
มีอยู่
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการรวมส่วนต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็น
ส่วนรวมที่ซับซ้อนมากขึ้น
6. การพิสูจน์ยืนยัน (Verification) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อมโยง ความ
คงที่ หรือความสอดคล้อง
ในยุ คของการปฏิรู ป การศึก ษาและปฏิรู ปกระบวนการเรี ยนรู้ การพั ฒ นาความสามารถ
ทางการคิดให้ แก่ผู้ เรี ย นในทุกระดับ กาลั งได้รับความสนใจอย่างมากจึงได้มีแนวคิดและหลั กการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดอยู่มากมาย ได้แก่
ชนาธิป พรกุล (2542) กล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดได้แก่ทักษะการคิด
พื้นฐานได้แก่การฟังการจาการอ่านเป็นต้นทักษะแกนได้แก่การสังเกตการสารวจการตั้งคาถามเป็นต้น
และทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การนิยามการผสมผสานการสร้างการปรับโครงสร้าง เป็นต้น
ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และ ดารณี คาวัจนัง (2544) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of
multiple intelligences) สรุปแนวคิดไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่จะใช้แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาจะต้อง
คานึ ง ถึง ความสามารถเฉพาะด้ านหรื อ หลายด้ านของบุ ค คลเพื่ อ ที่ จะฝึ ก การคิ ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนเช่นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้าน
ดนตรีจะต้องใช้ดนตรีเป็นสื่อในการฝึกคิดฝึกด้านศิลปะหรือมิติสัมพันธ์ใช้ภาพในการฝึกคิดหรือการใช้
ผังมโนภาพช่วยฝึกการคิดเป็นต้น
เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่าวถึงทฤษฎี 3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิด ได้แก่ ทฤษฎี
ชะลอมเป็นการคิดของคนๆ หนึ่งที่มีสมมติฐานในใจแล้วพยายามหาข้อมูลเป็นการสร้างความเชื่อให้
เป็นจริง ทฤษฎีฆ่าวัวทิ้ง ผลผลิตเพิ่มเป็นการคิดของคนที่อ้างเหตุและผลที่ผิดพลาดโดยที่ไม่ได้
พิจารณาหรือไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะประมวลผลหรือสรุปข้อมูลนั้นๆ และทฤษฎีลูกอมใน
ขวดโหลเป็นการสะท้อนการหยิบข้อมูลบางส่วนแล้วไปตีขลุมว่าเป็นเช่นนั้นทั้งหมดซึ่งข้อสรุปนี้เป็น
เพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่สามารถจะสรุปทั้งหมดได้
สุวิทย์ มูลคา (2551) ได้จาแนกกลุ่มของกระบวนการคิดออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มการคิดพื้นฐาน ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ และการคิดเปรียบเทียบ
2. กลุ่มการคิดอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วย การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดแก้ปัญหา
3. กลุ่มการคิดสร้ างสรรค์ ประกอบด้วย การคิดสั งเคราะห์ การคิดประยุกต์ และการคิด
สร้างสรรค์
4. กลุ่มการคิดองค์รวม ประกอบด้วย การคิดเชิงมโนทัศน์ และการคิดบูรณาการ
5. กลุ่มการคิดสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย การคิดอนาคต และการคิดเชิงกลยุทธ์
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6. จากทฤษฎีแนวคิดและหลักการของนักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าการ
คิดนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่และสามารถมองได้หลายแง่มุมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นาไปใช้

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
เรื่องที่ 1.3 คุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสูง
ผู้ที่มีคุณลักษณะของการคิดขั้นสูงคือผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็น ใจกว้าง มีการคิดอย่างเป็น
ระบบเป็ น คิ ด ตลอดตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ มี ค วามรอบคอบในการคิ ด ใช้ ป ระจั ก ษ์ พ ยานหลั ก ฐาน
ประกอบการคิดอย่างมีเหตุผลและมีการตรวจสอบการคิดของตนเองอยู่เสมอดังที่ Tishman, Jay
and Perkins (1993) ได้เสนอคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสูงไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. เป็นผู้เปิดใจกว้างรับความเสี่ยง พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้มีคุณลักษณะนี้ ได้แก่
การสารวจทางเลือก การสร้างทางเลือกที่หลากหลาย การจัดการกับความคับแคบทางความคิด
2. เป็นผู้อยากรู้อยากเห็น พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้มีคุณลักษณะนี้ ได้แก่ การ
พิสูจน์ความจริง การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การสืบเสาะหาความรู้ การจัดการกับความ
ผิดปกติ
3. เป็นผู้แสวงหาความเข้าใจที่ชัดเจน พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้มีคุณลักษณะนี้
ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ การอธิบายปรากฏการณ์ การสร้างแนวคิด การจัดการกับความไม่ชัดเจน
4. เป็ น ผู้ ว างแผนและกาหนดกลวิธี พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้ มีคุณลั กษณะนี้
ได้แก่ การกาหนดเปูาหมาย การวางแผนการปฏิบัติ การคิดถึงผลที่จะตามมา การจัดการกับการขาด
แคลนทางเลือก
5. เป็นผู้มีความรอบคอบ พฤติกรรมซึ่งเป็ นองค์ประกอบของผู้มีคุณลักษณะนี้ ได้แก่ การจัด
กระทากับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ความละเอียดรอบคอบ การจัดการกับความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
6. เป็ น ผู้แสวงหาเหตุผ ลและประเมินด้วยเหตุผ ล พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้ มี
คุณลักษณะนี้ ได้แก่ การตั้งคาถาม การจัดการกับการขาดแคลนหลักฐาน การชั่งน้าหนักและประเมิน
ข้อกล่าวอ้างด้วยเหตุผล การตัดสินข้อกล่าวอ้าง
7. เป็นผู้คิดถึงการคิด พฤติกรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้มีคุณลักษณะนี้ ได้แก่ การติดตาม
ตรวจสอบการคิดของตนเอง การจัดการกับสถานการณ์การคิดที่ซับซ้อน การควบคุมการคิด การ
สะท้อนความคิด
การคิดที่จัดว่าเป็นการคิดขั้นสูงดังกล่าวข้างต้นบางการคิดจะมีความสัมพันธ์หรือเป็นส่วน
หนึ่งของการคิดอื่น เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็นเหตุผ ล การคิด
วิเคราะห์ การคิดประเมินค่า (Daniel, 2001; สสวท., 2545; ลักขณา สริวัฒน์, 2549) การคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการคิดสังเคราะห์ (ลักขณา สริวัฒน์ , 2549) การคิดแก้ปัญหาและการคิด
ตัดสินใจมักเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน (Elias and John, 1988) และต้องอาศัยการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ (Hill, 1998; Daniel, 2001; Middleton, 2005; กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544; สสวท., 2545; ลักขณา สริวัฒน์, 2549)
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ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
เรื่องที่ 1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิด
ในกระบวนการคิด มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทักษะ
การคิด ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (สุวิทย์ มูลคา, 2548; ทิศนา แขมณ๊, 2544; วิเศษ ศรีประเสริฐ
, 2551)
1. พื้นฐานทางครอบครัว (Family Background) ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทางความคิดนับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมทางด้านโภชนาการที่เอื้อต่อการพัฒนาการของสมอง ซึ่ง
จะส่งผลต่อความพร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ นอกจากนี้อิทธิพลในด้านสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู จะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความกล้าคิด กล้าทดลอง ดังนั้นผู้เรียนที่จะมีความสามารถที่จะมีทักษะการคิดได้
ดี ย่อมมาจากฐานที่สาคัญคือครอบครัว
2. พื้นฐานความรู้ (Background of Knowledge) การเรียนที่ได้มาจากการกลั่นกรองและ
เก็บในรู ปความรู้ต่างๆ จะส่ งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ความเชื่อ บุคลิ กภาพทางความคิด ตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ
3. ประสบการณ์ชีวิต (Experience of Life) ประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลพบเจอในการ
ดาเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ กหรือเรื่องใหญ่ เป็นข้อมูลที่ผลโดยตรง บุคคลที่มีโอกาสได้เรียนรู้โลก
กว้าง ย่อมมีประสบการณ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า ดังนั้นย่อมมีข้อมูลสาหรับนามาใช้ในชีวิตจริง
ได้มากกว่า
4. การทางานของสมอง (Brain Functioning) สมองของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทาให้บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด และบุคลิกภาพ รวมทั้งศักยภาพในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน
5. วัฒนธรรม (Culture) เป็นวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของ
คนเป็นอย่างมาก
6. จริ ย ธรรม (Morality) ผู้ มี จ ริ ย ธรรมสู ง ย่ อ มมี ก รอบในการคิด การตั ด สิ น ใจ และการ
แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา และดาเนินชีวิตที่แตกต่าง การประมวลผลทางความคิดย่อมมีความ
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้ที่ขาดจริยธรรม
7. การรับรู้ (Perception) เป็นสภาพที่ตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใต้กลไกลของสมอง
จิตใจ ที่มีผลกระทบต่อวิธีคิดของคนเป็นอย่างมาก
8. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นตัวกระตุ้นสาคัญต่อการเรียนรู้ และวิธีการคิด
9. ศักยภาพทางการเรียนรู้ (Learning Potential) ผู้เรียนในแต่ละคนย่อมมีศักยภาพในการ
รับรู้และการประมวลผลข้อมูลในอัตราที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วและความลุ่มลึก
ส่งผลให้แต่ละคนคิดไม่เท่ากัน คิดไม่เหมือนกัน แม้จะมีประสบการณ์ที่เหมือนกันก็ตาม
10. ประสาทการรับรู้ (Sensory Motor) ผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นหู หรือตา หรือบุคคลที่มีการ
รับรู้ผิดปกติ ย่อมมีวิธีคิดที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ในทางตรงกันข้ามหากมีประสาทที่รับรู้ฉับไว ก็
สามารถรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วและละเอียดกว่าบุคคลอื่น คุณภาพของวิธีคิดจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว
ปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการเรียน
การสอนเพื่ อพั ฒ นาหรื อเสริ ม สร้ างทัก ษะการคิด ให้ กับ ผู้ เรี ยนนั้น ปั จ จัย ต่า งๆ เหล่ า นี้ต้ องนามา
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วิเคราะห์ เพื่อสร้ างรูป แบบหรื อกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภ าพสู งสุ ดต่อการพัฒ นาผู้ เรียน แต่
อย่างไรก็ดีอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอีกมาก

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
เรื่องที่ 1.5 อุปสรรคต่อทักษะการคิด
กระบวนการคิดของคนทั่วไปมัก จะมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่มีผลต่อการทาให้การคิดของ
บุ ค คลไม่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ อุ ป สรรคต่ า งๆ อาจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว ผู้ คิ ด เอง หรื อ เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมรอบตัวของผู้คิด ดังนั้น การที่จะทาให้กระบวนการฝึกหรือพัฒนาทักษะการคิดประสบ
ความสาเร็จ จึงควรพิจารณาอุปสรรคต่างๆ ดังนี้ (Smith, F 1997 อ้างถึงในสุวิทย์ มูลคา, 2548)
1. สภาพแวดล้อมที่ไม่อานวยต่อการคิด เช่น การที่การสิ่งรบกวน เช่น ที่คนพลุกพล่าน หรือ
มีสิ่งยั่วยุให้เสียสมาธิ หันเหความสนใจของผู้เรียนไปทางอื่น ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
จึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการพัฒนาทักษะการคิด
2. สุขภาพร่างกายและสุขภาพทางจิตไม่ดี หากมีสุขภาพร่างกายไม่ดี ทาให้หงุดหงิดเป็น
อุปสรรคต่อการคิด เพราะจิตใจมัวแต่วิตกถึงความเจ็บปุวย จึงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย การทา
หน้าที่ในเรื่องการคิดจะหย่อยสมรรถภาพลง
3. ขาดประสบการณ์ที่จาเป็นอันเกี่ย วข้องกับพื้นฐานของการคิด ในการคิดหากต้องการให้
มโนภาพแจ่มชัด จาเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการคิดมาก่อนจะเป็นการช่วยให้ได้ภาพที่ชัดเจน
ขึ้น ประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก
4. มีอคติเข้าครอบงา บางครั้งในการคิดมักจะมีความลาเอียดส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นตัว
เหนี่ยมนา ไม่ให้บุคคลคานึงถึงเหตุผล ผลักดันให้คิดไปตามอารมณ์ของตนเอง
5. ล้มเหลวในการคิดที่สะสมกันมาเป็นเวลายาวนาน บุคคลเช่นนี้เป็นการคิดไม่ออก ไม่เคย
คิดแก้ปัญหา จึงมักเกิดความรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากคิดตัดสินใจ หากคิดอีกคงล้มเหลว จึงเลิกคิดไปเลย
6. ขาดกาลังใจ ทั้งจากผู้ใกล้ชิด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ไม่ให้ข้อคิด ข้อแนะนาจึงไม่
อยากคิด
7. เร่งรัดให้คิดในเวลาที่จากัด เป็นการเร่งรัดให้แก้ปัญหาในเวลาที่กาหนด เกิดความเบื่อ
หน่าย ไม่อยากคิด บางครั้งทาให้เครียดจนเกินไป
จะเห็นได้ว่าอุปสรรคเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งผลทาให้ผู้เรียนไม่ประสบความสาเร็จในการคิด ตัด
ทอน และขัดขวางการพัฒ นาของทักษะการคิด ดังนั้นการขจัดอุปสรรคดังกล่าวจะช่วยให้ ผู้เรียน
ประสบความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อุ ป สรรคในแต่ ล ะอย่ า งอาจจะต้ อ งใช้ เ วลาหรื อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นเช่นนั้น
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สรุป
การคิดขั้นสูงเป็นการคิดที่ผสมผสานทักษะการคิดหลายๆ ประการมารวมกันเพื่อทาให้เกิด
การคิดที่ซับซ้อนประกอบไปด้วยการคิดหลายประเภท เช่น การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดเชิง
สร้างสรรค์ เป็นต้น โดยคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสู งจะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ 7 ประการ
ได้แก่ เปิดใจกว้างยอมรับความเสี่ยง อยากรู้อยากเห็น แสวงหาความเข้าใจที่ชัดเจน วางแผนและ
กาหนดกลวิธี มีความรอบคอบ แสวงหาเหตุผลและประเมินด้วยเหตุผล คิดถึงการคิด โดยมีพื้นฐาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดที่ต้องคานึงถึง รวมถึงอุปสรรค
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ของ Bloom (1961, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
Bloom จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเชื่อว่าสมรรถภาพความคิดสามารถแยกย่อยและเรียงลาดับ
จากง่ า ยไปหายากโดยอาศั ย พฤติ ก รรมทางความคิ ด จากพื้ น ฐานที่ ง่ า ยไปสู่ ค วามคิ ด ที่ ย าก และ
สลับซับซ้อน Bloom เชื่อว่าสมรรถภาพของคนเรามีหลายด้าน ได้แก่
1. ด้านความคิด (Cognitive Domain) ความคิดเกี่ยวข้องกับกระบวนการ เช่น การรู้ การ
รับรู้ การจาได้ การคิด การตัดสินใจ และการใช้เหตุผล จุดมุ่งหมายในการสอนด้านความรู้นั้น
ประกอบด้วยความรู้ 6 ระดับ คือ
1.1 ระดับความรู้ความจา (Memory) ประกอบด้วย
1.1.1 ความรู้เฉพาะสิ่ง
1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการสิ่งเฉพาะ
1.1.3 ความรู้เรื่องสากลและเรื่องนามธรรมในสาขาต่างๆ
1.2 ระดับความเข้าใจ (Comprehension) ประกอบด้วย
1.2.1 การแปล
1.2.2 การตีความ
1.2.3 การสรุปอ้างอิง
1.3 ระดับการประยุกต์ใช้ (Analysis)
1.4 ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) ประกอบด้วย
1.4.1 ผลผลิตที่สื่อความหมาย หรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะ
1.4.2 ผลผลิตในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ
1.4.3 ผลผลิตในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงนามธรรม
1.5 ระดับการวิเคราะห์ (Comprehension) ประกอบด้วย
1.5.1 การวิเคราะห์หน่วยย่อย
1.5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
1.5.3 การวิเคราะห์หลักการจัดระเบียบ
1.6 ระดับการประเมินผลและการวิจารณ์ข้อมูล (Evaluation) ประกอบด้วย
1.6.1 การตัดสินตามเกณฑ์ภายใน
1.6.2 การตัดสินตามเกณฑ์ภายนอก
2. ด้านความรู้สึก (Affective Domain) ความรู้สึกเกี่ยวกับเจตคติ อารมณ์ ความรู้สึก ความ
ซาบซึ้ง การเทิดทูนบูชา และความชอบ เมื่อครูกังวลว่าเด็กทาท่าเบื่อหน่ายในการเรียน แสดงว่าครู
กาลังให้ความสนใจด้านความรู้สึกของเด็ก
3. ด้านกลไก (Psycho – motor Domain) กลไกเกี่ยวข้องกับทักษะทางการเคลื่อนไหว
เช่น
การเรียน การเต้น การเล่นดนตรี
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พฤติกรรมเหล่านี้มิได้แยกย่อยตามลาพัง ขณะที่เราคิดหรือทากิจกรรมด้านสติปัญญา เรา
สนใจความรู้สึกและการกระทาควบคู่กันไปด้วย ในขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหว เช่น ในขณะร่ายราหรือ
เล่ น ดนตรี
ผู้ เ ล่ น ต้องคิ ดเกี่ยวกับ การเคลื่ อนไหวมือ และนิ้ว ขณะเดียวกันก็แทรก
ความรู้สึกในการเล่นไปด้วย แม้ว่าพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กันแต่เรามักจะให้ความสนใจ
เพียงทีละด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความคิด (Gage & Berliner, 1984)
ทฤษฏีของ Bloom เหมาะที่จะนามาใช้ในการสังเกตการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนและใช้อ้างอิงในการร่ างหลั กสูตรมากกว่าใช้เป็นแนวทางในการทาให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย
(Thomas, 1972)
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ของ Fraenkel (1980)
Fraenkel (1980) ได้เสนอแนวคิดและความเชื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนและการวางแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการคิดสาหรับครูผู้สอนและผู้เรียนดังต่อไปนี้
1. ทักษะการคิดเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้
2. การคิดเป็นกระบวนการ เกิดจากการที่บุคคลใช้ข้อมูล ความรู้มาคิดเพื่อกระทาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การคิดจะเกิดผลได้ขึ้นอยู่กับการให้
ผู้เรียนมีส่วนในการคิด
3. การคิดของบุคคลจะมีคุณภาพดี – เลว ถูก – ผิด ขึ้นอยู่กับความสามารถของการแสวงหา
ข้อมูลของผู้คิด ความสนใจ ความต้องการมีส่วนร่วมในการคิดของผู้เรียนเอง บุคคลอื่นจะไปคิดแทน
ย่อมไม่ได้เนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ เป็นสิ่งสาคัญที่เป็นหนทางให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดของตนเองได้
4. คุณภาพการคิดของบุคคลอาจแตกต่างกันไปได้ แต่อย่างน้อยผู้คิดจะสามารถคิดในสิ่งที่
เป็นนามธรรมได้ โดยพัฒนาคุณภาพการคิดจากระดับพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมไปสู่ระดับนามธรรมที่มี
ซับซ้อนมากขึ้น
5. การคิดสามารถทาได้หลายรูปแบบ ดังนั้นกระบวนการคิดจึงอาจสามารถพัฒนาได้หลาย
รูปแบบ แตกต่างกันออกไป
6. คุณภาพของการคิด จะพัฒนาและมีคุณภาพสูงขึ้นอยู่กับการใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสม
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ของ Ennis (1985 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
Ennis (1985 อ้างถึงในทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) ได้กล่าวถึงการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไว้ว่า เป็นการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลที่มุ่งเพื่อการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือ
สิ่งใดควรทา อันจะช่วยการ
ตัดสินใจในสภาพการณ์ต่างๆ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 12 ทักษะ ดังนี้คือ
1. ทักษะการกาหนดหรือระบุประเด็นคาถามหรือปัญหา
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง
3. ทักษะการถามด้วยคาถามที่ท้าทาย และตอบคาถามได้อย่างชัดเจน
4. ทักษะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
5. ทักษะการสังเกตและตัดสินผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง
6. ทักษะการนิรนัย และตัดสินผลการนิรนัย
7. ทักษะการอุปนัย และตัดสินผลการอุปนัย
8. ทักษะการตัดสินคุณค่า
9. ทักษะการให้ความหมายคาต่างๆ และตัดสินความหมาย
10. ทักษะการระบุข้อสันนิษฐาน
11. ทักษะการตัดสินใจเพื่อนาไปปฏิบัติ
12. ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ของ Beyer & Bakes (1990)
Beyer & Bakes (1990) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการทักษะการคิดไว้ในเนื้อหาของ
หลักสูตรดังต่อไปนี้
1. การบูรณาการทักษะการคิดลงในเนื้อหาของหลักสูตรต้องพิจารณาว่าเนื้อหาวิชาอย่างไร
ควรจะใช้ทักษะใดจึงเหมาะสม เพื่อผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะนั้นจนเกิดความชานาญ และสามารถถ่ายโยง
ไปใช้ในวิชาอื่นและชีวิตประจาวันได้
2. ควรสอนทักษะที่ง่ายก่อน เช่น การเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันและต่างกัน และการแยก
ประเภทก่อน แล้วจึงสอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพราะทักษะที่ซับซ้อนต้องอาศัยพื้นฐานจาก
ทักษะที่ง่ายมาก่อน
3. การสอนทักษะต่างๆ ควรดาเนินไปอย่างช้าๆ ให้เวลาครูพัฒนาตนเอง จนเกิดความมั่นใจ
และให้เด็กมีเวลาฝึกปฏิบัติจนเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
4. การสอนทักษะใดทักษะหนึ่ง ควรสอนให้เป็นส่วนหนึ่งของทักษะใหญ่ เช่น การแยกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง ควรนามาคู่กับการสอนวิเคราะห์หรือการชี้ชัดในการสอนการแก้ปัญหา
จะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ดีกว่าการสอนเพียงทักษะเดียวตามลาพัง
5. การสอนทักษะใหม่นั้นควรสอนพร้อมกันหลายวิชาในชั้นเดียวกันไม่ควรจะสอนในวิชา
เดียวเท่านั้น เพราะเด็กได้มีโอกาสใช้ทักษะใดทุกวิชา และเกิดการฝึกอย่างต่อเนื่องด้วย
6. บทเรียนการสอนทักษะต่างๆ นั้น นอกจากกาหนดเนื้อหาของวิชาที่สอนแล้ว ผู้สอนต้อง
6.1 กาหนดบทเรียนทักษะตัวอย่าง
6.2 ฝึกการใช้ทักษะอย่างหนัก
6.3 ให้รายละเอียดของทักษะ
6.4 มีการทดสอบทักษะที่เรียนทุกบทเรียน
6.5 ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนการสอนทักษะการคิด
7. การที่ ค รู จ ะสอนทั ก ษะการคิ ด แก่ ผู้ เ รี ย นนั้ น สิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ข้ อ ค าถามที่ จ ะต้ อ งให้ ค วาม
ตระหนักก่อนที่จะสอนก็คือ
7.1 เปูาหมายในการสอนทักษะการคิดคืออะไร
7.2 ทักษะการคิดใดที่จะช่วยให้บรรลุเปูาหมายนั้น
7.3 ระดับชั้นใดควรสอนทักษะการคิดอย่างไร
7.4 แต่ละวิชาควรจะใช้ทักษะการคิดแบบใด
7.5 ลาดับขั้นในการฝึกทักษะการคิดเป็นอย่างไร
Beyer (1984) ได้เสนอแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทักษะการคิดดังต่อไปนี้
1. กาหนดขอบเขตและลาดับขั้นของการสอนทักษะการคิด โดยการเลือกทักษะการคิดที่
เหมาะสมกับระดับชั้น
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2. ทบทวนขอบเขตและลาดับขั้นของแผนอย่างสม่าเสมอ เปิดโอกาสให้มีการประชุมปรึก ษา
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอน และพยายามเพิ่มทักษะใหม่ๆ เข้าไปในแผนการสอน
อยู่เสมอ
3. พยายามพิจารณาขอบเขตขั้นต่าของการสอนทักษะการคิดในแต่ละระดับชั้นและให้ครูได้
มีโอกาสเพิ่มทักษะการคิดที่ครูเชื่อว่าสามารถสอนได้ดี สอดแทรกหรือปรับใช้ในหลักสูตรได้เอง
4. พยายามพิจ ารณาดูว่าทัก ษะการคิดใดที่ผู้ เรียนมัก จะใช้บ่อยๆ ในวิช าต่า งๆ จึงนามา
คัดเลือกและสอดแทรกเข้าในหลักสูตร ครูผู้สอนไม่ควรตัดสินใจวางแผนก่อนเพียงลาพัง
5. เมื่อมีการวางแผนการสอนและการจัดลาดับขั้นการสอนทักษะการคิดในโรงเรียน ครู
ผู้เรียน และผู้ปกครองควรให้เด็กให้ การส่งเสริมให้ความสาคัญในการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง เป็น
โครงการร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ของ Marzano et al.,(1997)
Marzano et al. (1997) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า มิติแห่งการเรียนรู้
(Dimension of Learning) ขึ้น เพื่อใช้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ โดยรูปแบบดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
1. การเรียนการสอนต้องสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร
2. การเรียนรู้ประกอบด้วยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของการคิด 5 ชนิดในมิติการเรียนรู้ทั้ง 5
มิติ
3. ในหลักสูตรระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (K –12) ควรจะครอบคลุมถึงการสอน
ทัศนคติ (Attitudes) การรับรู้ (Perception) และลักษณะนิสัยในการคิด (Habits of mind) ที่เป็น
ปัจจัยสาคัญในการช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
4. แนวทางในการเรียนการสอนจะต้องมีทั้งแนวทางที่เน้นครูเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม (Teacher
directed) และแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม (Student directed)
5. การประเมินผลต้องเน้นที่การใช้ความรู้ของผู้เรียน (Students’ uses of knowledge)
และกระบวนการในการให้เหตุผลที่ซับซ้อน (Complex reasoning processes) มากกว่าการ
ประเมินเพียงการจาข้อมูล
หลั ก การส าคัญที่ จั ดได้ว่ ามีค วามจาเป็น ส าหรับ การเรี ยนรู้ ที่จ ะประสบผลส าเร็จ ภายใต้
หลักการของรูปแบบการเรียนรู้แบบมิติการเรียนรู้ ได้แก่การคิด 5 ชนิดในมิติการเรียนรู้ทั้ง 5 ดังนี้
มิติการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนคติและการรับรู้ (Attitudes and Perception) ทัศนคติและการรับรู้
ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน หากผู้เรียนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ชอบสภาพ
ห้องเรียนผู้เรียนก็จะเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เกิดการเรียนรู้ได้น้อย หากผู้เรียนมีความคิดที่ไม่ชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ทา ผู้เรียนก็จะไม่มีความพยายามในการทางานดังกล่าว ดังนั้น ในการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิผลจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติและการรับรู้ที่ดีต่อห้องเรียนและการ
เรียนรู้
มิติการเรียนรู้ที่ 2 การได้รับรู้และบูรณาการความรู้ (Acquire and integrate knowledge)
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งในการเรียนการสอน ได้แก่ การช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และบูรณาการ
ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม โดยครูต้องเป็นผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่
และความรู้เดิม จัดระบบข้อมูล และเก็บข้อมูลดังกล่าวเข้าไว้ในหน่วยความจาระยะยาว (Long term
memory) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการหรือทักษะใหม่ ผู้เรียนจะเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ และปรับ
ทักษะและกระบวนการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเอง และฝึกจนปฏิ บัติทักษะ
และกระบวนการดังกล่าวได้คล่อง
มิติการเรียนรู้ที่ 3 การขยายและกลั่นกรองความรู้ (Extend and Refine Knowledge) การ
เรียนรู้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่การได้รับและบูรณาการความรู้ แต่ผู้เรียนต้องพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถ่องแท้ในความรู้ที่ได้รับ โดยผ่านกระบวนการขยายและกลั่นกรองความรู้ เช่น การทาให้ข้อมูลมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น การขจัดมโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือการหาข้อสรุป เป็นต้น ผู้เรียนจะวิเคราะห์สิ่งที่เรียน
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หรือความรู้ที่ได้รับ โดยใช้กระบวนการให้เหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งกระบวนการโดยทั่วไปที่ใช้ในการ
ขยายและกลั่นกรองความรู้ได้แก่
1. การเปรียบเทียบ (Comparing) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อระบุความเหมือนและความ
แตกต่างของสิ่งต่างๆ และสามารถแสดงความเหมือนและความแตกต่างดังกล่าวให้เห็นได้อย่างชัดเจน
2. การจัดหมวดหมู่ (Classifying) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยดูจากคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นๆ
3. ทักษะในการอธิบายเชิงสรุป (Abstracting) หมายถึง กระบวนการคิดอธิบายรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงสรุปได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ทาให้เกิดความ
เข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้น
4. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) หมายถึง กระบวนการคิดให้เหตุผล
สร้างข้อสรุป หรือพิสูจน์หลักการทั่วไป โดยเอากรณีเฉพาะราย หรือเรื่องเฉพาะหนึ่งๆ มาอ้าง
5. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) หมายถึง กระบวนการคิดให้เหตุผล
และลงความเห็น โดยพิจารณาจากหลั กการทั่วไปที่ทุกคนยอมรับ และให้ข้อสรุปและความคิดเห็นใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
6. การหาสิ่งสนับสนุน (Constructing support) หมายถึง กระบวนการคิดหาเหตุผลหรือสิ่ง
สนับสนุน หรือคิดพิสูจน์คาพูดหรือการกระทาต่างๆ ของตนเอง และสามารถทาให้ผู้อื่นเชื่อถือได้
7. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Analyzing support) หมายถึง กระบวนการคิดหา
ข้อผิดพลาดในการคิดต่างๆ ทั้งของตนเอง และของผู้อื่นได้
8. การวิเคราะห์ความคิดเห็น (Analyzing perspectives) หมายถึง กระบวนการคิดอธิบาย
เหตุผลในสิ่งที่ตนคิด และสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความหลากหลาย และแตกต่าง
จากความคิดของตนเอง ได้อย่างไม่มีเหตุผล
มิติการเรียนรู้ที่ 4 การนาความรู้ไปใช้อย่างความหมาย (Use knowledge meaningfully)
การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้นาความรู้ไปใช้ในการทางานที่ดีความหมายต่อ
ผู้เรียน กระบวนการให้เหตุผลที่จะช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้นั้นไปใช้อย่างมีความหมาย ได้แก่
1. การตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง กระบวนการคิดสร้างเกณฑ์และทางเลือก
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และสามารถเลือกตัดสินใจเลือกใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
2. การแก้ปัญหา (Problem solving) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อเอาชนะอุปสรรคหรือ
ข้อจากัดต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
3. การสืบสวน (Investigation) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อสืบสวนเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อ
ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งของความคิด หรือเหตุการณ์นั้นๆ ได้
4. การสืบเสาะโดยการทดลอง (Experimental inquiry) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อสร้าง
คาอธิบายหรือสมมุติฐานของประเด็นปัญหาต่างๆ และทดสอบหรือพิสูจน์คาอธิบายหรือสมมุติฐาน
นั้นๆ
5. การพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Invention) หมายถึง กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาหรือ
สร้างสิ่งใหม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของปัญหา หรือสถานการณ์ต่างๆ
6. การวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis) หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์ส่วนต่างๆ
ของระบบ และวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของส่วนประกอบนั้นๆ และอธิบายว่าส่วนประกอบต่างๆ ของ
ระบบทางานร่วมกันอย่างไร
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มิติการเรียนรู้ที่ 5 ลักษณะนิสัยในการคิด (Habits of Mind) ผู้เรียนที่มีประสิทธิผลสูงสุดใน
การเรียนรู้ ได้แก่ผู้เรียนที่ได้พัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีในการคิด และนาไปใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถจัดระบบการคิดของ
ตนเองได้ ได้แก่
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดแสวงหาสิ่งที่ถูกต้อง
ชัดเจน และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การคิดที่แสวงหาคาตอบอย่างไม่หยุด
นิ่งแม้ว่าในบางครั้งจะต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค ก็จะไม่ย่อท้อ สามารถกาหนดมาตรฐานในการ
ทางานของตนเองได้และในขณะเดียวกับ ก็ยอมรับในมาตรฐานการทางานของผู้อื่นและสามารถนา
บางส่วนที่เหมาะสมกับตนเองมาปรับใช้ได้ สามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. การคิดจัดระเบียบการคิดของตนเอง (Self – Regulated Thinking) หมายถึง การคิด
ทบทวนและติดตามผลการคิดของตนเอง รู้ว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่ รู้จักการวางแผนที่เหมาะสม
สามารถระบุ และเลื อกใช้ทรัพยากรที่จาเป็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเมื่อได้รับผลปูอนกลั บ
(Feedback) ใดๆ ก็ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และสามารถประเมินประสิทธิภาพของการกระทา
ใดๆ ได้อย่างเหมะสม
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
ของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544)
ทักษะการคิดเป็นความสามารถย่อยๆ ในการคิดลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการ
คิดที่สลับซับซ้อน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อ
การคิดในระดับ ที่สูงขึ้น หรื อซับ ซ้อน ซึ่งส่ว นใหญ่จะเป็นทักษะการสื่ อความหมายที่บุคคลทุกคน
จาเป็นต้องใช้ในการสื่อสารความคิดของตนเอง ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นต้น
2. ทักษะการคิดที่เป็นแกนสาคัญ หรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or general thinking
skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จาเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการดารงชีวิตประจาวัน และเป็นพื้นฐานของ
การคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งบุคคลจาเป็นต้อ งใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ ตลอดจนใช้
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การตีความ ขยายความ การ
สรุป การอ้างอิง เป็นต้น
3. ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Higher order more complexed
thinking skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายชั้น และต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมาย
และทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆ ทักษะในแต่ละขั้น เช่น ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการ
ทานาย ทักษะการนิยาม ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ จัดโครงสร้าง
หาแบบแผน การหาความเชื่อพื้นฐาน เป็นต้น
องค์ ป ระกอบของการคิ ด และการคิ ด ขั้ นสู ง จากการปรั บ ปรุ ง กระบวนการคิ ด ของบลู ม
(Bloom’s Taxonomy Revised) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการศึกษาด้านพุทธพิสัยของบลูมได้รับ
การยอมรับและมีการนาไปใช้อย่างกว้างขวาง เช่น การนาไปใช้ในชั้นเรียนในฐานะเครื่องมือสาหรับ
วางแผนการเรียนการสอนการตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์การสอนกลยุทธการสอนและ
การประเมินผลหรือการนาไปจาแนกความแตกต่างระหว่างความคิดระดับสูงกับความคิดระดับต่า เป็น
ต้น จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่มีความสาคัญที่สุด
รูปแบบหนึ่งที่มีการนามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกระดับของระบบการศึกษาในโรงเรียน
และในทุกสาขาวิชา
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด
เรื่องที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขัน้ ต้นและการคิดขั้นสูง
ทักษะต่างๆ ถูกจัดเป็นลาดับขั้นที่ซับซ้อนน้อยกว่าสู่ขั้นที่ซับซ้อนมากกว่า (Anderson et al.,
2001) และ Krulick & Rudnick (1993) ได้นาเสนอแผนภาพที่แสดงความต่อเนื่องของกระบวนการ
คิดที่มนุษย์นาไปใช้ในการแก้ปัญหา เป็นภาพความสัมพันธ์ของการใช้เหตุผล ซึ่งแต่ละขั้นตอนไม่ได้
แยกจากกัน ดังภาพที่ 2
นิยาม

วิเคราะห์

1. ระบุ
2. สังเกต
3. ทาให้กระจ่างชัด

1. จัดระบบ
2. จาแนก
3. ระลึกได้
4. สร้างความสัมพันธ์
5. หาตัวแทน
6. คาดเดา

แก้ปัญหา
1. สรุปผล
2. กาหนด

ตรวจสอบ

ไตร่ตรอง

1. ทดสอบ
2. อธิบาย
3. แสดงคาพูด

1. สร้างปัญหาใหม่
2. สังเคราะห์ความคิด
3. ประยุกต์
4. พิจารณาทางเลือก
ที่เหมาะสม

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการใช้เหตุผล (The Heuristics of Reasoning)
ที่มา Krulick & Rudnick (1993)
กระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาของมนุษย์ เริ่มจากการนิยามปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่
มนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งเข้ า ใจกั บ สภาพปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนั้ น เมื่ อ หาสาเหตุ ข องปั ญ หาแล้ ว จะเป็ น การ
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง และทาข้อเท็จจริงให้กระจ่างชัด ซึ่งต้อง
อาศัยทักษะการจัดระบบทีด่ ี และยังต้องอาศัยพื้นความรู้เดิมเพื่อจะนาไปสู่การคาดเดาคาตอบ แล้วลง
ข้อสรุปเพื่อเป็นคาตอบสุดท้ายสาหรับปัญหานั้น แต่หลังจากที่ลงข้อสรุปแล้วพบว่า กระบวนการคิดยัง
ไม่สิ้น สุด จะต้องมีการตรวจสอบคาตอบว่ามีความตรงหรือมีความถูกต้องหรือไม่ โดยการอธิบาย
เหตุผลว่าคาตอบที่เลือกนั้นถูกต้องอย่างไร ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการขยายความคิด
กล่าวคือ มีการไตร่ตรอง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับการคิดแต่ละประเภทได้ดังนี้
การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น กระบวนการคิ ด ที่ มุ่ ง เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นความต่ า ง และท า
ข้อเท็จจริงให้กระจ่างชัด ซึ่งมีทักษะย่อยหลายประการ ได้แก่ การจัดระบบ การจาแนก การระลึกได้
การสร้างความสัมพันธ์ การหาตัวแทน และการคาดเดา (Krulick & Rudnick, 1993) การคิด
วิเคราะห์สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom คือ ทักษะการวิเคราะห์
เป็นทักษะในการแยกสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนต่างๆ และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเหล่านั้นกับส่วน
อื่นๆ หรือกับภาพรวมของสิ่งนั้นๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ประกอบด้วยทักษะย่อย 3 ประการ
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คือ ทักษะการเปรียบเทียบความแตกต่าง (diffentiating) ทักษะการจัดระบบ (organizing) และ
ทักษะการกาหนดคุณลักษณะ (attributing) (Anderson et al., 2001)
การคิดสังเคราะห์ เป็นกระบวนการคิดที่ มุ่งรวบรวมส่วนประกอบย่อยต่างๆ มาหล่อหลอม
ผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ภายใต้โครงร่างเดิมอย่างเหมาะสม ซึ่ งการคิดสังเคราะห์เป็น
กระบวนการคิดที่ เกิดขึ้นหลังจากการสร้างปัญหาใหม่ เพื่อใช้ ในการอธิบายความคิดเดิม เป็นการ
ผนวกความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างความคิดใหม่
การคิดไตร่ตรอง เป็นกระบวนการคิดที่มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่ง
ใด Dewey (1933 อ้างถึงใน Lee, 2005) ได้นิยามการคิดไตร่ตรองว่า เป็นการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ การคิ ดไตร่ ต รองเกี่ ย วข้ อ งกั บความเชื่อ หรื อ ไม่ เ ชื่ อ สิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยมี ป ระจัก ษ์ พ ยาน
หลักฐาน ข้อพิสูจน์ เพื่อรับรอง หรือยืนยันความเชื่อนั้น สามารถแบ่งระยะการไตร่ตรองไว้ 4 ขั้นตอน
ได้แก่
1. ระยะที่เกิดความสับสน และมีการระบุปัญหา
2. คิดค้นหาแนวทางทีเ่ ป็นไปได้หรือสมมติฐานเพื่ออธิบายปัญหา
3. ทาสมมติฐานต่างๆ ให้ชัดเจน
4. ทาการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
Zeichner and Liston (1987) อธิบายว่า ความสามารถในการคิดไตร่ตรองสามารถแบ่งได้
3 ระดับ ดังนี้
1. การให้เหตุผล (technical rationality) เป็นการให้รายละเอียดโดยการอธิบาย และใช้
เหตุผลมาประกอบการอธิบาย
2. การคิดทบทวน (reflectivity) เป็นการหาเหตุผลมาคัดค้านความคิดเดิมและนาเสนอ
ความคิดใหม่ โดยมีเหตุผลประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน
3. การไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ (critical reflection) เป็นการพิจารณาการกระทาตาม
ความคิดใหม่ โดยอธิบายเชื่ อมโยงกับบริบทต่างๆ เช่น จริยธรรม เหตุการณ์ในชีวิ ตประจาวัน ความ
ต้องการหรือเปูาหมายของมนุษย์ ความเป็นธรรมและความเสมอภาค
จากการกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ที่กล่าวว่า ทีกาหนดมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ทาให้ทราบถึงการคิดที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดไตร่ตรอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom ด้านพุทธิพิสัย ทาให้ทราบว่า
ทักษะขั้นการสร้างสรรค์เป็นทักษะทางปัญญาขั้นสูงสุด ซึ่งการคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของทักษะ
การสร้างสรรค์ รองลงมาคือ ทักษะการประเมิน มีทักษะย่อยที่สาคัญ คือ การใช้วิจารณญาณ อันเป็น
แกนส าคั ญ ของการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะขั้ น ต่ าลงมา คื อ ทั ก ษะขั้ น การวิ เ คราะห์
ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดไตร่ตรองเป็นขั้นตอน
หนึ่งของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Norris & Ennis, 1989; Paul & Scriven, 2007 อ้างถึงใน
Snyder & Snyder, 2008) และการคิดไตร่ตรองเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีการคิด
สั งเคราะห์ เ ป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ งของการคิด สร้า งสรรค์ การคิด อย่ างมีวิจ ารณญาณมีส่ ว นช่ ว ยในการ
ประเมินคุณภาพของผลความคิดสร้างสรรค์ (Krulik & Rudnick, 1993)
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การคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดสังเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์
การคิดไตร่ตรอง
ลาดับการคิดของ Krulick & Rudnick (1993)
ลาดับการคิดของ Kong (2007)
ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดจากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและการคิดขั้นสูง
สรุป
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดมีหลายแนวคิดจากนักทฤษฎี
ต่างๆ ที่แต่ละคนมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนาแนวคิดทักษะการคิดของนักการศึกษาคนใด
ไปใช้ในการพัฒ นากระบวนการคิดจะต้องตระหนักถึงความส าคัญในการนาไปใช้ให้ เหมาะกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน แต่ธรรมชาติของทักษะของนักการศึกษาแต่ละคน โดยพัฒนาจาก
ความคิดขั้นต้นจนกระทั่งพัฒนาสู่ความคิดขั้นสูงต่อไป
จากความหมายกระบวนการคิดและระดับของการไตร่ตรองจะเห็นว่า การคิดไตร่ตรองมี
ความเกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งการคิดไตร่ตรองมุ่งที่ จะพิจารณาอย่ างรอบคอบ
เพื่อที่จะเชื่อหรือเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใด สาหรับการไตร่ตรองตามแนวคิดของ Krulick & Rudnick (1993)
เป็นการไตร่ตรองเพื่ อมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ขยายความคิด กล่าวคือ หลังจากที่ ผู้เรียนตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาตอบแล้วจะต้องมีการคิดต่อโดยการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา หากเปรียบเทียบกับระดับขั้น
ของการคิดไตร่ตรองตามแนวคิดของ Zeichner and Liston (1987) ในระดับขั้นที่ 2 จะพบว่าเป็น
การไตร่ ต รองเพื่ อ หาเหตุ ผ ลมาคั ด ค้ า นความคิ ด เดิ ม และน าเสนอความคิ ด ใหม่ โดยมี เ หตุ ผ ล
ประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน สิ่งนี้เป็นกระบวนการที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของ Krulick & Rudnick (1993) และจากแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของ Kong (2007)
ทาให้ทราบว่า การแก้ปัญหามีลาดับ ขั้นตอน คือ เมื่อเจอปัญหาจะต้องทาความเข้าใจกับปัญหาให้
กระจ่างชัด และหลังจากนั้นจะใช้การคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางที่เป็น ไปได้ และใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ให้ได้ผลของการคิดที่มีคุณภาพมากที่สุดใน
การนาไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Thinking)

(Critical

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ได้ถูกนักวิชาการและนักการศึกษาเรียนใช้ใน
คาอื่นที่แตกต่างกันไป เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2544; วรภรณ์ สืบ
สหการณ์, 2545) การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (จารุวรรณ ภัทรนาวิน , 2532) การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ประกอบ กรณีกิจ , 2550) แต่ใน
ทุ ก ค าจะมี ค วามหมายในแนวเดี ย วกั น โดยมี นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณไว้ ดังนี้
Morse and McClure (1971) อธิบายองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณ
ประกอบด้วยแยกเยอะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อจูงใจ
ได้ พิจารณาตัดสินข้อพิสูจน์ที่ยากได้ แยกแยะข้อความที่มีความลาเอียงได้ ลงข้อสรุปอ้างอิงได้
ประเมินแหล่งข้อมูลได้
Ennis (1989) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดหาเหตุผล คิดแบบไตร่ตรอง
เน้นการตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อ หรืออะไรควรทาจากความหมายนี้มีประเด็นที่สาคัญดังนี้
ประการแรก การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดที่ใช้เหตุผลนั่นคือมีเหตุผลที่ดีรองรับ
ประการที่สอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดไตร่ตรอง ในการตรวจสอบเหตุผลทั้ง
ของตนและของผู้อื่น
ประการที่สาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นที่การคิดอย่างตั้งใจ มีสติ ในการค้นหาเหตุผล
และเป็นเหตุผลที่ดี เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ประการที่สี่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเน้นการตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อหรืออะไรควรทา
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2538) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการในการ
ใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุม รอบคอบ มีเหตุผลในการประเมินสถานการณ์
เชื่อมโยงเหตุการณ์สรุปบทความ ตีความ โดยอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนในการ
สารวจหลักฐาน อย่างละเอียด เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล
ทัศนัย ขารักษา (2548) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผล
และมีกระบวนการคิดตามแนววิทยาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยการจาแนกแยกแยะ ข้อเท็จจริง การ
ตีความ การวิเคราะห์ประเมินค่า การหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล มีเกณฑ์ในการตัดสินใจ ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานได้
ประกอบ กรณีกิจ (2550) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณา
ตีความ วิเคราะห์ ประเมินค่า และหาข้อสรุปอย่างมีเหตุผล เพื่อนาไปสู่คาตอบที่สมเหตุสมผล
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดที่มีใช้เหตุผลในการพิจารณา เลือก คัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูล
และความรู้ บนพื้นฐานของการประเมินหลักฐานและข้อมูล เพื่อนาไปสู่ข้อ สรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
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ไว้ ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา และใช้เหตุผลตามแนวตรรกวิทยาที่
ถูกต้องเหมาะสมในการสรุปและคาตอบที่สมเหตุสมผล

ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.2 องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณจาเป็น ต้อ งมีอ งค์ป ระกอบส าคั ญที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รีย นสามารถ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. ความสามารถในการนิยามปัญหา ได้แก่
1.1 การตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ การล่วงรู้ถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์ การรู้ถึงความขัดแย้งและเรื่องราวที่สาคัญในสภาพการณ์ การระบุจุด
เชื่อมต่อที่ขาดหายไปของชุดเหตุการณ์ หรือความคิดและการรู้ถึงสภาพปัญหาที่ยังไม่มีคาตอบ
1.2 การนิ ยามปั ญหา ได้แก่ การระบุถึงธรรมชาติของปัญหา ความเข้าใจถึงสิ่งที่
เกี่ย วข้ องและจ าเป็ น ในการแก้ปั ญหา นิย ามองค์ป ระกอบของปัญ หา ซึ่ งมี ความยุ่ง ยากและเป็ น
นามธรรมให้
2. ความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาคาตอบของปัญหา หมายถึง การ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล พิจารณาความเพียงพอของข้อมูล และจัดระบบข้อมูล
3. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ประกอบด้วย การระบุข้อตกลงที่ผู้อ้างเหตุผล
ไม่ได้กล่าวไว้ การระบุข้อตกลงที่คัดค้านการอ้างเหตุผล
4. ความสามารถในการกาหนดและเลือกสมมติฐาน ประกอบด้วย การค้นหา การชี้แนะต่อ
คาตอบของปัญหา การกาหนดสมมติฐ านต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล และข้อตกลงเบื้ องต้น การเลื อก
สมมติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณาเป็นอันดับแรก การตรวจสอบ ความสอดคล้อง
ระหว่างสมมติฐานกับข้อมูลและข้อตกลงเบื้ องต้น การกาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่
ทราบและเป็นข้อมูลที่จาเป็น
5. ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล และการตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิด
หาเหตุผล ซึ่งประกอบด้วย
5.1 การลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยอาศัยข้อตกลงเบื้องต้น สมมติฐานและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ การระบุถึงเงื่อนไขที่จาเป็นและเงื่อนไขที่เพียงพอ การระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
และการกาหนดข้อสรุป
5.2 การพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของกระบวนการที่นาไปสู่ข้อสรุป ได้แก่
การจาแนกการสรุปที่สมเหตุสมผลจากการสรุปที่อาศัยค่านิยม ความพึงพอใจ และความลาเอียง การ
จาแนกระหว่างการคิดหาเหตุผลที่มีข้อสรุปได้แน่นอนกับการคิดหาเหตุผลที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่
เป็นข้อยุติได้
5.3 การประเมินข้อสรุปที่อาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้ ได้แก่ การระบุถึงเงื่อนไขที่
จาเป็นต่อการพิสูจน์ข้อสรุป การรู้ถึงเงื่อนไขที่ทาให้ข้อสรุปไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ และการตัดสิน
ความเพียงพอของข้อสรุปในลักษณะที่เป็นคาตอบของปัญหา
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ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากคานิยามของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นามาเสนอข้างต้นเห็นได้ว่า การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคิด ตั้งแต่การเผชิญปัญหาจนกระทั่งถึง
การสรุปเกี่ยวกับปัญหานั้น ดังที่ Yinger (1980) กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวน
การที่มีความซับซ้อนและประกอบด้วยกิจกรรมทางสมองต่างๆ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลาดับขั้นตอน
ของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณปรากฏว่า ได้มีนักจิตวิทยา นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษาหลายท่าน ได้แบ่งลาดับขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้แตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้
เดรสเซล และเมย์ฮิว (Dressel and Mayhew, 1957) กล่าวว่ามีลาดับขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความสามารถในการนิยามปัญหา
ขั้นที่ 2 การเลือกพิจารณาข้อมูล การจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ขั้นที่ 3 การระบุข้อสันนิษฐาน พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสันนิษฐานในการอ้าง
เหตุผล
ขั้นที่ 4 การกาหนดและเลือกสมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุด
ขั้นที่ 5 การลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล พิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของการ
คิดหาเหตุผลและประเมินข้อสรุปโดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้
วัตสัน และ เกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964) กล่าวว่า มีลาดับขั้นตอน 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ความสนใจในการแสวงหาความรู้ พิจารณาปัญหา
ขั้นที่ 2 ความสามารถในการอนุมาน สรุปใจความสาคัญ โดยพิจารณาจากหลักฐาน
และการใช้หลักตรรกวิทยา
ขั้นที่ 3 ความสามารถในการตัดสินปัญหา สถานการณ์ ข้อความหรือข้อสรุปต่างๆ
ดีคาโรลิ (Decaroli, 1973) กล่าวว่า มีลาดับขั้นตอน 7 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 การนิยามกาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 การแสวงหาสมมติฐาน
ขั้นที่ 3 การประมวลผลข่าวสาร รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หาหลักฐาน และ
จัดระบบข้อมูล
ขั้นที่ 4 การตีความข้อเท็จจริง และการสรุปอ้างอิงจากหลักฐาน
ขั้นที่ 5 การใช้เหตุผล โดยระบุเหตุและผล ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์
ขั้นที่ 6 การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑ์ในการกาหนดความสมเหตุสมผล
ขั้นที่ 7 การประยุกต์ เป็นการทดสอบข้อสรุป การสรุปอ้างอิง การนาไปปฏิบัติ
เอนนิส (Ennis, 1985) จัดลาดับขั้นตอนไว้ 3 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสาคัญของปัญหา การตั้งคาถามที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้น
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ขั้นที่ 2 ทักษะการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การพิจารณาความสอดคล้อง
และ การตัดสินเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
ขั้นที่ 3 ทักษะการอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล
นอกจากนี้ ยังพบว่าการพัฒนาการคิดให้แก่ผู้เรียนเป็นเรื่องที่สาคัญมาก กรมวิชาการจึงได้
ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ขึ้น โดยในสาระการเรียนรู้แต่ล ะวิชากาหนดให้
ผู้เรียนได้มีการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ผู้เรียนสามารถ คิดเป็น ทาเป็น เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่ง
การคิดเป็นนั้น ก็คือการพัฒนาทักษะทางปัญญา อันประกอบด้วย การคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา แต่จุดอ่อนของการพัฒนาการคิด
ประการหนึ่ง คือ ความสามารถด้านการคิดเป็นความสามารถทางสมองซึ่งเป็นพฤติกรรมภายใน ยาก
ต่อการสังเกตหรือวัด รวมทั้งยากต่อการพัฒนาต่อการประเมินและพัฒนา ซึ่งการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น นักจิตวิทยาการศึกษา นักการศึกษา จึงได้มีการ
ค้นหาวิธีการต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการที่จะพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน เห็นได้จาก
การที่มีผู้ให้ความสนใจ และทาการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นกว่าที่
ผ่านมา สาหรับโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดที่จัดสอนในโรงเรียนที่ปรากฏอยู่
ในปัจจุบัน สามารถจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ โปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific
Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนปกติ ที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยเฉพาะกับโปรแกรมที่มีลักษณะทั่วไป (General Program) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรปกติเป็นสื่อในการพัฒนาการคิด โดยมีการจัดการสอนการคิดในลักษณะที่เป็น
ตัวเสริมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มีอยู่ ซึ่งจากงานวิจัยของ เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537)
ปรากฏว่า การสอนการคิดแยกเป็นรายวิชานอกเหนือจากการเรียนปกติสามารถพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ดี และสามารถกระทาได้หลายรูปแบบ ดังนี้
จอยซ์ และ ไวล์ (Joyce & Weil, 1980) ได้เสนอรูปแบบการสอนแบบอุปนัย (Inductive
Thinking) โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาความสามารถในการอุปนัย การใช้เหตุผล หรือการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยยึดทฤษฎีและแนวคิดของ Taba (1967) โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเป็นมโนมติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ปัญหา และจัดกลุ่มข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การแปลความหมายข้อมูล โดยการหาทิศทางความสัมพันธ์ของมโนมติ
อธิบายแนวทางและความสัมพันธ์ของมโนมติ และกาหนดสิ่งอ้างอิงของมโนมติ
ขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์หลักการ โดยการตั้งสมมติฐาน ทานายผลที่จะเกิด อธิบาย
หรือสนับสนุนคาทานายและสมมติฐาน และทดสอบคาทานายและสมมติฐาน
เบเยอร์ (Beyer, 1985) กล่าวว่า การสอนเพี่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิ จารณญาณมี 2 ขั้น
ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย
1. การแนะนาทักษะที่จะฝึก
2. ให้ผู้เรียนทบทวน ทักษะ กฎ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนใช้ทักษะเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนด
4. ให้ผู้เรียนนึกทบทวนสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่ทากิจกรรมรวมทั้ง
เหตุผลที่ทา
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ขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย
1. ให้ผู้เรียนระบุทักษะที่ผู้เรียนคาดหวัง
2. ให้ผู้เรียนบรรยายกระบวนการและกฎที่วางแผนจะทาในขณะใช้ทักษะ
3. ให้ผู้เรียนทานายผลการใช้ทักษะของตนเอง
4. ให้ผู้เรียนตรวจสอบกระบวนการที่ใช้ขณะปฏิบัติกิจกรรม
5. ให้ผู้เรียนประเมินผลการใช้และวิธีการใช้ทักษะ
ซัชแมน, จอยซ์ และไวล์ (Suchman, R. cited by Joyce & Weil. 1986) ได้เสนอรูปแบบ
การสอนแบบสืบสวน (Inquiry Teaching Model) เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. เสนอสถานการณ์ปัญหา
2. รวบรวมข้อมูล
3. ตั้งสมมติฐาน
4. สรุปเป็นกฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหา
แมคติก และ ไลแมน (Mactighe and Lyman. 1988) ได้เสนอรูปแบบการสอนโดยใช้
เครื่องมือช่วยฝึกทักษะการคิดโดย
1. ถาม หรือเสนองานแก่ผู้เรียน โดยใช้การถาม การอภิปราย
2. ให้เวลาแก่ผู้เรียนในการคิด
3. จับคู่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อภิปรายกลุ่มใหญ่
โกวิท วรพิพัฒน์ (2517 อ้างถึงใน อุ่นตา นพคุณ. 2528) ได้เสนอรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิด โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. เสนอสถานการณ์ปัญหา
2. พิจารณารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
3. การคิดเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นการใช้อานาจความนึกคิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3
ส่วน คือ เกี่ยวกับตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อม วิชาการ
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2537 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2540) ได้เสนอ
ขั้นตอนการสอนการคิดเป็น เพื่อการดารงชีวิตในสังคมไทย แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. สืบค้นปัญหาเผชิญสถานการณ์ในวิถีการดารงชีวิต มีปัญหาอะไร มีสาเหตุเกิดจาก
อะไรที่ต้องคิด ตัดสินใจแก้ปัญหา สอนโดยผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สืบค้น
หรือให้ผู้เรียนเสนอสถานการณ์ที่พบด้วยตนเองขึ้นมา
2. รวบรวม ผสมผสานข้อมูล มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง วิธีการสอน ให้ผู้เรียน
ร่วมกันหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ
3. การตัดสินใจอย่างมีเปูาหมาย ว่าบุคคลจะเลือกประพฤติปฏิบัติสิ่งใด โดยวิธีใด
และเพื่ออะไร โดยใช้วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองจากข้อมูลที่รวบรวมมา
4. ปฏิบัติและตรวจสอบ เมื่อปฏิบัติอย่างไร ผลเป็นอย่างไร ในระยะต่างๆ ที่ปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตน สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงแล้วตรวจสอบผลที่ได้รับจากการ
ปฏิบัตินั้น
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5. ประเมินผลวางแผนพัฒนา ประเมินถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปนั้นว่า บรรลุเปูาหมาย
เพียงใด พอใจในระดับใด โดยใช้วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนประเมินสิ่งที่ได้ปฏิบัติมา และผลที่ได้รับทั้ง
ทางด้านการดารงชีวิตพื้นฐานและด้านจิตใจ
จากรูปแบบการสอนข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วยขั้นตอนการสอนต่างๆ ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การเสนอปัญหา ประเด็น สถานการณ์ หรือหลักการ เพื่อเป็นสิ่งเร้าให้
ผู้เรียนได้คิด
ขั้นที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนคิดโดยอาศัยสภาพการณ์ต่างๆ
ในการสนับสนุนการฝึก ได้แก่ กิจกรรมการคิด การสนับสนุนการฝึกการคิด
ขั้นที่ 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนบอกผลการคิดของตนเอง
ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ทักษะการคิด
ขั้นที่ 5 ให้ผู้เรียนประเมินผลว่ามีวิธีการคิด กระบวนการคิดอย่างไร
ดังนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดทั้ง 5 ขั้นตอน เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ
คือ
1. ขั้นเสนองาน เป็นขั้นของการสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ การกระตุ้นให้ผู้เรียน
มอง เห็นคุณค่าของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
2. ขั้นฝึกความสามารถในการคิด เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
คิดเป็นรายบุคคล มีโอกาสได้เปรียบเทียบความคิดของตนเองกับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถานการณ์ต่างๆ ที่กาหนดให้
3. ขั้นประเมินกระบวนการคิด เป็นการให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการคิดของตนเองว่า
มีวิธีการคิด กระบวนการคิดอย่างไร
จากแนวทางที่ นั ก วิ ช าการและนั ก การศึ ก ษาได้ เ สนอกระบวนการในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การรวบรวมและ
พิจารณาปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเกี่ยวข้องกับปัญหา ตั้งสมมติฐาน ความสัมพันธ์
เชิงตรรกะ พิจารณาถึงความเป็ น ไปได้มากที่สุด ประเมินทางเลื อก โดยอาศัยเกณฑ์และความ
สมเหตุสมผล เลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยพิจาณาถึงคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริงของการ
ประเมินผล และทานายผลที่จะตามมาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล ประยุกต์เพื่อปฏิบัติ
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ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 3.4 การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การฝึกฝนทักษะการคิดเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับทุกคนแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปเพื่อ
ช่วยสร้าง และพัฒนาทักษะการคิดทาได้ดังนี้(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544; ลักขณา สริวัฒน์,
2549; ทัศนัย ขารักษา, 2548)
1. ใฝุใจค้นคว้าในเวลาที่คิดนั้นปัญหาหนึ่งที่มักเกิดขึ้นคือคิดไม่ออกไม่รู้จะคิดว่าอะไร
สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดีพอผู้ที่ต้องการเสริมความคิดจะต้องเป็นผู้ใฝุใจศึกษา
ค้น คว้ า หาความรู้ เ ก็บ ข้ อมู ล ต่า งๆสะสมไว้ ใ นสมองความรู้จ ะช่ ว ยให้ เข้ า ใจเรื่อ งราวเกิ ดความคิ ด
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆได้ซึ่งการค้นคว้าหาความรู้อาจทาได้โดยการฟังหรือการอ่าน
2. หมั่นหาประสบการณ์ประสบการณ์เป็นวัตถุดิบเบื้องต้นที่จะช่วยให้เกิดความคิด
การได้สัมผัสกับสภาพความจริงจะช่วยก่อกาเนิดความคิดได้ดีการมีความรู้คู่ประสบการณ์
จะทาให้คิดได้ถูกต้องยิ่งขึ้นด้งนั้นจึงควรสนใจหมั่นหาประสบการณ์อยู่ เสมอเพื่อจะได้รู้จริงอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคิดอย่างมาก
3. มีการสังเกตพิจารณาการมีนิสัยเป็นคนช่างสังเกตเห็นความผิดปกติความแปลก
รู้จักเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของสิ่งต่างๆรู้จักพิจารณาหาเหตุผลจะช่วยให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ
4. คิดหาระบบจดจาการมีความรู้ประสบการณ์รู้จักสังเกตเพียงเท่านั้นยังไม่เพียงพอ
ในเรื่องของการคิดความจาก็เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยในการเรียนรู้อันจะทาให้เกิดความคิดเมื่อพบเห็นรู้จัก
สิ่งต่างๆ แต่ไม่อาจจดจาสิ่งที่สัมผัสได้ความคิดก็จะไม่แตกฉาน
5. มีความสามารถทางภาษาการรู้จักจัดลาดับความคิดให้ เป็นระเบียบเลือกเฟูน
ถ้อยคาที่เหมาะสมถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายก็จะช่วยพัฒนาความคิดขึ้นโดยลาดับ
และขณะเดียวกันก็พัฒนาความคิดของผู้รับสารด้วยลักษณะการจัดระเบียบความคิดที่ปรากฏเป็น
กระบวนการการใช้ภาษาภายนอกนั้นมีหลายวิธีเช่นจัดลาดับตามเหตุการณ์จัดลาดับตามสถานที่และ
จัดลาดับตามเหตุผลการจัดระเบียบความคิดดังกล่าวนี้ต้องอาศัยทั้งความคิดและความสามารถทาง
ภาษาด้วยจึงจะพูดหรือเขียนได้ดี
6. ใช้ปัญญาสร้างภาพวิธีที่จะช่วยสร้างความคิดอีกวิธีหนึ่งคือการนึกเห็นภาพในใจ
ก่อนภาพนี้ไม่ใช่ภาพประเภทเพ้อฝันไร้สาระแต่เป็นภาพที่ใช้ข้อมูลมาประกอบการสร้างความคิดจะทา
ให้มีสายตากว้างไกลการสร้างภาพจะช่วยทาให้ความคิดแจ้งชัดเจนเช่นในการแก้ไขปัญหาถ้าสร้างภาพ
นึกเห็นไว้ก่อนว่าสถานการณ์อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรวิธีใดความคิดก็จะบังเกิดควบคู่ไปกับการเห็นภาพ
เมื่อประสบเหตุการณ์จริงก็จะคิดแก้ไขได้ทันที เสมือนมีการวางผังไว้ก่อนแนวทางดังกล่าวนี้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างและเสริมความคิดให้มีประสิทธิภาพแต่สิ่งสาคัญขึ้นอยู่กับตัวราว่าจะต้องสนใน
อยากรู้อยากคิดอย่างแท้จริงจึงจะประสบผลสาเร็จในการฝึกฝนการสร้างเสริมความคิดซึ่งเป็นทางไปสู่
การเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล
อรพรรณ พรสีมา (2543) ได้นาเสนอบัญญัติ 10 ประการในการสอนการคิด ไว้ดังนี้
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1. ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด และสร้างแรงจูงใจใฝุรู้ กระตือรือร้นที่จะ
แสวงหาคาตอบอยู่เสมอ
2. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ได้ ใ ช้ จิ น ตนาการและความคิ ด
สร้างสรรค์โดยใช้สถานการณ์จาลอง หรือ คาถามประเภทเงื่อนไข
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมทั้งที่ทาคนเดียวและทาเป็นกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการไตร่ตรองและทบทวนสิ่งที่ทาอย่างรอบคอบ ในขณะที่การทากิจกรรมเป็น
กลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดความคิดที่กว้าง
ขึ้น
4. มีการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ขั้น
กลางและขั้นสูง
5. ควรกระตุ้นและเสริมแรงเป็นระยะ เพื่อคงระดับความสนใจใฝุรู้ของผู้เรียน และ
ช่วยให้มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาทักษะการคิด
6. ผู้สอนควรรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทุกเรื่องของผู้เรียนด้วยความตั้งใจ
เพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียนอีกทางหนึ่ง และเป็นตัวแบบที่ดีของนักฟัง
7. ควรใช้วิธีชี้แนะและกระตุ้นที่เหมาะสมแทนการบอกคาตอบที่ถูกต้องทันทีทันใด
8. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น สร้ า ง
บรรยากาศให้รู้สึกอบอุ่น มั่นใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
9. จัดแสดงสื่ออุปกรณ์การคิดที่หลากหลายประเภท และมีปริมาณเพียงพอ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ได้ง่ายและสะดวก
10. มีส่วนเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ โดยใช้คาถามเตือนใจ , ความคิดของผู้เรียน
หรือข่าวประกาศต่างๆ ที่มีผลต่อความคิดของผู้เรียน
ประเวศ วะสี (2542) กาหนดแนวการสอนกระบวนการทางปัญญาไว้ 10 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
ฝึกสังเกต 2) ฝึกบันทึก 3) ฝึกนาเสนอต่อที่ประชุม 4) ฝึกฟัง 5) ฝึกปุจฉา-วิสัชนา 6) ฝึกตั้งสมมติฐาน
และตั้งคาถาม 7) ฝึกค้นหาคาตอบ 8) ฝึกวิจัย 9) ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการ และ 10) ฝึกเขียนเรียบเรียง
ทางวิชาการ
Ennis (1989) กาหนดแนวทางในการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยประกอบด้วย
8 ทักษะ ได้แก่
1. การทาความเข้าใจปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกรายละเอียดพื้นฐาน
ของปัญหาที่พบ และสามารถจารายละเอียดของปัญหาที่พบได้
2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล รายละเอียดของข้อมูลโดยการสังเกต และแปลความหมายร่ว มด้วย
การสังเกตและการตัดสินผลของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
3. การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน หมายถึง ความสามารถในการนาหลักการใหญ่ไปแตก
เป็นหลักการย่อย ๆ ได้ โดยใช้เหตุผลหลักการทางตรรกศาสตร์ และสามารถสรุปผลที่ตามมาของ
ข้อสรุปนั้นได้
4. การใช้เหตุผลเชิงอุปมาน หมายถึง ความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อหาข้อสรุป
ได้โ ดยมีการยกตัว อย่ าง รายละเอี ยดย่อ ย ๆ ของเนื้อ หาที่ค รอบคลุ มและเพียงพอ สามารถสรุ ป
เหตุการณ์ทั่วไป และลงความเห็นจากความจริงของข้อสรุปนั้นได้
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5. การตัดสินคุณค่า การตัดสินคุณค่า หมายถึง ความสามารถพิจารณาทางเลือกโดย
มีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ สามารถพิจารณาว่าอะไรจะเป็นผลที่เกิดขึ้น สามารถชั่งน้าหนักระหว่างผลดี
และผลเสียก่อนตัดสินใจ
6. การแปลความหมาย หมายถึง ความสามารถในการบอกคาเหมือน คาที่มี
ความหมายคล้ายกันได้ จาแนกและจัดกลุ่มได้ สามารถให้คานิยามเชิงปฏิบัติได้ และกตัวอย่าง
“ใช่” และ “ไม่ใช่” ได้
7. การกาหนดข้อสมมุติฐาน หมายถึง ความสามรถในการใช้เหตุผล เพื่ออธิบาย
สาเหตุและกาหนดข้อสันนิษฐานจากข้อความที่จัดแสดงได้
8. การแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา เลือกเกณฑ์ตัดสินผลที่
เป็นไปได้ กาหนดทางเลือกที่ดีที่สุดวิธีเดียวได้และทบทวนทางเลือกอย่างมีเหตุผล
3.4.1 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การวัดและประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ชาลิณี เอี่ยมศรี ,
2536; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547; Watson & Glaser, 1964; Ennis, 1985; Miller, 1992) มี
เทคนิคการวัดที่สามารถเลือกใช้ได้ อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดโดยใช้แบบสอบ (Test) การ
สังเกตพฤติกรรมโดยตรง (Direct Observation) การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview)
การบันทึกข้อมูลรายบุคคล (Comprehensive Personal Record) ตลอดจนการตรวจผลงานจาก
แฟูมสะสมงานหรือพัฒนางาน (Portfolio) โดยทั่วไปแบ่งประเภทของแบบสอบเป็น 2 ประเภท คือ
แบบสอบข้อเขียน (Paper-Pencil Tests) และแบบสอบปฏิบัติการ (Performance Tests) แบบ
สอบข้อเขียนนิยมใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากใช้ง่ายและสะดวกสาหรับผู้สอบกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
ในการพัฒนาแบบสอบข้อเขียนเพื่อวัดความสามารถในการคิด ผู้พัฒนาสามารถใช้รูปแบบการสร้าง
แบบสอบประเภทปรนัย (Objective Tests) หรือ แบบสอบประเภทอัตนัย (Subjective Tests)
สาหรับแบบสอบประเภทปรนัยเป็นแบบสอบที่ใช้เวลาในการสร้างมากแต่ตรวจง่าย และนิยมพัฒนา
เป็ น แบบสอบมาตรฐาน รู ป แบบการตรวจที่นิย มใช้ กัน เช่ น แบบสอบหลายตัว เลื อก (Multiple
Choice) เป็นต้น ส่วนแบบสอบประเภทอัตนัยเป็นแบบสอบที่สร้างง่ายแต่ตรวจยาก การพัฒนาเป็น
แบบสอบมาตรฐานจึงกระทาได้ยาก รู้แบบที่นิยมใช้กัน เช่น การตอบสั้น (Shot Answer) การเขียน
ตาม
กรอบที่กาหนด (Redirected Essay Test) การเขียนตอบอย่างเป็นอิสระ (Extended Essay Tests)
เป็นต้น
3.4.2 การสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิด เป็ น กิ จ กรรมทางสมองที่ เ กิด ขึ้ นตลอดเวลา มีลั ก ษณะเป็น นามธรรมที่ มี
ลั ก ษณะซั บ ซ้ อ น ไม่ ส ามารถมองเห็ น หรื อ สั ม ผั ส วั ด ได้ โ ดยตรง จึ ง ต้ อ งอาศั ย การวั ด ทางจิ ต มิ ติ
(Psychometrics) มาช่วยในการวัดการวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผู้สร้างเครื่องมือ
จะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เพื่อนามาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการ
คิด เมื่อมีการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของโครงสร้างหรือองค์ประกอบการคิดแล้ว จะทาให้ได้
ตัวชี้วัดหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบการ
คิด จากนั้นจึงเขียนข้อความตามตัวชี้ วัดหรือลักษณะพฤติกรรมของแต่ละองค์ประกอบของการคิด
นั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ได้ศึกษาและสร้างแบบทดสอบการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังต่อไปนี้
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1. วัตสัน และ เกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964) ศาสตราจารย์ทางการศึกษาและ
จิ ต วิ ท ยาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย โคลั ม เบี ย ได้ พั ฒ นาแบบสอบเพื่ อ วั ด ความสามารถในการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณวัตสัน–เกลเซอร์ (Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal) ซึ่งเป็นแบบสอบที่
สร้างอย่างมีระบบและใช้กันอย่างแพร่หลาย แบบสอบฉบับนี้มี 2 ฟอร์ม คือ ฟอร์ม Ym และ Zm
เป็นแบบสอบที่ใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับผู้ใหญ่ ต่อมาในปี 1980 วัตสันและ
เกลเซอร์ ได้ปรับปรุงแบบสอบนี้อีกครั้งโดยใช้ชื่อเดิม แบบสอบฉบับนี้มี 2 ฟอร์ม คือ ฟอร์ม A และ B
แต่ละฟอร์มประกอบด้วยแบบสอบย่อย 17 ฉบับ ข้อสอบรวมทั้งหมด 80 ข้อ ให้เวลา 50 นาที แต่ละ
แบบสอบย่อยจะวัดความสามารถแต่ละด้านความสามารถที่วัด ได้แก่
1.1 ความสามารถในการอุปนัย
1.2 ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น
1.3 ความสามารถในการนิรนัย
1.4 ความสามารถในการสรุปโดยใช้ตรรกศาสตร์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
1.5 ความสามารถในการประเมินข้อโต้แย้ง
คุณภาพของแบบสอบประมาณค่าความสอดคล้องภายใน โดยวิธีแบ่งครึ่ง มีพิสัยระหว่าง
0.69 ถึง 0.85 และแบบคงที่ตามช่วงเวลา โดยใช้วิธีการสอบซ้าเว้นระยะห่าง 3 เดือน 0.73 ความตรง
ของแบบสอบหาจากความสัมพันธ์ของแบบสอบกับแบบสอบเชาวน์ปัญญา แบบวัดทัศนคติ และแบบ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. เอนนิส (Ennis, 1985) ได้รวบรวมรายชื่อแบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ใช้กัน
ทั่วไปและแบ่งแบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 แบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั่วไป แบบสอบชนิดนี้พยายามที่จะวัดให้
ครอบคลุมการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งหมด โดยมีทั้งชนิดที่เป็นแบบเลือกตอบและความเรียง
2.2 แบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉพาะด้าน สาหรับแบบสอบที่ใช้ใน
งานวิจัยส่วนมาก คือ แบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั่วไปที่เอนนิสได้พัฒนาร่วมกับมิลล์แมน
และจัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1985 ได้แก่ แบบสอบการคดิวิจารณญาณคอร์แนล (Cornell Critical
ThinginkTest) แบบสอบนี้มี 2 ฉบับดังนี้
2.2.1 แบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์เนลระดับเอ็กซ์ (Cornell
Critical Thinking Level X) เป็นแบบสอบที่ใช้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ
มัธยมศึกษา มีข้อสอบ 71 ข้อ ให้เวลา 50 นาที เป็นแบบสอบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก โดยวัดด้าน
1) การอุปนัย
2) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต (Credibility of Source and
Observation)
3) การนิรนัย
4) การระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption Identification)
2.2.2 แ บ บ ส อ บ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ ค อ ร์ เ น ล ร ะ ดั บ แ ซ ด
(Cornell Critical Thinking Level Z) เป็นแบบสอบที่ใช้กับนักเรียนปัญญาเลิศระดับมธัยมศึกษา
นักศึกษาระดับวิทยาลัยและวัยผู้ใหญ่ มีข้อสอบ 52 ข้อ ให้เวลา 50 นาที เป็นแบบสอบปรนัยชนิด 3
ตัวเลือก โดยวัดด้าน
1) การอุปนัย
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2) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Credibility of Source)
3) การพยากรณ์และการวางแผนการทดลอง (Prediction and Experi-mental
Planning)
4) การอ้างเหตุผลผิดหลักตรรก (Fallacy)
5) การนิรนัย
6) การให้คาจากัดความ (Definition)
7) การระบุข้อตกลงเบื้องต้น
คุณภาพของแบบสอบ ทดสอบความเที่ยงใช้สูตร Kuder – Richardson ระดับเอ็กซ์
มีค่าอยู่ในช่วง 0.67 – 0.90 ระดับแซดมีค่าอยู่ในช่วง 0.50 – 0.77 การทดสอบ ความตรงของเนื้อหา
มีการศึกษาโดย Follman โดยการหาความสัมพันธ์ของเครื่องมือระดับเอ็กซ์กับความสามารถทั้ง 5 ใน
เครื่องมือ WGCTA พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.41 – 0.49
3. นิพนธ วงษ์เกษม (2534) ได้สร้างข้อทดสอบทักษะการคิด วิจารณญาณใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นข้อสอบแบบปรนัย จานวน 35 ข้อและข้อสอบแบบอัตนัยจานวน 14 ข้อ
แบ่งเป็นองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ
3.1 การแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
3.2 การพิจารณาประเด็นปัญหา
3.3 การพิจารณาข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งที่ไม่ชัดเจน
3.4 การพิจารณาข้อมูลที่แสดงถึงอคติ ความลาเอียง การโฆษณาชวนเชื่อ
3.5 การแยกสิ่งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือความคิดเห็นนั้น
3.6 การพิจารณาความน่าเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูล
3.7 การพิจารณาเหตุผลที่ผิดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
3.8 การสรุปข้อความจากข้อมูลที่มีอยู่
4. ชาลิณี เอี่ยมศรี (2536) ได้พัฒนาแบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
วัดความสามารถ 4 ด้าน คือ
4.1 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต
4.2 การนิรนัย
4.3 การอุปนัย
4.4 การระบุข้อตกลงเบื้องต้น
คุณภาพของแบบสอบ ค่าความยาก 0.4 – 0.84 ค่าอานาจจาแนก
0.1 – 0.45 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน 0.727 แบบทดสอบซ้า 0.665 มีการหา
ความตรงตามภาวะสันนิษฐานโดยวิธิวิเคราะห์ตัวประกอบ
5. เพ็ญพิศุทธ์ เนคมานุรักษ์ (2537) ได้สร้างแบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ดัดแปลงจากแบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์เนลระดับแซด ซึ่งพัฒนาโดยเอนนิสและมิลล์
แมน (1985) ใช้กับนักศึกษาครู เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก ทั้งหมด 56 ข้อ วัด
ความสามารถ 7 ด้าน คือ
5.1 การระบุประเด็นปัญหา
5.2 การรวบรวมข้อมูล
42 | ห น้ า

U T Q - 5 5 2 0 6 การพัฒนาการคิดขั้นสูง

5.3 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
5.4 การระบุลักษณะของข้อมูล
5.5 การตั้งสมมติฐาน
5.6 การลงข้อสรุป
5.7 การประเมินผล
คุณภาพของแบบสอบ ระดับความยาก 0.2 – 0.8 ค่าอานาจจาแนก 0.2 ขึ้นไป ค่า
ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน 0.708 ความตรงของแบบสอบหาจากความสัมพันธ์กับแบบ
สอบเชาวน์ปัญญา และแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ยุพดี ไตรติลานันท์ (2542) ได้สร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยดัดแปลงจาก
แบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณคอร์เนลระดับแซด ซึ่งพัฒนาโดยเอนนิสและมิลล์แมน (1985)
และโครงสร้างแบบสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537) ใช้กับ
นักศึกษาพยาบาล เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก ทั้งหมด 42 ข้อ วัดความสามารถ 6 ด้าน
คือ
6.1 การระบุประเด็นปัญหา
6.2 การรวบรวมข้อมูล
6.3 การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
6.4 การตั้งสมมติฐาน
6.5 การลงข้อสรุป
6.6 การประเมินผลข้อสรุป
คุณภาพของแบบสอบ ระดับความยาก 0.2 – 0.8 ค่าอานาจจาแนก 0.2 ขึ้นไป ค่าความ
เที่ยงแบบสอดคล้องภายใน 0.73
จากการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแสดงออกของผู้ที่มีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุปได้ว่า การวัดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ครอบคลุม บอกความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ชัดเจนมากที่สุดนั้น มี
ทั้งสิ้น 7 ด้าน คือ การระบุประเด็นปัญหา การรวบรวมข้อมูล การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การระบุลักษณะของข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การลงข้อสรุปด้านอุปนัยและนิรนัย และการประเมินผล
ข้อสรุป
นอกจากแบบสอบมาตรฐานส าหรับการคิดที่ใช้กันทั่วไปแล้ ว หากพบว่าไม่สอดคล้ องกับ
เปูาหมายการวัดที่ต้องการ ไม่ตรงจุดที่ต้องการเน้นหรือไม่สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย ครูผู้สอน
สามารถสร้างแบบวัดทักษะการคิดขึน้ เองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการวัดอย่างแท้จริง โดย
มีแนวทางในการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด มีขั้นตอนดาเนินการทีส่ าคัญ ดังนี้
1. ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายของการวั ด ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายส าคั ญ ของการสร้ า งแบบวั ด
ความสามารถทางการคิด ผู้พัฒนาแบบวัดจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการนาแบบวัดไปใช้ด้วยว่า
ต้องการวัดความสามารถทางการคิดทั่วๆ ไป หรือต้องการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะวิชา
(Aspect – Specific) การวัดนั้นมุ่งติดตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคิด (Formative)
หรือต้องการเน้นการประเมินผลสรุปรวม (Summative) สาหรับการตัดสินใจ รวมทั้งการแปลผลการ
วัดเน้นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุ่ม (Norm-Referenced) หรือต้องการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรฐานที่ กาหนดไว้ (Criterion-Referenced)
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2. การกาหนดกรอบของการวัดและนิยามปฏิบัติการ ผู้พัฒนาแบบวัดควรศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ผู้พัฒนาแบบวัดควร
เลือกแนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทและจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นหลัก แล้วศึกษาให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง เพื่อกาหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและให้
นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติ กรรม
ที่สามารถบ่งชี้ถึงลักษณะแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นได้
3. สร้างผังข้อสอบ การสร้างผังข้อสอบเป็นการกาหนดเค้าโครงของแบบวัดความสามารถ
ทางการคิดที่ต้องการสร้างให้ครอบคลุมโครงสร้างหรือองค์ประกอบใดบ้างตามทฤษฎี และกาหนดว่า
แต่ละส่วนมีน้าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด ในกรณีที่ต้องการสร้างแบบวัดความสามารถทางการ
คิดสาหรับใช้เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้พัฒนาแบบวัดจะต้องกาหนดเนื้อหาวิชานั้นด้วยว่าจะใช้เนื้อหา
ใดบ้างที่เหมาะสมจะนามาใช้วัดความสามารถทางการคิด พร้อมทั้งกาหนดน้าหนักความสาคัญของแต่
ละเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบความสามารถทางการคิดเป็นผังข้อสอบสาหรับนาไปใช้เขียนข้อสอบ
ต่อไป
4. เขียนข้อสอบ กาหนดรูปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคาถาม ตัวคาตอบ และการ
ตรวจให้คะแนน เช่น กาหนดว่าตัว คาถามเป็นลักษณะสถานการณ์ สภาพปัญหาหรือข้อมูลสั้ นๆ อาจ
ได้จากบทความ รายงานต่างๆ บทสนทนาที่พบในชีวิตประจาวัน หรืออาจเขียนขึ้นมาเอง ส่วนคาตอบ
อาจเป็นข้อสรุปของสถานการณ์ หรือปัญหานั้นๆ 3-5 ข้อสรุป เพื่อให้ผู้ตอบพิจารณาตัดสินว่าข้อสรุป
ใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน น่าจะเป็นจริงหรือไม่ เป็นต้น ส่วนการตรวจให้คะแนนมีการกาหนดเกณฑ์
การตรวจไว้ เช่น ตอบถูกต้องตรงคาเฉลยให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน เป็นต้น
เมื่อกาหนดรูปแบบของข้อสอบแล้ว ก็ลงมือร่างข้อสอบตามผังข้อสอบที่กาหนดไว้จนครบ
ทุกองค์ประกอบ ภาษาที่ใช้ควรเป็นไปตามหลักการเขียนข้อสอบที่ดีโดยทั่วไป แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ ได้แก่ การเขียนข้อสอบให้วัดได้ตรงตามโครงสร้างของการวัด พยายามหลีกเลี่ยงคาถามนา
และคาถามที่ทาให้ผู้ตอบแสร้งตอบเพื่อให้ดูดี หลังจากร่างข้อสอบเสร็จแล้วควรมีการทบทวนข้อสอบ
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการวัดและความชัดเจนของภาษาที่ใช้โดยผู้เขียนข้อสอบเองและผู้
ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อสอบวัดความสามารถในการคิด
5. นาแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงหรือกลุ่มใกล้เคียง แล้วนาผลการตอบมาทา
การวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยทาการวิเคราะห์ข้อสอบและวิเคราะห์แบบสอบการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อในด้านความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (r) เพื่อคัดเลือก
ข้อสอบที่มีความยากพอเหมาะและมีอานาจจาแนกสูงไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อที่ไม่เหมาะสม หลังจาก
นั้น ก็คัดเลื อกข้อสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และ/หรือข้อสอบที่ปรับปรุงแล้ ว ให้ ได้จานวนตามผั ง
ข้อสอบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงตามเนื้ อหา และนาไปทดลองใช้ใหม่อีกครั้ ง เพื่อวิเคราะห์
แบบวัดในด้านความเที่ยง (Reliability) แบบวัดควรมีความเที่ยงเบื้องต้นอย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะที่
จะน ามาใช้ได้ ส่ วนการตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบวัด ถ้าสามารถหาเครื่องมือวัด
ความสามารถทางการคิดที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้เปรียบเทียบได้ก็ควรคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความ
ตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) ของแบบวัดด้วย
6. นาแบบวัดไปใช้จริง หลังจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ และวิเคราะห์
คุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับว่าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ต้องการแล้ว จึงนาแบบวัดความสามารถ
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ทางการคิ ด ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง ในการใช้ แ บบวั ด ทุ ก ครั้ ง ควรมี ก ารรายงานค่ า ความเที่ ย ง
(Reliability) ทุกครั้งก่อนนาผลการวัดไปแปลความหมาย
3.4.3 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนเป็นเปูาหมายสาคัญยิ่งของการจัด
การศึกษาทางปัญญาที่จะนาไปสู่การคิดระดับสูงและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการศึกษา
แนวคิ ด และหลั ก การของนั ก วิ ช าการ พบว่ า ขั้ น ตอนหรื อ กิ จ กรรมหลั ก ในการพั ฒ นาปั ญ ญา
ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ที่ผู้สอนควรฝึกฝนให้กับผู้เรียน (ประเวศ วะสี , 2542; สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; ทิศนา แขมมณี, 2544; ชาติ แจ่มนุช, 2545; ประพันธ์ศิริ สุ
เสารัจ, 2548; Dewey, 1975; Halpern, 1995) ดังนี้
1. ฝึกสังเกต ได้แก่ สังเกตในสิ่งที่เห็น สังเกตสิ่งแวดล้อม สังเกตการณ์ทางาน การ
ฝึกสังเกตจะทาให้เกิดปัญญามาก โลกทัศน์ และวิธีคิด สติ สมาธิ จะมีผลต่อการสังเกต
2. ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้ว ควรบันทึกโดยการวาดรูปหรือบันทึกข้อความหรือ
ภาพถ่าย ถ่ายวีดีโอ จะบันทึกละเอียดมากน้อยเพียงใด ควรให้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ การ
บันทึกช่วยพัฒนาปัญญาได้อย่างดี
3. ฝึกการนาเสนอต่อที่ประชุม เมื่อมีการท างานกลุ่ม ได้เรียนรู้อะไรมา บันทึกอะไร
มา ควรมีการนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้กัน ควรมีการฝึกการนาเสนอ การนาเสนอได้ดีเป็นการพัฒนา
ปัญญาทัง้ ของผู้นาเสนอและของกลุ่ม
4. ฝึกการฟัง การรู้จักฟังคนอื่นทาให้บุคคลฉลาดขึ้น โบราณเรียกว่าเป็นพหูสูต บาง
คนไม่ได้ยินคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตนเอง หรือมีความฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจน
เรื่องอื่นเข้าไม่ได้ ฉันทะ – สติ สมาธิ จะช่วยให้ฟังได้ดีขึ้น
5. ฝึกปุจฉา – วิสัชนา เมื่อมีการนาเสนอและการฟังแล้ว ฝึกปุจฉา – วิสัชนา หรือ
ถามตอบ ซึ่งเป็ น การฝึ กใช้เหตุผ ลวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ทาให้ เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องอื่นๆ ถ้ า
นักเรียนฟังครูโดยไม่ถาม – ตอบ ก็จะไม่แจ่มแจ้ง
6. ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคาถาม เมื่อเรียนรู้อะไรไปแล้ว ควรฝึกตั้ งคาถามให้ได้ว่า
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนั้นคืออะไร อะไรมีประโยชน์ ทาอย่างไรจะสาเร็จประโยชน์อันนั้น ถ้ากลุ่มช่วยกันคิด
คาถามที่มีคุณค่าและมีความสาคัญก็อยากได้คาตอบ
7. ฝึกการค้นหาคาตอบ เมื่อมีคาถามแล้วก็ควรไปค้นหาคาตอบจากหนังสือ จาก
ตารา จากอินเทอร์เน็ต หรือไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ แล้วแต่ธรรมชาติของคาถาม การค้าหาคาตอบต่อ
คาถามที่สาคัญตะสนุกและทาให้ได้ความรู้มาก ต่างจากการท่องหนังสือโดยไม่มี คาถาม บางคาถาม
เมื่อค้นหาคาตอบทุกวิถีทางจนหมดแล้วก็ไม่พบ แต่ คาถามยังอยู่และมีความสาคัญต้องหาคาตอบไป
ด้วยการวิจัย
8. ฝึกวิจัย การวิจัยเพื่อหาคาตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ การ
วิจัยจะทาให้ค้นพบความรู้ใหม่ ซึ่งจะทาให้เกิดความภาคภูมิใจ สนุกและมีประโยชน์มาก
9. ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการ การบูรณาการเชื่อมโยงให้เห็นความเป็น ไปทั้งหมดและ
เห็นตัวเองเป็นสิ่งสาคัญ ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกัน เมื่อเรียนรู้อะไรมาไม่ควรให้
ความรู้แยกเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็นบูรณาการให้เห็นความเป็นไปทั้งหมด จะทาให้เกิดความ
45 | ห น้ า

U T Q - 5 5 2 0 6 การพัฒนาการคิดขั้นสูง

งาม และมิติอื่นผุดบังเกิด (Emerge) ออกมาเหนือความเป็นส่วนๆ และในความเป็นทั้ งหมดต้องมอง
ให้เห็นตัวเอง เกิดการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าสัมพันธ์กับความเป็น ไปทั้งหมดอย่างไร เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความเป็นจริง นาพาไปสู่อิสรภาพและความสุข
10. ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ หมายถึง การให้ผู้เรียนฝึกการเขียนและ
เรียบเรียงกระบวนการเรียนรู้และความรู้ให้ได้มา การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นการเรียบเรียงความ
คิดให้ประณีตขึ้น ทาให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานที่ถูกต้องน่าเชื่ อถือ การเรียบเรียงทางวิชาการจึง
เป็นการพัฒนาปัญญาของตนเองอย่างส าคัญ และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้าง
ออกไป
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกิดขึ้ นกับนักเรียนได้ดีจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่าง
สม่ าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ค วรฝึ ก ให้ เ กิ ด กั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ จะน าไปสู่ ก ารคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ คือ การสังเกต การตั้ งคาถาม การจาแนก แยกแยะ การตีความ การวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐานและการสรุปโดยอาศัยหลักเหตุผล กิจกรรมการฝึกควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้พูด แสดงความคิดเห็น ถกเถียง เผชิญสถานการณ์ แล้วถ่ ายทอดความคิดเป็นรายบุคคล
เป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ที่มีใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลือกตัดสินใจและลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลว่าอะไรควรเชื่อ -ไม่ควรเชื่อ
อะไรควรทาไม่ควรทา
3.4.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จากสภาพปัจจุบันที่ความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์เป็นอย่าง
มาก การปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นพื้ นฐานการคิดที่มีเหตุผล รู้จัก
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกระทาหรือเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ได้รู้ได้เห็น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณยังเปรียบเสมือนเกราะปูองกันการดาเนินชีวิตของนักเรียนไม่ให้เดินไปในทิศทางที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพได้ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ประเวศ
วะสี, 2542; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544; ทิศนา แขมมณี, 2544; ชาติ
แจ่มนุช, 2545; ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2548; Dewey, 1975; Halpern, 1995) ดังนี้
1. ช่วยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติในการทางานอย่างมีหลักการและเหตุผลและได้งานที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ช่วยให้นักเรียนรู้จักประเมินงานโดยใช้เกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล
3. ส่งเสริมให้รู้จักประเมินตนเองอย่างมีเหตุผลและฝึกการตัดสินใจ
4. ช่วยให้นักเรียนรู้เนื้อหาอย่างมีความหมายและเป็นประโยชน์
5. ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
6. ช่วยฝึกให้นักเรียนกาหนดเปูาหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นหาความรู้ ทฤษฎี
หลักการตั้งข้อสันนิษฐาน ตีความหมายและลงข้อสรุป
7. ช่วยฝึกให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการใช้ภาษาและสื่อความหมาย
8. ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างแจ่มแจ้ง คิดอย่างกว้างและ
คิดอย่างลุ่มลึก ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล
9. ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีปัญญา กอปรด้วยความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความ
เมตตาและเป็นผู้มีประโยชน์
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10. ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน พูด ฟัง ได้ดี
11. ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องใน
สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสารสนเทศ
สรุป
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุและผลในการพิจารณาไตร่ตรองให้
ถ้วนถี่บนพื้นฐานการประเมินหลักฐานและข้อมูลเพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์ประกอบและ
กระบวนการคิดที่เป็ นขั้น ตอนรวมถึงมีกระบวนการฝึ กทักษะการคิดที่มีคุณลั กษณะหลายด้าน
ดังนั้นผู้สอนที่จะสอนผู้เรียนให้เกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้จึงจะสามารถสอนด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้
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ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถที่สาคัญ ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้าน
อื่นๆ และเป็นปัจจัยที่จาเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี เป็นต้น ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศผู้นาของ
โลกและได้รั บการยอมรับ ความสามารถในการสร้างสรรค์ โดยดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศชาติออกมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ อันเป็นลั กษณะเด่นและแสดงความสามารถที่เหนือกว่า
ประเทศอื่ น ทั้ ง นี้ เพราะประเทศดั ง กล่ า วมี ป ระชาชนที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ กล้ า คิ ด กล้ า ใช้
จินตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ เอื้ออานวยความสะดวกและ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องบินไอพ่น ยานอวกาศ
พลังงานแสงเลเซอร์ ตลอดจนงานความคิดเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและวิธีการต่างๆ ทั้งในวงการแพทย์
ธุรกิจ การศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้นามาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ าได้เป็นอย่างดี (อารี
พันธ์มณี, 2547)

เรื่องที่ 4.1 ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking)
นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะการคิดสร้างสรรค์ไว้อย่า หลากหลาย
ซึ่งสามารถประมวลได้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์
ไว้ว่าเป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลายๆ อย่างมารวมกัน เพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มี
อิสรภาพทางความคิด
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นการ
ขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อ
ค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น
วนิช สุธารัตน์ (2547) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากจินตนาการโดยมีลักษณะที่แตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอื่น ความคิดสร้างสรรค์
อาศัยพื้นฐานจากประสบการณ์เดิม คือ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาเหตุผล และการใช้ปัญญาใน
การจัดสร้างรูปแบบของความคิดในรูปแบบใหม่ อาจแสดงออกมาเป็นรูปธรรมอย่างประจักษ์ชัดหรือมี
ลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้มีความคิดเชื่อมโยงจนเกิดความประจักษ์ชัดและก่อให้เกิด
การค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ทาให้เกิดเป็น ผลงานทางศิล ปะและวิทยาการสาขาต่างๆ รวมทั้งผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ
ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นความสามารถทาง
สมองของบุคคลที่ประกอบด้วยความคิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออและคิดริเริ่ม ผสมผสานกัน
จนเกิดเป็นการคิดได้หลายทิศทางหรือแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการคิดที่ทาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ หรื อเป็ น การดัดแปลงปรั บ ปรุงแก้ไขสิ่ งต่ างๆ ที่มีอยู่แล้ ว ให้ มีประสิ ทธิภ าพดีกว่าเดิม หรื อ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่มีไม่ซ้าของเดิมและเป็นการคิดที่ไม่ซ้ากับผู้อื่น
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สุวิทย์ มูล คา (2549) ได้ให้ ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นกระบวนการทาง
ปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม
และเป็นความคิดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ออสบอร์ น (Osborn, 1957) ได้ให้ ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative
thinking) ไว้ว่าเป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) หมายถึง เป็นจินตนาการที่มนุษย์
สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากที่มนุษย์ประสบอยู่มิใช่เป็นจินตนาการที่ฟุูงซ่าน เลื่อนลอย ความคิด
จินตนาการจึงเป็นลักษณะสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการนาไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็น
ประโยชน์ แต่ความคิดจินตนาการเพียงอย่ างเดียวคงไม่สามารถทาให้เกิดผลผลิตสร้างสรรค์ขึ้นมาได้
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความคิดจินตนาการควบคู่ไปกับความอุตสาหพยายาม จึงจะทาให้งาน
สร้างสรรค์สาเร็จได้ ดังที่ ทอมัส เอดิสัน ได้กล่าวว่า งานสร้างสรรค์นั้นเป็นงานที่เกิดจากหยาดเหงื่อถึง
90 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นแรงดลใจเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ทอร์แรนซ์ (Torrance, 1965) ได้ให้ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative
thinking) ไว้ว่า เป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหาหรือสิ่งที่บกพร่องขาดหายไปและรวบรวม
ความคิดตั้งเป็นสมมติฐานขึ้น จากนั้นรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นต่อไป จึงเป็น
การรายงานผลที่ได้รับจากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางใหม่ต่อไป อาจกล่าวได้
ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และทอร์แรนซ์เรียกกระบวนการ
ลักษณะนี้ว่า กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หรือ “The Creative Problem Solving
Process” นั่นเอง
กิล ฟอร์ ด (Guilford, 1970) ได้ให้ ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative
thinking) ไว้ว่าเป็นผลของความสามารถทางสติปัญญาจากการคิดอย่างหลากหลายที่เรียกว่าการคิด
แบบอเนกนัย (Divergent thinking) ทั้งนี้ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ คือ ความคล่องใน
การคิด (Fluency) การยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความสามารถในการแต่งเติมหรือความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) และให้คาอธิบายใหม่ที่เป็นการคิดตามหลักเหตุและผล เพื่อหาความคิด
ที่ดีและเหมาะสมเพียงคาตอบเดียว โดยพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เนื้อหา
วิธีการคิดและผล การคิดในรู ป แบบของทฤษฎีโ ครงสร้างทางสติปัญญา ซึ่งวิธีการคิดที่ก่อให้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฎีนี้ คือการคิดแบบอเนกนัย ซึ่งเป็นการคิดที่เน้นความสามารถในการคิด
ได้ห ลายๆ ทาง จากสิ่ งเร้ า ที่กาหนดให้ เพื่อค้ นหาสิ่ งที่ดีที่ สุ ดและเชื่อ ว่าความคิด สร้างสรรค์ ไม่ใ ช่
พรสวรรค์พิเศษที่บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในบุคคลมากหรือน้อยและแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ในระดับต่างๆ กัน โดยพิจารณาลักษณะความสามารถที่จาเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์ คือ
ความสามารถในการยอมรับปัญหา ความสามารถในการสร้างความคิด ความสามารถในการจัดระบบ
ความคิด ความสามารถในการประเมินความคิด
เเอดเวิร์ด ดอิ โบโน (De Bono, 1976) ได้ให้ความหมายของความคิดเชิงสร้างสรรค์
(creative thinking) ไว้ว่าเป็นความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) เพื่อสร้าง
แนวคิดใหม่ที่ จ ะน ามาใช้ แก้ปั ญหาได้ห ลายๆ แนวคิด และนาแนวคิดเหล่ า นี้ไ ปพัฒ นาต่ อเพื่ อให้
สามารถใช้แก้ปัญหาที่ต้องการได้
เลอฟรังคอยส์ (Lefrancois, 1988) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ในลักษณะที่
เป็นไปได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
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1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 อย่าง คือ ความ
คล่องใน การคิด ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม (Original)
2. ความคิดสร้ างสรรค์เป็นรูปแบบหนึ่งของการเชื่อมโยงสิ่ งต่างๆ ที่มีอยู่แล้ ว ใน
รูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเฉพาะอย่างและเกิดประโยชน์ในบางด้าน ยิ่งรูปแบบที่จัดขึ้นใหม่
มีมากก็ยิ่งทาให้กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากตามไปด้วย
3. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่มีผลออกมาเป็นสิ่งที่แปลก เป็นที่ยอมรับว่ามี
เหตุผล
มีประโยชน์หรือมีความน่าเชื่อถือ จากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้มีความสาคัญและ
เป็นที่ยอมรับกันในบางช่วงของเวลา
จากความหมายของความคิด สร้า งสรรค์ ดัง กล่ า วข้ างต้ น จึงสรุป ความหมายของการคิ ด
สร้างสรรค์ได้ว่า การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางการคิดในการเชื่อมโยงความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมให้นาไปสู่การค้นพบสิ่งที่แปลกใหม่ เกิดผลผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ใหม่ๆ ที่มี
คุณค่าต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์ต่อการทางานและใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.2 องค์ประกอบของความคิดเชิงสร้างสรรค์
นักวิช าการและนักการศึกษาได้อธิบายองค์ประกอบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ อย่าง
หลากหลาย ซึ่งสามารถประมวลได้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการทางปั ญ ญาระดั บ สู ง ที่ ใ ช้ ก ระบวนการทางความคิ ด หลายๆ อย่ า งมารวมกั น ซึ่ ง
ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิด
ละเอียดลออ ผู้เรียน
ที่แสดงออกมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ แสวงหาและพิจารณาทางเลือก
ที่หลากหลาย
อารี พันธ์มณี (2547) ได้กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์มักเข้าใจและ
มุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่ม ซึ่งแท้ที่จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะความคิดอื่นๆ ด้วย
มิใช่เพียงแต่ความคิดริเริ่มเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มเป็นลักษณะสาคัญที่ทาให้เกิด
การเริ่มต้นขึ้น แต่ความสาเร็จของการสร้างสรรค์จาเป็นต้องอาศัยลักษณะความคิดอื่นๆ ประกอบด้วย
และจากทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการ
คิดแบบกระจาย ซึ่งประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
ละเอียดลออ ทั้งนี้ อารี พันธ์มณี (2547) ได้ให้รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา หรือ
ความคิดง่ายๆ ความคิดริเริ่ม หรือที่เรียกว่า Wild Idea เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม ความคิดริเริ่ม อาจเกิดจากการนาเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
ขึ้น เช่น การคิดประดิษฐ์เครื่องบินได้สาเร็จก็ได้แนวคิดจากการทาเครื่องร่อน เป็นต้น ความคิดริเริ่มจึง
เป็นลักษณะการคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นความคิดที่แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่
เคยมีใครนึกหรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเริ่มจาเป็นต้องอาศัยลักษณะความกล้าคิด กล้าลอง เพื่อ
ทดสอบความคิดของตน บ่อยครั้งที่ความคิดริเริ่ม จาเป็นต้องอาศัยความคิดจินตนาการ คิดเฟื่องและ
คิดฝันจากจินตนาการหรือที่เรียกว่าเป็นความคิดจิตนาการประยุกต์ กล่าวคือไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียว
แต่จาเป็นต้องคิดสร้างสรรค์และหาทางทาให้เกิดผลงานจึงเป็นสิ่งคู่กัน ตัวอย่างเช่น เคยมีผู้กล่าวว่าคน
ที่คิดอยากจะบินนั้นประหลาดและไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ต่อมาพี่น้องตระกูลไรต์ก็สามารถประดิษฐ์
เครื่องบินได้สาเร็จ เป็นต้น
2. ความคิ ดคล่ อ งแคล่ ว หมายถึ ง ปริม าณความคิด ที่ ไม่ ซ้ากั นในเรื่ องเดีย วกัน โดยแบ่ ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคา (Word Fluency) เป็นความสามารถใน
การใช้ถ้อยคาอย่างคล่องแคล่วนั่นเอง
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2.2 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (Associational Fluency) เป็น
ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยคาที่เหมือนกันหรือคล้ายกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาที่
กาหนด
2.3 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (Expressional Fluency) เป็น
ความสามารถในการใช้วลีหรือประโยคกล่าวคือสามารถที่จะนาคามาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้
ประโยคที่ต้องการ จากการวิจัยพบว่าบุคคลที่มีความคิดคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออกสูงจะมี
ความคิดสร้างสรรค์
2.4 ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการคิด (Ideational Fluency) เป็นความสามารถ
ที่จะคิดสิ่งที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐมาให้ได้มากที่สุ ดภายใน
เวลาที่กาหนดให้ อาจเป็น 5 นาทีหรือ 10 นาที ซึ่งความคิดคล่องแคล่วทางด้านการคิดนี้มีความสาคัญ
ต่อการแก้ปัญหาเพราะในการแก้ปัญหาจะต้องแสวงหาคาตอบหรือวิธีแก้ไขหลายวิธี และต้องนา
วิธีการเหล่านั้นมาทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกต้องตามที่ต้องการ
ความคิดคล่องแคล่วนับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟูนให้ได้
ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุ ด ก่อนอื่นจึงจาเป็นต้องคิด คิดออกมาให้ได้มาก หลายๆ อย่างและ
แตกต่างกัน แล้วจึงนาเอาความคิดที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอย่างเปรียบเทียบกันว่าความคิดอัน
ใดจะเป็นความคิดที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น
ประโยชน์ที่ใช้ เวลา การลงทุน ความยากง่าย บุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ ความคิดคล่องแคล่วยัง
ช่ว ยให้ มีข้อมูล จ านวนมากในการเลื อกสรรและมีทางเลื อกอื่นที่อาจเป็นไปได้อีกด้ว ย จึงนับได้ว่า
ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว เป็ น ความสามารถเบื้ อ งต้ น ที่ จ ะน าไปสู่ ค วามคิ ด ที่ มี คุ ณ ภาพหรื อ ความคิ ด
สร้างสรรค์นั่นเอง
3. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภทหรือแบบความคิด โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
3.1 ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เป็นความสามารถ
ที่จะพยายามคิดให้หลายประเภทอย่างอิสระ เช่น คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดประโยชน์ของก้อนหิน
ได้อย่างหลากหลายประเภท ในขณะที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงประเภทเดียวหรือ
สองประเภทเท่านั้น
3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) ซึ่งมีประโยชน์
ต่อการแก้ปัญหามาก คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะคิดได้หลากหลายไม่ซ้ากันในเวลาที่กาหนด ฉะนั้น
ความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความแปลกแตกต่างกันออกไป หลีกเลี่ยงการ
ซ้าซ้อน หรือเพิ่มคุณภาพความคิดให้มากขึ้นด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่และหลักเกณฑ์ยิ่งขึ้ น จะเห็นได้
ว่า ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่นเป็นความคิดพื้นฐานที่จะนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้หลาย
หมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไว้หลายๆ ทาง ความคิดยืดหยุ่นจึงเป็น
ความคิดเสริมคุณภาพให้ดีขึ้น
4. ความคิดละเอียดลออ หมายถึง ความประณีตในการสร้างผลงานหรือผลิตผลสร้างสรรค์
คูน (Coon, 1986) ได้จาแนกความคิดแบบอเนกนัยหรือความคิดสร้างสรรค์ ออกเป็น 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
4.1 ความคิ ดคล่ องแคล่ ว เป็น ความคิด ต่างๆ ที่มี ลั กษณะของการแก้ ปัญหาที่ไ ด้
คาตอบไม่ซ้ากัน โดยพิจารณาจากปริมาณหรือจานวนของคาตอบหรือข้อคิดเห็น
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4.2 ความคิ ด ยื ด หยุ่ น มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ มี ก ารกระจายออกหลายทิ ศ ทาง
เปรียบเสมือนการกระจายแสงสว่างของเทียนหรือหลอดไฟฟูา แสงที่ส่งออกไปจะกระจายไปโดยรอบ
วัตถุซึ่งเป็นต้นกาเนิด
4.3 ความคิด ริ เริ่ ม เป็นลั กษณะของความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิ ด
ธรรมดาทั่วไป หรืออาจจะเป็นความคิดแบบพื้นๆ แต่ไม่เหมือนใคร และเป็นความคิดที่สร้างประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและต่อสั งคม ความคิดริเริ่มอาจจะต้องอาศัยความคิดจินตนาการเป็นฐานแล้ว ทาให้
จินตนาการกลายเป็นความจริง
4.4 ความคิดละเอียดลออ เป็นความคิดประณีตพิถีพิถัน เป็นความคิดในลักษณะของ
การตกแต่งรายละเอียด เพื่อทาให้ผลผลิตทางด้านความคิดสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคิด
ละเอียดลออมีความหมายรวมถึงการสังเกตเห็นในสิ่งที่บุคคลอื่นมองไม่เห็นด้วย หรืออีกความหมาย
หนึ่ง หมายถึงการมองเห็นองค์ประกอบย่อยๆ ขององค์ประกอบรวมที่มีความสัมพันธ์กันโดยตลอด
จากองค์ป ระกอบของความคิ ดเชิง สร้า งสรรค์ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ งสรุ ปองค์ป ระกอบของ
ความคิ ดเชิง สร้ างสรรค์ ได้ว่า ความคิดสร้ างสรรค์มีอ งค์ประกอบที่ ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แ ก่
1. ความคิดคล่องแคล่ว 2. ความคิดยืดหยุ่น 3. ความคิดริเริ่ม 4. ความคิดละเอียดลออ
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ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.3 ประเภทของความคิดสร้างสรรค์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเภทของ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทความเปลี่ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิดที่เป็น
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้น เช่น ทฤษฎีใหม่ การประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น เป็นการคิดโดยภาพรวมมากกว่า
แยกเป็นส่วนย่อย บางครั้งเรียกว่า นวัตกรรม ที่เป็นการนา เอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่มาใช้เพื่อให้การดา
เนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น การใช้สมองกล เป็นต้น
2. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การผสมผสาน
แนวคิดจากแหล่ งต่างๆเข้าด้วยกัน แล้ว ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่อันมีคุณค่า เช่น การนาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหาร เช่น การใช้หลักการคานวณของลูกคิดและหลักทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งกลายเป็นศาสตร์อีกสาขาหนึ่ง
3. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง (Extension) เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความคิด สร้างสรรค์ป ระเภทเปลี่ ยนแปลงกับความคิดสร้างสรรค์ประเภทสังเคราะห์ คือ เป็น
โครงสร้างหรือกรอบที่ได้กาหนดไว้กว้างๆ แต่ความต่อเนื่องเป็นรายละเอียดที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
นั้น เช่น งานอุตสาหกรรม การสร้างรถยนต์ ซึ่งในแต่ล ะปีจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากต้น
แบบเดิม
4. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ป ระเภทการลอกเลี ย น (Duplication) เป็ น ลั ก ษณะการ
จาลองหรือลอกเลียนแบบจากความสาเร็จอื่นๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แปลกไปจากเดิม
เพียงเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ยังคงแบบเดิมอยู่
นิรัช สุดสังข์ (2544) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการสร้างสรรค์เป็นการดัดแปลงหรือประยุกต์เอา
หลั กการหรือวิธีการอย่างหนึ่ งไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างให้ เกิดเป็นผลลัพธ์นานาชนิด หาก
พิจ ารณาด้า นคุณ ภาพของผลงาน จากการค้ นค้ นที่มี ปรากฏ สามารถจ าแนกตามระดับ ของการ
สร้างสรรค์ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การค้นพบสิ่งใหม่ (Discovery) ได้แก่ ผลงานซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใคร
ค้นพบมาก่อนในงานออกแบบปัจจุบันจะพบงานประเภทนี้ได้ยาก เนื่องจากผลงานออกแบบต่างๆ
ล้วนมีรากฐานการพัฒนามาจากงานเดิมที่มีปัญหาข้อบกพร่อง เมื่อทาการปรับปรุงแก้ไขจึงมักยังคง
ความเกี่ยวข้องหลงเหลืออยู่ การค้นพบสิ่งใหม่มักเกิดขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นพบธาตุ
หรือสารชนิดใหม่การค้นพบทฤษฎีหรือหลักการใหม่ เป็นต้น
2. การริเริ่มใหม่ (Innovation) เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการนาหลักการหรือการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาริเริ่มใช้ในการสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหา การสร้างผลงาน
ออกแบบในประเภทนี้ยังคงเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากในการประยุกต์หลักการนั้น ผู้ประยุกต์
จาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีก่อน เช่น เครื่องจักรกลไอน้าเป็นการ
นาเอาหลักการเกี่ยวกับการขยายตัวของน้า เมื่อเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอทาให้เกิดแรงดันมหาศาล
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มาใช้งาน เครื่องจักรไอน้าทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้กลายเป็นพลังงานกลเกิดการเคลื่อ นที่
ขึ้นหรือการหมุนของคันโยกและการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น
3. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นผลงานที่เกิดจากการรวบรวมผลงานต่างๆ ที่มี
อยู่เดิมมาสังเคราะห์ สร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ในงานออกแบบมีผลงานประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจานวน
มากจากการมองเห็นช่องว่างในตลาดของผลิตภัณฑ์บางประเภทที่บางกลุ่มเปูาหมายมีความต้องการ
จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการ เช่น
โทรศัพท์ชนิดเห็นภาพ (Videophone) เครื่องฉายสื่อได้หลายชนิดรวมกัน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา
ในครัวที่มีหน้าที่ใช้สอยหลายอย่างเข้าด้วยกัน เป็นต้น
4. การดัดแปลง (Mutation) เป็นผลงานที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านรูปแบบ ขนาดหรือคุณสมบัติบางประการให้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด
ปัจจุบัน มีสินค้าใหม่ประเภทนี้อยู่มากมายอันเป็นผลมาจากการแข่งขันทางการค้า ทาให้ผู้ผลิตต้องเร่ง
ผลิตสินค้าประเภทเดิมแต่สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า เช่น เตารีดพับสาหรับเดินทาง วิทยุและ
ของใช้นานาชนิดที่มีขนาดนามบัตรและรองเท้าสเก็ตที่มีล้ออยู่ (Roller blade) เป็นต้น
จากประเภทของความคิดสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์มีการบูรณา
การและผสมผสานกันอยู่เสมอ คือ เมื่อมีการคิดหรือกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้ นมา ก็จะมีการคิดพินิจ
พิจารณา สังเคราะห์ โดยดาเนินการตามความคิดนั้ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่ งความคิดที่แปลก
ใหม่แตกต่างกันออกไปหรือเพื่อให้เกิดการเลียนแบบที่ดีกว่าเดิม
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ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.4 กระบวนการคิดสร้างสรรค์
นักวิชาการและนักการศึกษาได้อธิบายกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทั่วไปไว้อย่างหลากหลาย
ซึ่งสามารถประมวลได้ ดังนี้
วอลลาส (Wallas, 1949) ได้อธิบายกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยทั่วไป (Creative
Process) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1 ขั้นระบุปัญหา รวมทั้งความจาเป็นและความต้องการ
1.2 ขั้นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในแนวทางที่เป็นไป
ได้
1.3 ขั้นการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเพื่อช่วยตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ
2. ขั้นการครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิด หลังจากการเตรียมการในขั้นตอนที่ 1 แล้ว
จะใช้เวลาประมาณหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิดเพื่อเลือกและระบุ
แนวทางการแก้ปัญหา
3. ขั้นการกระจ่างทางความคิด ความคิดอาจจะกระจ่างขึ้นได้ในทันทีหลังจากการใช้
เวลาครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิดในระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทาภารกิจอย่าง
อื่น
4. การพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง (Verification) เป็ น ขั้ น ของการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ทดสอบสมมติฐานว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่เลือกไว้นั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่
กิล ฟอร์ ด (Guilford, 1970) ได้ อ ธิ บายกระบวนการคิ ดเชิ ง สร้ า งสรรค์ โ ดยทั่ ว ไป ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ซึ่งต้องเตรียมการ 4 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา (Acquiring skills)
1.2 ด้านข้อมูลพื้นฐาน (background information)
1.3 ด้านทรัพยากร (resource)
1.4 ด้านความไวต่อปัญหาและการระบุปัญหา (sensing and defining a
problem)
2. ขั้นการรวบรวมความคิด (Concentration)
2.1 การเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแยกส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ออกไป
2.2 การรวบรวมขั้นที่ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น
3. ขั้นการรวบรวมความคิด
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3.1 การครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิดโดยเริ่มจากปัญหา ประเภทของ
ปัญหา ลักษณะของปัญหา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมสาหรับแก้ปัญหา
3.2 ระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ในระดับที่ชัดเจน
4. ขั้นการกระจ่างทางความคิด
4.1 แนวทางการแก้ปัญหาหรือแผนการดาเนินการขั้นต่อไปอาจจะกระจ่าง
ขึ้นได้ในทันที
5.

การพิสู จ น์ ข้อ เท็ จจริง และการอธิ บายรายละเอี ยด (Verification

and

elaboration)
5.1 ทดสอบการแก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือกไว้
5.2 ประเมินผลการทดสอบ
5.3 พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา
5.4 นาไปปฏิบัติ
5.5 นาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ลอว์สั น (Lawson, 2006) ได้อ ธิบ ายกระบวนการออกแบบหรื อกระบวนการคิ ดเชิ ง
สร้างสรรค์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการทาความเข้าใจเบื้องต้น (First insight) เป็นการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2. ขั้นเตรียมการ เป็นการเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อใช้ในการ
ออกแบบและหาแนวทางการแก้ปัญหา
3. ขั้นการครุ่นคิดหรือบ่มเพาะความคิด เป็นการพิจารณาไตร่ตรองการออกแบบ
และแนวทางการแก้ปัญหา
4. ขั้นการกระจ่างทางความคิด แนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายอาจจะกระจ่าง
ขึ้นได้ในทันที
5. การพิสูจน์ข้อเท็จจริง เป็นการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาจากผลงานวิจัยที่ผ่าน
มา ผลการสรุปความคิดเห็น การพัฒนาแนวคิดเพื่ออธิบายรายละเอียดของการออกแบบหรือระบุวัสดุ
เฉพาะที่ใช้ในการแก้ปัญหา
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ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.5 การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สามารถทาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงโดยการสอน
อบรม การให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการและการฝึกฝน ทางอ้อมโดยการสร้างบรรยากาศ และการจัด
สิ่งแวดล้ อม ส่ งเสริ มความเป็ น อิส ระในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ส ามารถทาให้ เกิดได้ โดย
กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Torrance, 1965) กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มี 3
ลักษณะคือ
1. ลักษณะความไม่สมบูรณ์ การเปิดกว้าง กิจกรรมนี้เชื่อว่า ความไม่สมบูรณ์จะทา
ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ จากรูปภาพ เรื่องราว สื่อการสอน สภาพห้องเรียน สนามเด็กเล่น ลาดับ
ขั้นของกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวครู หรื อคาถามของนักเรียนเอง ซึ่งลักษณะกิจกรรมนี้ สามารถ
ใช้ได้ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอนหรือบรรยาย และขั้น
สรุปหรือมอบหมายงาน
2. ลักษณะการสร้างหรือผลิตบางสิ่ งบางอย่างขึ้นมา และการใช้ให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมนี้เชื่อว่า การเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือการให้ผู้เรียนได้สร้างหรือผลิตงาน
บางอย่างขึ้นมาให้เป็นประโยชน์
3. ลักษณะการใช้คาถามของนักเรียน กิจกรรมนี้ เชื่อว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ถามคาถามและยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นรางวัลแก่ผู้เรียนมากไปกว่าการที่เขาได้ค้ นพบคาตอบที่
ตนเองสงสัย ควรหาวิธียั่วยุหรือใช้คาถามกลับเพื่อให้ผู้เรียนหาคาตอบเอง ด้วยการสืบสอบค้นคว้า
ด้วยตัวเขาเอง
วิลเลี่ยม (Williams, 1971) ได้ศึกษาถึงการสอนความคิดสร้างสรรค์ พบว่า การสอนเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นการสอนให้เด็กรู้จักคิด การแสดงความรู้สึก และการคิดให้แตกต่างอย่างไม่
ท้อถอย และการสอนเพื่อความคิดสร้างสรรค์ มิใช่การสอนเฉพาะในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ก็เลิกสอน แต่
ต้ อ งสอนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ได้ แ ก่ การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้ อ ม ตลอดจนเข้ า ในเรื่ อ งการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ และความสามารถในการ
แสดงออก
กิจกรรมทางการเรียนการสอนที่จัดให้เด็กเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทางด้านภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ การวาดภาพ
การเล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่างๆ การเล่นสีแบบต่างๆ งานสร้างสรรค์จากกระดาษ การปั้น การ
ประดิษฐ์ รวมทั้งการฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ การใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ และการใช้
บทเรียนสาเร็จรูป เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้
1. ขั้นสร้างความตระหนัก เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่ผู้สอนใช้เทคนิคต่างๆ ในการ
กระตุ้น เร้า เรียกร้องความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนรู้ เช่น เกม เพลง นิทาน ลีลาท่าทาง
ต่างๆ ที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ เป็นต้น
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2. ขั้นระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียนทุกคนเพื่อให้สามารถค้นหา
คาตอบผู้เรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมโดยมีผู้สอนทาหน้าที่เหมือนผู้อานวยความสะดวกทุกขั้นตอน
3. ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้คิดหาคาตอบแล้ว
ผู้เรียนเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
4. ขั้นนาเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนสาคัญที่ผู้เรียนได้มีโอกาสนาเสนอผลงาน วิพากษ์
วิจารณ์แสดงความคิดเห็นผลจากการนาเสนอของผู้อื่น เป็นขั้นที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ การรู้จักการยอมรับ การมีเหตุผลการประยุกต์ การนาไปใช้ ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ
5. ขั้นวัดและประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลงานตนเองและผู้อื่น มีการยอมรับ แก้ไขบนพื้ นฐานของ
หลักการทางประชาธิปไตย
6. ขั้นเผยแพร่ผลงาน ผลงานของผู้เรี ยนทุกคนทุกกลุ่ม ได้นาไปเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จั ดนิทรรศการ และการนาผลงานสู่สาธารณชน เป็นการนาเสนอความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ชองผู้เรียน เพื่อให้เพื่อน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชื่นชมผลงาน
กิจกรรมการประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดจินตนาการและสร้างจินตนาการออกมาเป็นผลงาน เพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่
เพียงแต่คิดแล้วเฉย แต่คิดแล้วพยายามหาทางให้ความคิดเกิดเป็นชิ้นงานขึ้นมา สามารถคิด และทาสิ่ง
ที่ธ รรมดาในสายตาของคนทั่ ว ไปให้ ก ลายเป็น สิ่ ง ที่ น่ าสนใจและเป็ นประโยชน์ ได้ ดั งนั้ น การคิ ด
ประดิษฐ์จึงมักรวมเอาความคิดในเรื่องการต่อเติม ตัดออก ปรับขยายทาให้ใหญ่ ทาให้เล็กลง แต่งแต้ม
เติมสี ทาให้เคลื่อนไหวได้ หรือใช้แทนกันได้ สิ่ งเหล่านี้จึงมักอาศัยการฝึกฝน ฝึกหัด ลงมีปฏิบัติจริงๆ
เพื่อกระตุ้นความสนใจความสามรรถต่อโยงความคิด ความสนใจต่อไป และสามารถประดิษฐ์คิดค้น
งานที่ต้องอาศัยความคิด ความชานาญ ในระดับสูงขึ้นไป ซึ่งจุดมุ่งหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์การ
ประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ (อารี พันธ์มณี, 2547)
1. ส่งเสริมความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหา
3. ส่งเสริมความขยัน ช่างคิด ช่างทา
4. ส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น
5. ส่งเสริมการฝึกการทางานด้วยตนเอง
กิจกรรมการประดิษฐ์ ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบสิ่งของ ได้แก่ ของใช้ ของเล่น การ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่กาหนดให้ ได้แก่ เศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่กาหนดเป็นเงื่อนไข เป็น
ต้น
กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะนั้นเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ และ
สอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะนี้ ไม่เพียงแค่ส่งเสริม
การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา และการผ่อนคลายความตึงเครียดเท่านั้ น แต่ยังเป็น
การส่งเสริมความคิดอิสระจินตนาการ ความรู้สึกที่ได้สัมผัสจริง ฝึกการรู้จักทางานด้วยตนเอง และฝึก
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งทางความคิดและการกระทา ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ
และยังนาไปสู่การเรีย น เขียน อ่านอย่างสร้างสรรค์ต่อไป ซึ่งจุดมุ่งหมายของกิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น มีดังนี้ (อารี พันธ์มณี, 2547)
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1. ส่งเสริมความคิดอิสระ
1. ส่งเสริมความมัน่ ใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก
2. ส่งเสริมความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตัว
และความคิดอเนกนัย
3. ส่งเสริมการรู้จักทางานด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมให้เกิดผลงานของผู้เรียน
กิจกรรมศิลปะนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น การวาดภาพ การปั้น การประดิษฐ์ การออกแบบ
ฯลฯ เช่น การวาดภาพในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ (อารี พันธ์มณี, 2547)
1. การวาดภาพตามใจชอบ เป็นการให้โอกาสผู้เรียนมีอิสระในการเลือกวาดสิ่งที่เขา
พอใจและสามารถวาดได้ เช่น ภาพคน บ้าน สัตว์ ของเล่น หรือภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจ เป็นต้น
2. การวาดภาพจากประสบการณ์ เป็นการให้ผู้เรียนเลือกวาดภาพจากประสบการณ์
ที่เขาได้ประสบกับตัวเองจากการไปเที่ยวตามที่ต่างๆ เช่น ทะเล ภูเขา สวนสัตว์ สวนสนุก ครอบครัว
เป็นต้น
3. การวาดภาพจากเรื่องราว เป็นการให้ผู้เรียนวาดภาพจากเรื่องราวที่ผู้สอนเล่าให้
ฟัง หรือฟังเทป ซึ่งผู้เรียนจะแสดงความรู้สึกทางสติปัญญาและจิตใจ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพได้
4. การวาดภาพจากเสียงเพลง เป็นการให้ผู้เรียนฟังเพลงแล้ววาดภาพตามความรู้สึก
นึกคิด เป็นภาพที่ประทับใจจากการฟังเพลง
5. การวาดภาพจากการแสดงบทบาทสมมติ เป็นการให้ผู้เรียนวาดภาพจากการได้
แสดงบทบาทสมมติ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ
6. การวาดภาพจากสิ่งเร้าที่กาหนด เป็นการให้ผู้เรียนต่อเติมให้เป็นภาพจากสิ่ งเร้าที่
กาหนดมาให้ แบ่งเป็น สิ่งเร้าที่สมบูรณ์ เช่น ภาพวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เป็นต้น และสิ่งเร้าที่ไม่
สมบูรณ์ เช่น เส้นโค้งเส้นตรง เส้นอิสระ เส้นขนาน เป็นต้น
7. การต่อเติมภาพ ในลักษณะนี้เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ ดี เพราะ
ผู้เรียนจะเกิดจินตนาการ ยั่ วยุ และท้าทายให้อยากลองทาให้เกิดเป็นรูปร่าง ด้วยความคิดอิสระและ
ด้วยความพอใจของตัวเอง เป็นสิ่งเสริมความคิดที่แปลกใหม่ กล้าคิด และยอมรับความแตกต่างของ
ตนเองจากเพื่อนคนอื่น ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ อันจะนาไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไป
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ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 4.6 เครื่องมือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
Robert & Michael Root-Bernstein (1999) ได้ศึกษาและนาเสนอเครื่องมือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 13 ประเภท ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และศิลปินที่มีชื่อเสียงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการค้น พบแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่ง พงษ์ผาวิจิตร (2547) ได้นาแนวคิดดังกล่ าวมา
ทาการศึกษา และเชื่อว่าเครื่องมือดังกล่าวจะเป็นกรอบกว้างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนา
ทักษะการคิด สามารถนาไปต่อยอดได้ โดยไม่จาเป็นที่จะต้องจากัดอยู่ที่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่ ง ซึ่ง
เครื่องมือสร้างความคิดสร้างสรรค์มี 13 เครื่องมือ ดังนี้
1. การสังเกต (Observation) การค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการเฝูาสังเกตจนหา
ประเด็นหลักได้ เป็นวิธีพื้ นฐานที่สุดที่ความรู้ใหม่ๆ ของโลกในอดีตที่ผ่านมา มักจะได้รับการค้ นพบ
ด้วยวิธีพื้นๆ นี้เป็นหลัก
2. การสร้างภาพ (Imaging) การหาแนวคิดใหม่ ได้ด้วยการสร้างจินตนาการ การฝัน
กลางวัน ที่บางคนอาจจะขี้เกียจ แต่หลายๆ อย่างได้รับการค้นพบ สร้างขึ้นจากการฝันกลางวันของคน
บางคนต่างกันแต่ว่า บางคนฝันแล้วทาให้เป็นจริง บางคนฝันแล้วไม่ลงมือทา
3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstracting) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการสรุป มองหา
รูปแบบง่ายๆจากสิ่ง ที่ยากๆ คือ รูปแบบที่เรารู้จักกันในชื่อว่า นามธรรม เพราะว่ามีหลายอย่างในโลก
นี้ไม่สามารถอธิบายและคนที่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ จะเข้าใจง่ายๆ ด้วยสัญลักษณ์พื้ นๆ ที่เรามีอยู่
เช่น ภาษา เป็นต้น
4. การค้นหารูปแบบที่ซ้าๆ กัน (Recognizing pattern) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วย
การหารู ป แบบที่เ กิด ขึ้น ซ้าๆ กั น ในโจทย์ที่เ ราสนใจ มนุษย์ เราบางครั้ง ก็รู้ สึ ก สบายใจ เมื่ ออยู่ใ น
สิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย เราจึงมักจะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นโดยอิงกับรูปแบบเดิมบางอย่างที่เราคุ้นเคย ดังนั้น
อาหาร ดนตรี ภาพยนตร์จึงมีรูปแบบที่ซ้าๆ กัน
5. การสร้างรูปแบบใหม่ (Forming Pattern) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการสร้าง
รูปแบบใหม่ๆ จากสิ่งเดิมที่มีอยู่ การสร้างรูปแบบเดิมๆ อาจจะไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นกับโลกได้
ดังนั้น การสร้างรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
6. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Analogizing) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์
เชิงตรรกะ การเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย สิ่งที่แม้แตกต่างกัน แต่มีสาระที่คล้ายกัน
7. การคิดผ่านประสาทสัมผัสทางร่างกาย (Body Thinking) การหาแนวคิดใหม่ได้
ด้วยการเฝูาประสาทสัมผัสของร่างกาย ความรู้สึกทาให้เราเกิดการตระหนักรู้ หากเราใส่ใจเฝูาสังเกต
ความรู้นั้นบางอย่าง เราก็จะได้เรื่องใหม่จากประสาทสัมผัสของเราเอง
8. การคิดด้วยสร้างความรู้สึกร่วมเป็นคนอื่น (Empathizing) การหาแนวคิดใหม่ๆ
ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจถึงมุมมองของคนอื่น ตัวอย่างเช่น นักการตลาดจึงจาเป็นต้อง
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสร้างและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
9. การคิดในเชิงมิติ (Dimensional thinking) การหาแนวทางใหม่ๆ ด้วยการคิดใน
เชิงมิติหลายๆครั้ง เราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยถึงสถานที่ที่เ ราไม่เคยเยือนมาก่อน หรืออาจจะมีภาพของ
สถานที่ คนที่เราจะพบเห็นมาก่อนที่เราจะเจอของจริงเสียอีก นั่นคือ การคิดในเชิงมิติ
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10. การคิดด้วยการสร้างแบบจาลอง (Modeling) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการ
สร้ า งแบบจ าลองขึ้ น มา ในแวดวงอุ ต สาหกรรม วิ ท ยาศาสตร์ การสร้ า งแบบจ าลองให้ เ ข้ า ใจ
สถานการณ์ให้ดีขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องลงทุนทาของจริงขึ้นมาได้ การคิดในเชิงนี้ เป็นการสังเคราะห์มา
จากเครื่องมือด้านการคิดเชิงมิติ การคิดเชิงนามธรรม การคิดเชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงสัมผัสทาง
ร่างกายผสมผสานกัน ถือเป็นเครื่องมือในระดับที่สูงขึ้นมาจากเครื่องมืออื่นๆ
11. การคิดด้วยการละเล่น (Playing) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการละเล่น เพื่อให้
เกิดการผ่อนคลายไม่ถูกจากัดความสุขสบาย คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธ การละเล่น คือ กิจกรรมที่
ช่วยสร้างสิ่งนั้นและบางครั้งก็เป็นสถานการณ์ที่ช่วยให้เราได้แนวคิดดีๆ เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือใน
ระดับสูงอีกอันหนึ่ง อันเป็นการผสมผสานของเครื่องมืออื่นๆ เช่น การคิดจากประสาทสัมผัสของ
ร่างกาย การเอาใจเขามาใสใจเรา และการคิดแบบจาลอง
12. การแปลงโฉม (Transforming) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยแปลงโฉมจากสิ่งที่มี
อยู่ในระดับที่สูงกว่า โดยการแปลงแนวความคิดที่ได้จากเครื่องมืออื่นๆ พร้อมกับการใส่จินตนาการเข้า
ไปแล้วสื่อออกมาให้คนอื่นได้รับรู้
13. การสังเคราะห์ขึ้นใหม่ (Synthesizing) การหาแนวคิดใหม่ๆ ด้วยการสังเคราะห์
ขึ้ น ใหม่ จ ากสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ หรื อ ไม่ มี อ ยู่ ก่ อ นหน้ า นี้ ถื อ เป็ น สุ ด ยอดของขบวนการทั้ ง หมด เราสามารถ
ผสมผสานทักษะอื่นๆ ที่เรามีอยู่เพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้
แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ข้างต้น สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ กระตุ้นความคิดโดยเน้นทักษะด้านต่างๆ พร้อมกับการฝึกคิดในเชิงอเนกนัยและเชิง
เอกนัย ซึ่งเป็นสิ่งเสริมสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นอย่างแท้จริง
สรุป
การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์มีกระบวนการที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ดังนั้นหาก
ครูผู้สอนจะสอนผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ใ นกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ก่ อ น และฝึ ก ทั ก ษะด้ า นดั ง กล่ า ว กระทั่ ง เกิ ด
ความเชี่ยวชาญและชานาญ จนสอนผู้เรียนได้ในที่สุด
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ใบงานที่ 1
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาการคิดขั้นสูง
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิด
1. จงบอกความแตกต่างลักษณะของการคิดขั้นต้นและความคิดขั้นสูง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
2. จงบอกประเภทของการคิดขั้นสูงที่ท่านเคยใช้ในการจัดการเรียนรู้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. จงบอกคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดขั้นสูง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 2
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาการคิดขั้นสูง
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิด
1. ปัจจุบันท่านใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของนักการศึกษาท่านใด และใช้อย่างไร
จงอธิบาย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการคิดขั้นต้นและขั้นสูง
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................

.
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ใบงานที่ 3
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาการคิดขั้นสูง
ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1. จงบอกความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
2. จงบอกวิธีการเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมวิธีการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียน ใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 4
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาการคิดขั้นสูง
ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
1. จงบอกความหมายของการคิดสร้างสรรค์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. จงบอกวิธีการเกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมวิธีการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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