รายงานการวิจยั
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูม คี วามสามารถพิเศษ
ดานทักษะความคิดระดับสูง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
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คํานํา
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดเต็ม
ตามศักยภาพนับวาเปนหัวใจสําคัญ ความสําเร็จของการปฏิรปู การศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเปน
ไปไดตอเมื่อระบบการศึกษาตระหนักถึงความแตกตางและสามารถตอบสนองเด็กแตละ
คนไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีผเู รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทีเ่ หนือกวาเด็กใน
วัยเดียวกัน กลุม ผูเ รียนเหลานีม้ สี ทิ ธิทจ่ี ะไดรบั การศึกษาดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสม ดังที่
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบญ
ั ญัตไิ วในมาตรา 10 วรรคสีว่ า “การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึง่ มีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น”
สําหรับประเทศไทย องคความรูใ นเรือ่ งการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความ
สามารถพิเศษยังไมเปนทีแ่ พรหลาย และยังไมมกี ารดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักวิชา
การเทาใดนัก ทัง้ ในเรือ่ งของการบงชี้ และกระบวนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษ ซึ่งผลการวิจยั ทัว่ โลกไดขอ สรุปวา วิธีการที่ดีที่สุดในการคนหาคือ การใช
กระบวนการเรียนรูอ ยางถูกวิธพี รอม ๆ ไปกับการใชกระบวนการตรวจสอบและเครือ่ งมือ
ที่เหมาะสม นอกจากนัน้ ยังพบวา ความเปนเลิศไมอาจเกิดขึ้นไดโดยปราศจากความชวย
เหลือทีเ่ หมาะสม ผูที่มีความสามารถพิเศษตองการปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู ซึง่ รวมไป
ถึงวัสดุ อุปกรณทางการศึกษา การจัดสถานการณทท่ี า ทายและการกระตุน ทีเ่ รงเราให
พวกเขาบรรลุตามเปาหมายสูงสุดของตนเองได
ดังนัน้ เพือ่ ใหความรูใ นเรือ่ งการจัดการศึกษาสําหรับผูท ม่ี คี วามสามารถ
พิเศษเปนทีแ่ พรหลาย สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ดอยางถูกตองตามหลักวิชา และเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงสนับสนุนให
ผศ. ดร. อุษณีย โพธิสุข รวมกับคณาจารยจากหลายสถาบันดําเนินการวิจยั เพือ่ พัฒนารูป
แบบการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนไผท
อุดมศึกษาขึน้ ในวิชาตาง ๆ 7 วิชาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ดนตรี
ทัศนศิลป ทักษะความคิดระดับสูง แนะแนวและจิตวิทยา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ขอขอบคุณคณะผูวิจัย รวมทัง้
ผูบ ริหารและคณะครูของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ทีไ่ ดใหความรวมมือเปนอยางดียง่ิ จน
ทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลว งไดดว ยดี และหวังเปนอยางยิง่ วาองคความรูท ไ่ี ดจากการ
วิจยั ครัง้ นี้ จะเปนประโยชนตอ วงการศึกษาของไทยอยางกวางขวางตอไป

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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คําชีแ้ จง
เรื่องการพิจารณาทักษะความคิดใหกับนักเรียนนับวาไมใชเรื่องใหม แตเปนเรื่องที่พูด
กันมานานกวา 10-20 ปมาแลว ในตางประเทศทัว่ โลกก็พยายามหาคําตอบและวิธกี าร เพือ่ ให
เกิดระบบการจัดการศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการคิดใหกบั เด็กและเยาวชน เพื่อเปนการขจัดปม
ปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในโลกอนาคต เนื่องจากบทเรียนทางสังคมที่เกิดขึ้นกับประชาคมโลกทุก
ระดับสาขาอาชีพ อันมีสาเหตุมาจากความคิดไมรอบดาน คิดเปนแทง แบงเปนทอน คิดไม
ผสมผสาน คิดไมสรางสรรค ทีส่ ําคัญคือคิดโดยขาดจิตสํานึกกับสังคมและโลก
ดวยเหตุดังกลาวกระแสการหารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดในระบบการศึก ษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จึงยังเปนทีอ่ ยูใ นความสนใจ อยูใ น
สังคมการศึกษาทัว่ โลกในปจจุบนั ทีถ่ อื วาเปนประเด็นหลักของสังคมการศึกษาเรือ่ งหนึง่
คณะผูวิจัยเห็นวาเปนเรือ่ งสําคัญที่จะตองฝกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหรูจักและเขา
ใจหลักการณวธิ กี ารคิด การพัฒนาความคิด และสรางทักษะทางความคิดจากสิง่ ทีไ่ ดรับการฝก
ฝนอยางเปนระบบ อันจะทําใหเกิดพลังทางความคิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนัน้ การทํา
วิจัยเพื่อหาหนทางพัฒนาที่นําเอกเทคโนโลยีและองคความรูจากสากลมาผสมผสานกับภูมิ
ปญญาไทย ตลอดจนศึกษาถึงประเด็นปญหาความเปนไปไดในบริบทของสังคมไทยจึงเป น
เรื่องสําคัญ คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิจยั เพือ่ หารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา
อนึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะสําเร็จไมไดหากไมไดรับความสนับสนุนจาก สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยทานเลขาธิการ (ดร.รุง แกวแดง) ไดใหความสนับสนุน
อยางเต็มที่ นอกจากนัน้ ยังไดรบั ความคิดเห็นการติดตามดูแลใหกําลังใจอยางใกลชดิ จาก คุณ
รุงเรือง สุขาภิรมณ และเจาหนาทีข่ องกลุม งานปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณกนกพร ถนอมกลิน่ ที่ไดดูแลตนฉบับตลอดจนการตรวจแก
การวิจัยครั้งนี้จะไมสามารถสําเร็จไดหากไมไดรับความรวมมืออยางดิยิ่งจากโรงเรียน
ไผทอุดมศึกษา ซึง่ เปนศูนยปฏิบตั กิ ารวิจยั สําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ใหดําเนินการ
วิจัยซึ่งมีคณะครูของโรงเรียนไดเปนผูรวมวิจัย
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คณะผูวจิ ยั หวังวางานวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเปนงานวิจยั ทีจ่ ดุ ประกายใหเกิดการวิจัยในโรงเรียน
และงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาคนควาเกีย่ วกับการพัฒนาความคิด เพือ่ นําผลการพัฒนาความคิดของเด็ก
ไทยใหสามารถใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ในอนาคต
ผศ.ดร. อุษณีย โพธิสุข
นางสาวสุเมตตา คงสง
นายจิรพงษ ขายเพชร
นายสมยศ ชมภูแสง
นางอุษณีย บูรณะเชษฐกุล
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
เปนที่ประจักษวาสถานการณหลายอยางที่เกิดขึ้นในโลกและรอบๆตัวเราชี้ชัด
แลววา เราตองหันมาใหความสนใจเรือ่ งทักษะการคิดดวยสาเหตุสํ าคัญหลายประการ เชน 1)
ความต อ งการทางสั ง คมที่ เ กิ ด จากภาวะความเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ใ นประวั ติ ศ าสตร
มนุษยชาติทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา 2) ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญที่สงผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบตอสังคมโลก โดยทําให
เราสามารถสรางสรรคสง่ิ ใหมๆไดมากมายอยางไรพรมแดน ไรขีดจํากัด และมีพลังอํานาจ
ทางการตลาดกวางมากขึน้ แตกส็ รางปญหาใหญทท่ี ําใหเราแกไมตก เชน ปญหามลภาวะ
ปญหาความไมสมดุลทางชนชาติ ความไมสมดุลระหวางชนชั้นนายทุน และผูใชแรงงาน 3)
ภาวะขัดแยงที่เกิดขึ้นในกลุมคน
และในตนเองทีเ่ กิดจากการไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณใหมๆ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงทําใหเกิดปญหาหลายดาน จึงเปนภาวะความ
ขัดแยงที่เกิดทั้งภายในตนเองและภายในกลุมสังคม ซึ่งตองการพลังความคิดที่ซับซอน และมี
คุณภาพมาตอบสนองตอความตองการดังกลาว
ทุกวันนี้เรามีปญหาที่ทาทายยิ่งหลายปญหาที่สังคมเรายังแกไมตก เชน
ขยะลนเมือง ถาเผาไมไดมาตรฐานก็เปนการสรางมลภาวะอยางหนึง่ ถาฝงก็
จะเกิดปญหา เผาไมถูก ฝงไมถูก ลวนสรางปญหา และขยะที่มีอยูในปจจุบันก็เปนขยะที่ยาก
ตอการกําจัด
ปญหาระบบเศรษฐกิจไมเหมาะสมกับสภาวะความตองการของสังคม จึงทํา
ใหคนในสังคมอยูไมได และไมมีสุข
ระบบการเมืองก็เปนอีกระบบหนึ่งที่มีปญหาวิกฤตที่ชัดเจนวาไมสามารถ
ตอบสนองความเปนอยูอยางไทย
วิถชี วี ติ ไทยไดอยางเหมาะเจาะจึงเกิดภาวะปญหาตลอด
เวลาเนือ่ งจาก ระบบการเมืองอาจจะไมเหมาะสมกับพื้นฐานของชุมชนในภูมิภาคนี้ หรืออาจ
จะมาจากหลายสาเหตุผสมผสานกัน
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ระบบการศึกษาที่มีทั้งหลักฐานหลักการตางๆแสดงใหเห็นประจักษวาตองมี
การขุดรากถอนโคนกันครั้งใหญ จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น ไมเฉพาะที่เมืองไทยเทา
นัน้ แตรวมไปถึงปญหาการศึกษาทัว่ โลกดวยเชนกัน นอกจากนีก้ ม็ ปี ญ
 หาอืน่ ๆอีกในทุกระบบ
ที่เรายังแกไมตก
ในการที่จะรังสรรคสิ่งใหมๆ ใหผสมกลมกลืนเหมาะสมกับสภาพสังคมยุค
ปจจุบนั จึงมิใชเรือ่ งงาย รวมทัง้ การหาหนทางการแกไขปญหาทีส่ ลับซับซอน โยงใยถึง
ปญหาตางๆทีเ่ ปนปมยุง ยากเกินกวาทีจ่ ะใชวธิ กี ารธรรมดาๆ แกไขได เปนที่แนชัดวาสิ่งที่เรา
เรียนรูในระบบการศึกษาปจจุบันอาจจะไมมีหนทางใหคํ าตอบที่ดีดวยสภาพที่แทจริงของ
สถานการณทเ่ี กิดขึน้ หากไมอาศัยคุณภาพทางความคิดของคนที่มีความคิดซับซอนพอ และ
เพียงพอตอสภาพสังคมในโลกปจจุบัน เราจึงตองหาหนทางสรางใหเด็กและเยาวชนใหมคี ณ
ุ
ภาพทางความคิด เปนสิง่ จําเปนอยางไมมีทางเลือกในทุกสังคม นักการศึกษาทัว่ ไปจึงพูดถึง
เรือ่ งการ “คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน” ในขณะที่คุณครูและผูปฏิบัติรวมทั้งเยาวชน
อยากจะรูคําตอบวาเขาตองทําอยางไร ดวยวิกฤตการณของโลกเราจึงตองการคนดีที่คิดเกงใน
ทุกสาขาอยางเรงดวนและตองการทรัพยากรบุคคลที่เราสามารถวาดหวังในอนาคตได
นอกจากนั้ น การจั ด การศึ ก ษาสําหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษในต า ง
ประเทศนัน้ ถือวา หลักสูตรการพัฒนาความคิดเปนหลักสูตรทีส่ ําคัญสําหรับเด็กทีม่ ศี กั ยภาพ
สูง เพราะจากผลงานวิจยั และการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ พบวา ถึงแมเด็กที่มี
ความสามารถทางสติปญ
 ญาดีอาจคิดไดรวดเร็วลึกซึง้ กวาเด็กทัว่ ไปก็มไิ ดหมายความวา เขาจะ
คิดเกง คิดถูกตอง หรือคิดดีเสมอไป และบอยครั้งพบวาผูที่มีความฉลาดปราดเปรื่องก็อาจจะ
มีลักษณะการคิดที่ขาดทักษะกระบวนการคิด หรือหลักการคิดที่ดี ขากการคิดไตรตรอง
รอบคอบ ขาดการคิดอยางสรางสรรค หรืออาจขาดวิจารณญาณ เนือ่ งจากคุณลักษณะทาง
ความคิดเปนสิ่งที่ตองเรียนรู หากเด็กเหลานี้ไดรับการชี้แนะหรือฝกฝนทักษะกระบวนการคิด
ก็จะทําใหกระบวนวิธคี ดิ โดดเดนกวาเด็กทัว่ ไปมากมายในระยะเวลาทีเ่ ทากั น หากไมฝกฝน
หลักการณและจริยธรรมทางความคิดใหดี เด็กกลุม นีอ้ าจเปนผูส รางความยุง ยากใหกบั สังคม
ไดมากกวาใครก็ได
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กรณีศกึ ษา
กรณีศกึ ษาที่ 1
เด็กชายวิชา (นามสมมุติ) เปนเด็กที่มีสติปญญาอยูในขั้นอัจฉริยะ คือมี
ไอคิวสูสงกวา 160 เด็กชายวิชามีความจําเปนเลิศ หิวกระหายในการเรียนผิดจากเด็กทัว่ ไป
วิชาสามารถเรียนรูภาษาตางๆไดอยางรวดเร็วและงายดาย เรื่องคํานวณก็กา วหนาเกินวัยไป
อยางรวดเร็ว เขาเปนเหมือนกับ "สรรพวิชาเคลื่อนที่” เมื่ออยากถามความรูตาง ๆ ทั่วโลก
เขารูม ากกวาผูเ ชีย่ วชาญตางๆมากมาย จนเปนทีพ่ ศิ วงกันวา สมองของเขาบรรจุอะไรไดมาก
มายอะไรเชนนี้
ถึงแมวาสมองซีกซายของเขาจะมีประสิทธิภาพมากมาย
แตเขามีขอจํากัด
และมีพฒ
ั นาการทางสมองซีกขวาลากวาเด็กทัว่ ไป ทําใหเกิดภาวะรับรูแ ละความสมดุลทาง
ความคิดเสียไป เขามีความยากลําบากในการจินตนาการ หรือมองสิง่ ตาง ๆ เปนมิติหรือแม
แตพัฒนาการทางสังคมเขายังลาชากวาเพื่อน ๆ หลายป เขาจึงมีสมญานามวา “อัจฉริยะ
ติ๊งตอง” เขาจึงมักถูกเพือ่ นหลอกใหทําสิง่ ตาง ๆ ที่เปนผลเสียกับตัวเขา เขาไมเคยทันโลก
ทันเลหท นั เหลีย่ ม ของคนรอบขาง ความเจ็บปวดขมขื่น เขามีอยูมากมาย บางครัง้ เขาระบาย
ออกมาดวยคําพูดทีเ่ หมือนภาษาวิชาการวา “ผมเปนคนที่มีสติปญญาดี แตมปี ญ
 หาทาง
พฤติกรรมในเรื่องการปรับตัว ผมจะพยายาม แตผมยังหาวิธีแกไขไมได” บอยครั้งเราจึงเห็น
ความเก็บกด โดดเดี่ยว วาเหวอยูภ ายใตความฉลาดอยางหาตัวจับยาก
กรณีศกึ ษาที่ 2
เด็กชายสดับเปนเด็กฉลาดมาก สามารถเรียนรูไดรวดเร็ว รางกายแข็งแรง
คลองแคลว มีเรี่ยวแรงเกินเด็กธรรมดา คนรอบขางจึงมักเห็นสดับรื้อโนนดันนี่ ปนปาย อยู
ไมนิ่งและพยายามถาม พยายามใหคนอธิบายเขา แตวาเสียดายที่สดับเปนเด็กหูพิการตั้งแต
กําเนิด ถึงแมวาสมองจะเต็มไปดวยประสิทธิภาพ แตประสาทรับรูและแปรสัญญาณจาก
สิ่งแวดลอมดวยเสียงถูกตัดขาด ทําใหเขามีความยากลําบากในเรือ่ งการทําความเขาใจ หรือ
การสรางความคิดเชิงถาม ตอบทัง้ หลาย ที่มักตองอธิบายโดยการใชเสียง ใครเลยจะนึกวา
ยาก หากคุณครูไดคลุกคลีกับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน จะทราบวาเปนเรือ่ งยากมาก
มายที่จะสรางความคิดรัดกุม ทีจ่ ะตองถอดรหัสจากภาษาทีม่ คี วามซับซอนเหมาะเจาะ เด็ก
กลุม นีก้ ม็ กั มีปญ
 หา และไมเขาใจวาทําไมตอนนี้ควรใชคําวา สุริยันต ตอนนี้ควรใชคําวา
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ตะวัน ในเมื่อมันมีความวา พระอาทิตยเหมือนกัน ความไพเราะทางภาษาทีจ่ ะเปนสวน
พัฒนาความคิดตางๆใหงอกงามก็สดุดหยุดลงอยางนาเสียดาย
หรือเด็กชายทัศนา ผูท ม่ี ดี วงตามือสนิทก็มกั จะไมสามารถสรางมโนทัศนจาก
การไดยินเชน ถาจะอธิบายวา “ตึกนี้สูงเทียมเมฆ” จะหมายความวาอยางไร มโนทัศนของ
เขาจะเปนอยางไร สิง่ ทีส่ งั คมรอบดานสือ่ สารกันอยูน น้ั หลายสวนไดหดหายไมสามารถนํา
ไปประมวลในระบบฐานขอมูลของสมองของเขาได ซึ่งสงผลตอทั้งความคิดและจิตใจของ
เด็กกลุมนี้อยูมากทีเดียว
กรณีศกึ ษาที่ 3
เด็กหญิงวิไล เปนคนเกงฉลาด มีความสามารถสูงดานภาษา สามารถพูด
ภาษาไดหลายภาษา แตเปนคนขาดความสุข คิดในเรื่องราย ๆ หวาดระแวง และกลัวทีจ่ ะ
ตัดสินใจตาง ๆ สืบจากขอมูลและประวิติกอนเกิดพบวา เด็กหญิงวิไลมีสภาพครอบครัวที่มี
ปญหารุนแรง พอถูกฆาตกรรม แมมีลูกหลายคน ไมสามารถรับภาระไดอีก ตอไปจึงคิด
ทําแทงในภาวะที่วิไลอยูในครรภ แตไมสําเร็จ วิไลจึงเกิดมาอยูในความอุปการะของผูอื่น
โดยผูที่เลี้ยงวิไลก็เลี้ยงอยางไมเต็มใจ ทําทารุณทัง้ กายและใจ คอยหามปรามวิไลเสมอ
ดวยความที่เปนคนที่มีสติปญญาเปนเลิศ และมีแรงผลักดันภายใน วิไลจึงมี
ความคิดเสมอวาตองเอาชนะชีวิตที่ขมขื่น ดวยความสามารถของตัวเอง แตกรอบที่เคยถูก
บังคับ ถูกบีบคัน้ ก็ตามมาหลอกหลอนวิไลเสมอ แมวา วิไลจะโตขึน้ มากแลวก็ตาม เมื่อใดที่
วิไลตองคิดและตัดสินใจ ก็เหมือนมีเสียงมากระซิบขางหูเสมอวา “อยา ๆ”
ในปจจุบนั เราไมทราบวามีเด็กทีช่ าญฉลาด แตกลับขลาดกลัวที่จะคิด ทีจ่ ะ
ทําอยูม ากมายเทาใด หากวิเคราะหในภาพรวมของสังคม เราอาจจะไดขอ มูลทีน่ า ตกใจวา
เด็กของเราไมกลาคิดเปนจํานวนมากเพราะภาวะอารมณไปปดกัน้ (Emotional Block)
กรณีศกึ ษาที่ 4
ไดมีการทําการศึกษาวิจัยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทํางานของสมองกับภาษา
ของคนที่มีวัฒนธรรมตางกันวาจะเหมือนกันหรือตางกันหรือไม โดยใชกลุมตัวอยางเปนชาว
ญี่ปุน เกิดในประเทศญี่ปุน อยูในประเทศญี่ปุน พูดเสียงสระภาษาญี่ปุน พบวา คนกลุมนี้ใช
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สมองซีกขวาบัญชาการพูดเสียงสระ ในขณะที่คนเชื้อสายญี่ปุนโตในอเมริกา พูดเสียงสระ
ภาษาญีป่ นุ ใชสมองซีกซายพูด
งานวิจยั นีแ้ สดงใหเห็นชัดวา ความคิดและการทํางานของสมองเรา มีความ
สัมพันธใกลชิดกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมอยางแยกไมออก
กรณีศกึ ษาทัง้ 4 เปนเพียงตัวอยางเล็กนอยของเด็กจํานวนลาน ๆ คน ทีอ่ าจ
จะมีศกั ยภาพสูงมากแตถกู ปดกัน้ ดวยสภาวะทางอารมณ ประสาทรับรู ระบบการทํางานของ
สมอง พื้นฐานของครอบครัว ที่ทําใหเด็กแมจะฉลาดปราดเปรื่องได กลับไมสามารถใชศกั ย
ภาพของตนไดอยางเต็มที่
แตที่แนนอนคือ เด็กจํานวนมากมายทีไ่ มไดมภี าวะทางรางกาย ทางอารมณ
ทางสังคมสะกัดกั้นความสามารถทางความคิดของเขา แตเขากลับไมกลาคิด ไมกลาทํา และ
คิดไมเปน ซึง่ สาเหตุหลักไมเพียงแตการเลีย้ วดูทบ่ี า นเทานัน้ การจัดการศึกษามีอทิ ธิพลสูง
มากในการสรางกระแสและทิศทางของความคิดเด็ก ๆ ที่มีอิทธิพลพอที่จะสงเสริมให
ผูปกรองใชเวลาสวนที่เหลือเคี่ยวกรําเด็กเพือ่ ไดชอ่ื วาเปนผูเ รียนดีทว่ี า นอนสอนงาย เด็กที่อยู
ในกรอบก็ประสบความสําเร็จทางการเรียน
แตอาจไมเปนผูใ หญทป่ี ระสบความสําเร็จใน
อนาคต
การสรางกระแสทางการศึกษาใหม จึงเปนสิง่ จําเปนทีจ่ ะตองปรับปจจัยใน
การสรางพลังแหงความคิด นับแตหลักสูตร ทัศนคติ วิธสี อน วิธวี ดั ผล การจัดสภาพแวดลอม
การทําความเขาใจ ขอจํากัด จุดออน จุดดอย ของเด็กแตละคนเราจึงอาจคาดหวังผลผลิตทาง
ความคิดไดในอนาคต
จากกรณีศกึ ษาตางๆทําใหเราประจักษชดั วา
ความคิดเปนพลังปญญาของ
มนุษยที่แตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตนทางความคิด ทีข่ น้ึ อยูก บั ปจจัยหลายดาน อาทิ การ
ทํางานของสมอง พื้นฐานทางครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู พืน้ ฐานการศึกษา วัฒนธรรม
ฯลฯ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลของความคิด เพราะความคิดเปนพลังที่เกิดการตอบสนอง
ของสิ่งเราทั้งทางนามธรรมและรูปธรรมจนเปนพลังทางปญญา
สิง่ สําคัญจากการศึกษาเรื่องความคิดคือ คุณภาพทางความคิดนั้นเปนสิ่งที่
เรียนรูได ฝกฝน และปรับเปลี่ยนได จากผลการศึกษาของนักวิชาการรอบโลก ทําใหผลงาน
ทางดานการพัฒนาทางความคิดชัดเจนมากขึน้ เปนสากลมากขึน้ และมองเห็นทางลัดในการ
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พัฒนาความคิดทีจ่ ะกาวขาม “ความยากลําบาก” เฉพาะบุคคลทีเกิดมาจากปจจัยพืน้ ฐาน เชน
ภาวะการรับรู สภาพแวดลอม
ในระบบการศึกษาทีเ่ ปดกวางมากขณะนี้ ทําใหเรามีโอกาสพัฒนาเด็ก ๆ ใน
สังคมไดเปนระบบมากขึ้น มีทิศทางมากขึ้น โดยไมตองเริ่มตนนับหนึ่งใหม โดยที่แตละ
สังคมควรใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาของชาติตน ผสมผสานกับภูมิปญญา
สากล ที่สนับสนุนการพัฒนาความคิดของเด็กอยางเปนรูปธรรมอยางมากมายกว าทีผ่ า นมาใน
ประวัตศิ าสตร
การขยายตัวอยางรวดเร็วของความสนใจเรื่องความคิดและวิทยาการเรื่อง
ความคิด ทําใหมีผลิตผลใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ เชน ทฤษฎีทางความคิดดานตาง ๆ สือ่ เอกสาร
งานวิจยั ที่ชวยใหครู และผูดูแลเด็กไดพัฒนาความคิดอยางชัดเจนรวดเร็ว สะดวกสบายมาก
ขึ้น และสามารถทําใหเจตนารมณทางการศึกษาทีต่ อ งการใหเด็ก “คิดเปน ทําเปน” เปน
ความจริงได
ในทางตรงขามกันหากสังคมใดที่ไมสนใจนําพาสิ่งที่เปนความรูสากลและ
การสืบสานภูมิปญญาของชาติและไมพยายามผลักดันความเคลื่อนไหวที่ลงมาถึงภาคปฏิบัติที่
สงผลถึงคุณภาพความคิดใหกับเด็ก ๆ ที่ทํากันอยางจริงจังในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวก็จะทําให
เกิ ด ภาวะความแตกต า งกั น ในเรื่ อ งความเจริ ญ ทางความคิ ด ที่ ชั ด เจนมากกวาที่เปนอยูใน
ปจจุบนั และจะเกิดการครอบงําทางความรูค วามคิด อาจรวมไปถึงดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ของคนในสังคมเล็ก ๆ ทีไ่ มพยายามพัฒนาพลังปญญา พลังความคิด และพัฒนา
ภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของตนใหโดดเดนดังเชนที่ประเทศดอยพัฒ นาหลายประเทศถูก
กระทําอยูใ นขณะนี้
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูงจึงเปนเรื่องสํ าคัญ จําเปนอยางเรง
ดวนทีจ่ ะตองนําไปสูการปฏิบัติจริงใหไดอยางเปนรูปธรรม นั่นหมายถึงวาผูที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกหนวยตองวางโครงสรางเรื่องระบบกลไกและการจัดการ ที่ทํา
ใหเกิดการพัฒนาความคิดอยางจริงจัง นับแตเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพความคิด การพัฒนา
บุคลากร การสรางมาตรฐานในสถาบันฝกหัดครูทจ่ี ะตองมีความรูค วามเขาใจในเรื่องนี้ การ
สนับสนุนใหเอกชนมีสว นรวมในการพัฒนาทักษะการคิด ตลอดจนเผยแพรวิธีการพัฒนา
ความคิดโดยรวมมือกับสื่อมวลชนเพื่อหาทางลัดในการพัฒนา

13

การพัฒนาความคิดระดับสูงกับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ในการจัดหลักสูตรและจัดการศึกษาที่ตอบสนองเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
นัน้ นักการศึกษาจะตองทําความเขาใจกับธรรมชาติ ความตองการ ตลอดจนปญหาทีเกิดขึน้
จากระบบการศึกษาหรือเกิดขึ้นเพราะพลังทางการเรียนรูที่รวดเร็วและเชี่ยวกรากเกินกวาการ
ศึกษาปกติจะตอบสนองไดอยางเหมาะสม
จากการสํารวจและการวิจยั รอบโลก พบวาเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษนัน้
ตองการ หลักสูตรทีม่ คี วามสลับซับซอนพิศดาร ทาทาย เพียงพอที่จะทําใหเขาเห็นวาการ
เรียนรูนั้นมีคุณคาพอตอความสนใจ มีสิ่งเราที่เหมาะสมที่เขาอยากตอบสนองและเปนสุข
ในปจจุบนั นักการศึกษาพิเศษจึงไดพยายามคิดคน วิธกี ารนําเอาความคิดระดับ
สูงเขาไปสอนทัง้ วิธที ผ่ี สมผสานกับหลักสูตรปกติหรือเปนหลักสูตรพั ฒนาความคิดลวน ๆ ที่
ไมอิงกับหลักสูตรปกติ แตจะทําใหเด็กมีหลักในการคิด มีการปรับระบบความคิดของตนให
มีขั้นตอน หรือมีวิธีที่ทําใหเขาสามารถตรวจสอบความคิดของเขาวาเหมาะสมหรือไม
การพัฒนาวิธีคิดระดับสูงนี้เองเปนเครื่องมือใหเด็ก “กาวขามความยากลําบาก
ทางความคิด” ของตนไดงายขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กที่ไมกลาคิดเพราะการเลี้ยงดู หรือเด็ก
ทีส่ บั สนในการแสดงออกทางความคิดใหกลาคิดอยางมีหลัก และมีหนทางนําความรูเดิมมา
ถักทอความรูใหม ๆ ใหเกิดนวัตกรรมทางปญญาขึน้
ซึ่งตอมาไดพบวา การสอนโดยใชทักษะกระบวนการทางความคิดระดับสูง
นัน้ เด็กปกติกส็ นุกสนานและพัฒนาวิธคี ดิ ไดอยางมากมาย และยังสามารถพบเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษที่แฝงเรนอยูไดอีกประการหนึ่ง จึงไดมปี ระสบการศึกษาในปจจุบนั ทีจ่ ะตองให
เด็กปกติเรียนแบบ "คิดเปน ทําเปน"
ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงเห็นวา การคิดคาหาตนแบบในการฝกทักษะการคิดให
กับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ จึงเปนเรื่องจําเปนที่จะตองเริ่มดําเนินการลงสูภ าคปฏิบตั ิ เพื่อ
นําสูก ารพัฒนาทีส่ มบูรณ และจะเปนประโยชนตอเด็กทั้งมวล ไมเฉพาะกับเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษเทานัน้
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อ
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1. ศึกษาวิธีการจัดระบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง

ในชั้นเรียน
2. ศึกษาและวิเคราะหปจจัยและกระบวนการเรียนการสอนที่ชวยในการคน

หาและพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
3. ศึกษาเนื้อหารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาตอไป
4. สรางและพัฒนา คูมือ เอกสาร สือ่ และอุปกรณที่ใชในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
5. สรางคูมือครู สําหรับเปนแนวทางในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดระดับสูงสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
6. นําผลที่ไดจากการวิจัยไปเผยแพรใหเกิดการดําเนินการในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษอยางกวางขวางตอไป
ขอบเขตของการวิจยั
1. การวิจยั ดําเนินการในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโรงเรียน
ในโครงการศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก
2. การวิจัยจัดการทดลองปฏิบัติการเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท ี่ 3
3. การดําเนินการวิจยั ใชเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา ซึง่ ถือวาเปนการวิจยั ระยะ
สัน้
ความสําคัญของการวิจยั
งานวิจัยครั้งนี้มีความสําคัญคือจะเปนตัวอยางของรูปแบบการดําเนินการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
1. รูปแบบวิธีการจัดระบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนทักษะการคิดระดับสูง
ในชั้นเรียน
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2. แนวทางในการดําเนินการจัดกิจกรรม

เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนา

ทักษะการคิดระดับสูงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3. ตัวอยางกิจกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการคิดระดับสูงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนา
4. ตัวอยางสือ่ การดําเนินการจัดกิจกรรม
ทักษะการคิดระดับสูงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
5. คูมือครูในการดําเนินการจัดกิจกรรม เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การคิดระดับสูงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
6. สามารถนําผลการดําเนินงานไปเผยแพรในสถานศึกษาอืน่ ๆได
สมมติฐานในการวิจยั
1. ความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเพิ้มสูงขึ้นหลักได รับ
การฝกทักษะความคิดโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะความคิดระดับสูง
2. ความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มสูงขึ้น
หลักไดรับการฝกทักษะความคิดโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะความคิด
ระดับสูง
3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษประสบความสําเร็จอยูในระดับ 70% ขึ้นไป
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บทที่ 2
ปรัชญา วิสยั ทัศน และกรอบทฤษฎี
- ความคิดระดับสูง คืออะไร
- เราจะทราบไดอยางไรวาเด็กคนใดเปนที่ความคิดระดับสูง
- ถาเด็กบางคนไมแสดงออกมาแลวครูจะทราบไดอยางไร
- เด็กในหองเรียนของเราจะมีพรสวรรคทางดานการคิดบางไหม
นี่คือปญหาเพียงคราวๆ ของผูที่จะตองจัดการกับเด็กที่มีความคิดระดับสูง
เพราะความคิดนั้นเปนนามธรรมซึ่งวัดออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมไดยาก ครูจึงตองใหความ
สนใจอยางหนักวาจะคนหาเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษเหลานีไ้ ดอยางไร ลักษณะใดบางที่ครู
จะสังเกตไดวาเด็กคนนั้นเปนเด็กที่มีความคิดระดับสูง การทีจ่ ะตัดสินวาใครเปนผูท ม่ี คี วาม
สามารถทางการคิดนัน้ เปนเรือ่ งทีซ่ บั ซอน และละเอียดออน
บุคลิกลักษณะของเด็กทีม่ คี วามสามารถทางการคิด
1. มีความรูสึกไวตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ รอบตัว
2. ชางสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งตางๆ ไดดี(มักมองเห็น
อะไรไดมากกวาคนอื่น)
3. รับรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
4. ไมตองการใหใครมาขัดจังหวะในขณะที่กําลังจดจอกับกิจกรรมบางอยาง
5. มีสมาธิในการทําสิง่ ตางๆ ไดนาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวล
6. จดจําสิง่ ตางๆ ไดรวดเร็ว (จําเร็ว)
7. ระลึกขอมูลไดรวดเร็วและถูกตอง (จําแมน)
8. เบื่อหนายงายกับกิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจําวันของโรงเรียน
9. ชอบคบคนที่มีอายุมากกวา
10. ชอบทําอะไรดวยตัวเอง (ไมอยากใหผูอื่นชวยเหลือหรือถาชวยก็เพียงนอย
11. ชอบทํางานคนเดียวหรืองานเดีย่ วมากกวางานกลุม
12. ชอบทํากิจกรรมทีย่ ากทาทายความสามารถ
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13. สนใจอานหนังสือทีย่ ากเกินวัย (เชน หนังสือของผูใ หญ หนังสือเกีย่ วกับ
ชีวประวัตบิ คุ คลสําคัญ และสารานุกรม เปนตน)
14. รูห รือสนใจในสิง่ ทีผ่ ใู หญเองตองประหลาดใจ (เพราะคาดไมถึงวาวัย
เพียงเทานีจ้ ะรูห รือสนใจ)
15. ทํางานที่ชอบไดดีเกินคําสัง่ หรือความคาดหมาย
16. เรียนรูสิ่งใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว
17. ใชภาษา (เชน ศัพท หรือโครงสรางประโยค) ทีส่ งู เกินวัย
18. เมื่อเขาไปรวมกิจกรรมใดๆ ก็มีแนวโนมวาจะทําไดดี
19. ชอบตั้งคําถามที่กระตุนความคิด
20 สนใจเปนพิเศษกับกิจกรรมที่ตองใชความคิด
21. ชอบจัดระบบระเบียบหรือโครงสรางใหกับเหตุการณหรือสิ่งตางๆ
22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรม เชน สัญลักษณ ตัวเลข รวมทั้งคํา
นามธรรม (เชน ประชาธิปไตย วินยั ความซือ่ สัตย เปนตน) ไดอยางลึกซึง้ กวาเด็กวัยเดียวกัน
23. อยากรูอ ยากเห็นเปนพิเศษ (ชางซักถาม โดยเฉพาะเรื่องเหตุผลหรือถาม
ในลักษณะถา…….แลว?)
24. ชอบคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความคิด การกระทําหรือการทดลอง
ของตน
25. มองเห็นความสัมพันธของเหตุและผลไดรวดเร็ว
26. บอกความแตกตางและความคลายคลึงกันของสิ่งตางๆ ไดดี
27. จับประเด็นสําคัญ หรือหลักการที่แอบแฝงอยูไดอยางรวดเร็ว
28. สามารถแสดงความสัมพันธระหวางความคิดตางๆ ทีด่ ภู ายนอกคลายวา
จะไมเกี่ยวของกันได
29. สามารถสรุปภาพรวมของสิ่งตางๆ หรือเรื่องราวไดดี
30. ไมดวนสรุปความรูหรือขอมูลตางๆ โดยไมวิเคราะหหรือตรวจสอบ
31. สามารถวางแผนไดอยางสลับซับซอน
32. สามารถใชสามัญสํานึกประกอบการคิดหาคําตอบหรือแกปญ
 หาตางๆ ได
เปนอยางดี
33. สามารถผสมผสานความรูความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ มาแกปญหาไดดี
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ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับความคิด
การใชความคิดของมนุษยถือวาเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตเปน
อยางมาก ความเปนปกติสุขและการดําเนินชีวติ ทีป่ ระสบความสําเร็จเปนผลมาจากการมีประ
สิทธิภาพ
ของความคิด มนุษยควรตองไดรับการฝกฝน และการเรียนรูเพื่อใหสมองได
ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคุณภาพของสมองนั้นมิใชอยูที่การมีสมองเทานั้นแตจะ
อยูที่การใชสมองเปนสําคัญ การฝกทักษะกระบวนการคิดจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิง่ ใน
การพัฒนาสติปญ
 ญาของเด็ก เพื่อที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหที่มีคุณภาพ และเปนกําลังทีส่ ําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
ความหมายของความคิด
ความคิดเปนกลไกตอบสนองของสมองตอสิ่งเราตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่ใชในการสรางแนวคิดรวบยอด ดวยการจําแนกความ
แตกตาง การจัดกลุม และการกําหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดรับและกระบวนการที่ใช
ในการแปลความหมายของขอมูล รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การ
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ ซึ่งขอมูลที่นํามาใชอาจจะเปนประสบการณเกา
ความจริงที่สัมผัสได ขอมูลตาง ๆ หรืออาจเปนเพียงจินตนาการทีไ่ มอาจจะสัมผัสได ตลอด
จนเปนกระบวนการเกีย่ วกับการนํากฎเกณฑตา ง ๆ ไปประยุกตใช
ขอบขายของความคิด
ขอบขายของความคิดกวางขวางมาก การใหความสนใจในดานการคิดจึงมี
อยางหลากหลาย ซึ่งสามารถแบงกลุมของความคิดออกไดเปน 3 กลุม คือ
1. ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติ
กรรมของการใชความคิดอยางชํานิชํานาญ ซึ่งคนแตละคนจะมีทักษะการคิดแตกตางกัน บาง
คนสามารถคิดไดเร็ว ถูกตองเปนขั้นเปนตอน บางคนคิดไดชา ผิดพลาด สับสน แตอยางไร
ก็ตามทักษะการคิดเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและฝกฝนได บุคคลใดไดรับการพัฒนาและฝก
อยางชํานิชํานาญก็จะมีทกั ษะการคิดเพิม่ มากขึน้ ทักษะการคิดประกอบดวย การมอง การ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก การแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การสรุป
ความ เปนตน
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2. ลักษณะการคิด หมายถึง ประเภทหรือรูปแบบของการคิดมีหลากหลาย
แตกตางกันออกไป สามารถแบงออกกไดเปน 2 กลุม ใหญ คือ
2.1 การคิดอยางไมมีเปาหมาย เปนการคิดไปเรื่อยๆ ไมมีเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคของการคิด
2.2 การคิดอยางมีเปาหมาย เปนการคิดที่มีประโยชนและมีคุณภาพ
มากกวาการคิดแบบแรก ผูคิดมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนหรือแกปญหาหรือหาแนวทางใน
การบรรลุถึงความสําเร็จในการทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ การคิดแบบนี้มีความสําคัญมากเพราะหากใช
ไปในทางที่ผิดจะกอใหเกิดความเสียหายเดือดรอนตอสังคม สิ่งแวดลอม และตอตัวผูคิดเอง
ในภายหลัง การพัฒนาการคิดจึงมีเปาหมายทีส่ ําคัญคือมุงใหเปนคนคิดดี คิดชอบ
3. กระบวนการคิด เปนการคิดที่มีความสลับซับซอน ซึ่งจะตองมีพื้นฐาน
ดวยทักษะความคิดหลายๆดานเขามาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงตองมีขั้นตอน และมี
ความ แยบยล
จึงจะทําใหพบแนวทางในการแกปญ
 หา คําตอบ หรือขอสรุปของความคิด
แตละครั้ง อาจกลาวไดวา กระบวนการคิดเปนเรื่องของการใชทักษะความคิดระดับสูงนั่นเอง
ระดับของความคิด
เมื่อพิจารณาจากกลุมของความคิดแลว สามารถแบงระดับของความคิดได
เปน 3 ระดับ คือ
1. การคิดระดับพื้นฐาน เปนการคิดทั่วไป ไมมีความลึกซึ้ง สลับซับซอน
มากมาย
2. การคิดระดับกลาง เปนการคิดที่มีความสลับซับซอน เปนการคิดที่จะตอง
ใชเชาวไหวพริบในการคิดหาคําตอบพอสมควร
3. การคิดระดับสูง เปนการคิดทีม่ คี วามสลับซับซอนสูงมาก จะตองใชศกั ย
ภาพพืน้ ฐานทางสติปญ
 ญา ความรูค วามสามารถ และตองใชการฝกฝน มีพน้ื ฐานในการคิด
แบบตาง ๆ จึงจะสามารถคิดหาคําตอบได เพราะในการพัฒนาความคิดใหถงึ ระดับสูงนัน้ จํา
เปนตองอาศัยทักษะการคิดขัน้ ตนและขัน้ กลางเขามาเปนพืน้ ฐานในการคิดเสมอ
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ในการพัฒนาความคิดใหแกเด็ก จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาทักษะ
การคิดทั้ง 3 ระดับ คือ ทักษะการคิดขั้นตน ทักษะการคิดขัน้ กลาง และไปจนถึงทักษะการ
คิดระดับสูง (ทิศนา แขมณี. 2540 : 16)
ความสําคัญการพัฒนาความคิด
ชีวิตของคนที่เติบโตมาในสังคม ทุกคนจะตองเผชิญกับสิ่งแวดลอมรอบขาง
เปนเรื่องธรรมดาและในบรรดาสิ่งแวดลอมที่มีกระทบนั้นก็จะมีปญหามากบางนอยบางตาม
สถานการณของแตละคนแตละเวลา แตธรรมชาติก็ไดสรางสิ่งสําคัญเพื่อเปนเครื่องมือใหกับ
มนุษยในการ
ตอสูและแกไขปญหานั้นมาใหกับมนุษย สิ่งนั้นก็คือสมองมนุษยนั่นเอง
แตถึงกระนั้นก็ยังมีความแตกตางกัน บางคนใชสมองในการแกปญหาในชวงเวลาอันรวดเร็ว
บางคนก็สามารถทําไดในเวลาอันยาวนาน บางคนเมื่อประสบกับปญหาก็จะเลี่ยงปญหาไปก็มี
ทั้งที่บางครั้งปญหาเหลานั้นสามารถที่จะแกไดโดยงายดาย
การคิดจึงเปนหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาของมนุษย จึงควรอยางยิ่งที่จะ
ตองหันมาใหความสนใจอยางจริงจังเพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะความคิดใหแกเด็กและ
เยาวชน
ในการประชุมที่ The Wingspread Conference Center in Racine รัฐ
Wisconsin เมื่อเดือน พฤษภาคม 1984 ผูเขารวมประชุมเปนนักการศึกษาทั่วโลกจํานวน 60
คน ไดสรุปวาแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการคิดมี 3 แนวทาง คือ
1. การสอนเพือ่ ใหเกิดการคิดเปน การสอนแนวทางนี้ จะประสบผลสําเร็จ
ไดก็ตอเมื่อครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการใหผูเรียนคิดคําตอบ ซึ่งตองเปนคําตอบ
ทีเ่ กิดจากการวิเคราะห การจัดหมวดหมู ประมวลขอมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ กอนตอบคําถาม
การสอนเพือ่ ใหเด็กคิดเปนอาจจะเปนการใชวธิ แี ทรกในบทเรียนวิชาต าง ๆ ที่รวมไวใน
หลักสูตร
2. การสอนการคิด ใหเปนวิชาหนึง่ แยกออกมาจากวิชาทีม่ กี ารเรียนการสอน
ตามปกติ โรงเรียนอาจจะสอนวิชาการคิดใหแกเด็กเพื่อใหไดหลักการและทักษะการคิดที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาตาง ๆ ได
3. การสอนกระบวนการคิด เปนการสอนทีเ่ นนใหนกั เรียนไดตระหนักถึง
กระบวนการคิดของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อใหเกิดทักษะการคิดและความเขาใจเกี่ยวกับ
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กระบวนการคิดของตนเองในอดีต สิง่ ทีต่ นจะตองศึกษาเพิม่ เติมใหไดแนวทางการแกปญ
 หา
ในอนาคต เปนการสอนทีเ่ นนการวางแผนเกีย่ วกับการคิด การตรวจสอบความถูกตองเหมาะ
สมของความคิดของตน (อรพรรณ พรสีมา. 2539 : 11)
อยางไรก็ตามในปจจุบนั วิธกี ารพัฒนาความคิดใหกบั เด็กนักเรียน มักจะให
ผสมผสานกับวิชามากกวาทีจ่ ะแยกฝกโดด ๆ
วิธกี ารสอนการคิด
ในการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด มีแนวทางทําได 2 วิธี คือ
การใชโปรแกรม สือ่ การสอน แบบฝกหรือบทเรียนสําเร็จรูป เพื่อมุงพัฒนาทักษะและ
กระบวนการคิดใหเด็กโดยตรง และวิธีที่ 2 เปนการสอดแทรกการคิดโดยผานเนื้อหาวิชา
ตามหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการคิด ซึง่ จุดประสงคในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดดังกลาวมีความแตกตางกัน
1. การสอนคิดโดยตรงโดยการใชโปรแกรม สือ่ การสอน แบบฝกหรือบท
เรียนสําเร็จรูป เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยตรง จะมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความคิด
ของเด็กโดยเฉพาะ เนือ้ หาของโปรแกรมและสือ่ การสอนดังกลาวจะไมเนนเนือ้ หาในวิชาที่
เรียนตาม หลักสูตร แมวา บางครัง้ อาจจะนําเนือ้ หามาใชในการสรางแบบฝก แตมิไดมีจุด
มุงหมายเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชานั้น ๆ เนือ้ หาทีใ่ ชสว นมากเปนเนือ้ หาทีส่ ราง
ขึ้นเพื่อมุงเนนพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดโดยเฉพาะ
2. การสอนการคิดโดยผานเนือ้ หาวิชาในหลักสูตร เปนการสอนที่สอดแทรก
การฝกคิดหรือบูรณาการสอนความคิดกับเนือ้ หาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรทีใ่ ชในปจจุบนั โดย
ทีค่ รูจะใชกระบวนการ และวิธีการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดลักษณะตาง ๆ สอดแทรก
เขาไปในขัน้ ตอนของการสอนวิชาตาง ๆ เหลานัน้ ทั้งนี้ วิธกี ารสอนดังกลาวมิใชเรือ่ งงายนัก
ครูผูสอนจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการสรางแผนการสอน เขาใจและมีวธิ กี าร
สอนและเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมจึงจะสามารถกระตุนใหนักเรียนดมี โอกาสฝกทักษะการ
คิดควบคูไปกับการเรียนรูในเนื้อหารายวิชา (Nickerson. 1984 : 26 - 36)
สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูวิจัยไดเลือกใชการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ลวน ๆ โดยเนนการฝกความคิดกับกับวิชาการสาขาใดสาขาหนึง่ เปนพิเศษ เพื่อฝกใหเด็กได
คุนเคยกับโครงสรางการคิดระดับสูง และเห็นโครงสรางวิธีคิดแบบตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น สวน
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การพัฒนาทักษะการคิดทีผ่ สมผสานในเนือ้ หาวิชาตาง ๆ ทีเ่ นนเฉพาะสาขา เชน คณิตศาสตร
ภาษา ดนตรี และทัศนศิลป นัน้ จะอยูในการวิจัยของแตละสาขาซึ่งอยูในโครงการวิจัยของ
ศูนยพัฒาอัจฉริยภาพครั้งนี้ดวย
ความคิดระดับสูง (High Order Thinking Skill)
ความคิดระดับสูง (High Order Thinking Skill) หมายถึง คุณลักษณะทาง
ความคิดของมนุษยที่ใชกลยุทธทางความคิดที่ซับซอน ลึกซึง้ สรางสรรคมีหลักเกณฑที่ตอง
อาศัย คุณภาพความคิดขั้นสูง ในการประมวลองคความรูประสบการณตาง ๆ โดยอาจใชวิธี
คิดเชิงสรางสรรค คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา คิดแบบอภิปญญา ฯลฯ เพือ่ นําไปสู
คําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอาจใชทักษะความคิดหลาย ๆ ดาน ประกอบกัน หรืออาจเนน
ทักษะความคิดดานใดดานหนึง่ มากกวาทักษะทางความคิดดานอืน่
ซึ่งแลวแตเงื่อนไขหรือ
สถานการณทจ่ี ะตองใช กลยุทธทางความคิดดานใดไปใช โดยมิใชเปนคุณภาพทางความคิด
ทีไ่ ดมาจากการจําเทานัน้ (อุษณีย โพธิสุข. 2541)
อาจกลาวไดวา ความคิดระดับสูงหมายถึง คุณลักษณะของสมองในการที่รับ
ขอมูล (encode) เก็บรักษา (storage)และจัดกระทํา (operate) ขอมูลแลวนําขอมูลดังกลาวไปใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ
ความคิดระดับสูงที่ใชในการฝกฝนความคิดในปจจุบันมักจะเกี่ยวของกับคุณ
ลักษณะความคิด ดังตอไปนี้คือ
1. ความคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)
2. ความคิดสรางสรรค (Creative thinking)
3. ความคิดแบบอภิปญญา (Metacognition)
4. ความคิดแกปญหา (Problem Solving)
5. การตัดสินใจ (Decision Making)
6. การคิดแบบญาณปญญา (Intuitive Thinking)
7. ความคิดในดานดี (Positive Thinking)
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วิธีการคิดแปดประการนั้นทํางานผสมผสานกันรวมมือกัน ทีอ่ ยูภ ายใตปจ จัยที่
เกือ้ หนุนการพัฒนาทักษะการคิด 10 ดาน สามารถเขียนเปนรูปแบบความคิดดังรูปที่แสดง
ขางลาง

ความคิด
วิจารณ
การแกปญหา

ความคิด
สรางสรรค

ความคิด
ระดับสูง

ญาณปญญา

อภิปญญา

ความคิดใน
ดานดี

การตัดสินใจ

รูปที่ 1 แสดงคุณลักษณะความคิดระดับสูง (อุษณีย โพธิสุข. 2542)
ความคิดระดับสูงที่กลาวมาแลวนั้น เปนการแบงกลุมคุณลักษณะทางความคิด
ที่จะชวยใหเรามองเห็นคุณลักษณะความคิดไดชัดเจนขึ้น เขาใจงายขึ้น ทําใหจดั ระบบการฝก
ฝนไดเปนระบบมากขึ้น อยางไรก็ตามในสถานการณจริงในชีวติ ประจําวันเราไมสามารถใช
ทักษะกระบวนการทางความคิดเพียงดานใดดานหนึ่ง การที่จะใชลักษณะความคิดแบบใด
มากกวายอมขึน้ อยูก บั โจทยปญ
 หา สถานการณ หรือปจจัยอืน่ ๆ ประกอบกัน ซึ่งโจทย
ปญหาหรือสถานการณบางครัง้ เราไมสามารถกําหนดได แตการเรียนรูและการเขาใจเกี่ยวกับ
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ปจจัยทางความคิดเพื่อนําไปสูการกระทําที่ผานกรองความคิดเปนเรื่องสําคัญเพราะถึงแมวา
ความคิดและการผลิตผลความคิดจะเปน
คุณสมบัติพิเศษของมนุษย แตเราก็ไมคอย
ตระหนักถึงคุณคาและศักยภาพทางความคิดของเราเอง ทําใหเราไมไดคํานึงถึงปจจัยทีก่ อ ให
เกิดความคิดดี ๆ และเปนสิ่งที่สําคัญที่ทําใหเด็กแยกแยะสถานการณในการเลือกใชสถาน
การณทางความคิดอยางเหมาะสม
การฝกฝนทักษะความคิดดานตาง ๆ จากหลากหลายสถานการณจงึ เปน
กระบวนการสําคัญที่ไดคุณภาพทางความคิดที่ยืดหยุด เฉียบคม พอทีน่ ําไปใชไดในรูปแบบ
ตาง ๆ
ปจจัยทีส่ ง ผลทางความคิดของคนประกอบดวยสิง่ ตาง ๆ ดังนีค้ อื
1. พืน้ ฐานทางครอบครัว (Family Background) พื้นฐานทางครอบครัวถือ
วาเปนปจจัยหลักทีส่ ําคัญตอการพัฒนาความคิด นับแตการเตรียมพรอมดานโภชนาการที่เอื้อ
ใหเซลลสมองแข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะรับรูตาง ๆ ได นอกจากนี้ครอบครัวยังเปนพื้นฐาน
สําคัญของวิธีคิดโดยอิทธิพลจากวิธีเลี้ยงดูที่อาจทําใหเด็กกลาคิด กลาทดลอง ในขณะที่เด็ก
บางคนอาจจะกลัวทีจ่ ะคิด ทีจ่ ะกลาคิด กลัวทีจ่ ะมีความแตกตาง รวมทัง้ ประสบการณจากกล
ยุทธในการแกปญ
 หาชีวติ ประจําวัน การปฏิบัติตัวของคนในครอบครัวก็สงผลที่เปนรากฐาน
ทั้งความคิดและจิตใจ เด็กจะคิดได คิดดีในทางบวกยอมมาจากรากฐานสําคัญคือครอบครัว
2. พืน้ ฐานความรู (Background of Knowledge) การเรียนทีไ่ ดมาจากการ
กลั่นกรองและเก็บในรูปความรูดานตาง ๆ ที่จะสงผลตอวิธีคิด วิธปี ฏิบตั ิ ความเชื่อ บุคลิกภาพ
ทางความคิด ตลอดจนแนวทางแกปญหาตาง ๆ เพราะความรูที่ไดมีหลายรูปแบบมีหลายขั้น
ตอนในการฝกฝนแตถาจะเนนใหชัดเจนระหวางผูที่มีการศึกษาสูงกับ ผูที่ขาดโอกาสทางการ
ศึกษา จะมีวิธีการคิดแตกตางกันคนละแนว คนละความเชื่อ ทั้งนี้เนื่องจากการฝกฝนของแต
ละสาขาวิชา
3. ประสบการณชีวิต (Experience of Life) บทเรียนตาง ๆ ทีผ่ า นมาในชีวติ
เราทุกวันนีไ้ มวา จะเปนเรือ่ งเล็กหรือเปนเรือ่ งใหญ เปนขอมูลที่มีผลโดยตรง คนที่มีโอกาส
เรียนรูโลกกวางมาก ไดเห็นหลากหลายประสบการณยอ มมีวธิ กี ารคิดทีห่ ลากหลายกวาและมี
ขอมูลที่นํามาใชในชีวติ จริงไดมากกวา
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4. การทํางานของสมอง (Brain Functioning) สมองของแตละคนที่เกิดมามี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่ละเอียดออน ที่ทําใหทุกคนมีเอกลักษณทางความรูสึกนึกคิดและบุคลิก
ภาพรวมทัง้ ศักยภาพดานตาง ๆ ไมเทากันตั้งแตเริ่มเกิดจนถึงโต เชนคนทีม่ คี วามถนัดในการ
ใชสมองซีกซายก็จะเปนคนทํางานโดยเหตุผล ขั้นตอน ในขณะที่คนที่มีความถนัดที่ใชสมอง
ซีกขวา อาจเปนคนทีใ่ ชจนิ ตนาการสรางสรรคไดดกี วา
5. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลตอความคิด
ความเชื่อ และการปฏิบัติของคนอยางมาก จึงถือวาเปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญดานหนึง่
6. จริยธรรม (Morality) ผูที่มีจริยธรรมสูงยอมมีกรอบในการคิด การตัด
สินใจ และการหาแนวทางแกปญหา การประมวลความคิดแตกตางอยางสิ้นเชิงกับผูที่ขาด
จริยธรรม
7. การรับรู (Perception) เปนสภาวะทีเ่ ราตอบสนองตอสิง่ หนึง่ สิง่ ใดภายใต
กลไกของสมอง จิตใจ ฯลฯ ที่มีผลตอวิธีการคิดของคนเปนอยางมาก
8. สภาพแวดลอม (Environment) เปนตัวกระตุน สําคัญยิ่งตอการเรียนรู ตอ
วิธีการคิดของเด็ก
9. ศักยภาพทางการเรียนรู (Learning Potential) เด็กแตละคนมีศักยภาพ
การรับรู การประมวล ขอมูลในอัตราที่ตางกันทั้งความรวดเร็ว และลุมลึก สงผลใหแตละคน
คิดไมเทากัน คิดไมเหมือนกัน แมวา จะมีประสบการณเหมือนกันก็ตาม
10. ประสาทรับรู (Sensory Motor) จากประสาทรับรู เชน หูพกิ าร ตา
พิการหรือการรับรูผิดปกติ ก็ทําใหวธิ คี ดิ แตกตางจากเด็กทัว่ ไป และในทางตรงกันขามหากมี
ประสาทรับรูที่ฉับไวกวาเด็กคนอื่นก็สามารถรับรูขอมูลไดรวดเร็วและละเอียดกวาเด็กอื่น ๆ
คุณภาพของวิธีคิดของคนจึงขึ้นอยูกับปจจัยดังที่กลาวมาแลว ถือวาปจจัยดังกลาวเปนพืน้ ฐาน
รองรับใหเกิดความคิดดีหรือไมดีไดทั้งนั้น
ในปจจุบนั ถือวาวิธที ส่ี ําคัญตองเรงสรางความ
พรอมคือ การสรางโอกาสใหเด็กไดคิด ประสบการณใหเด็กมีความลุมลึกทางความคิด
วิธีคิดทั้งแปดตางเชื่อมโยงกัน สนับสนุนกัน เด็ก ๆ ทุกคนเต็มไปดวยพลัง
ของการเรียนรูดวยสมรรถนะของสมองที่ธรรมชาติรังสรรคมามีอยูมากมายพอที่จะเรียนรูได
อยางไรขีดจํากัดและเรียนรูไดในหลายมิติ เพียงแต บาน โรงเรียน และสังคมตองเขาใจถึง
วิธีพัฒนาวิธีคิดของเด็กดวยความเขาใจวาคุณลักษณะความคิดตาง ๆ จะเกิดขึ้นไดอยางไร
ความคิดดี ๆ หลายอยางไมไดเกิดจากความคิดดวยเหตุผล หรือคิดเปนขั้นตอน แตตองกลา
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คิด ฉีกความคิด หนีจากกรอบที่มีอยูหรือคิดเกี่ยวกับความคิด หรือบางทีไมคิดก็เกิดความคิด
ทีย่ ง่ิ ใหญ การเรียนรูทางความคิดเปนสิ่งมหัศจรรยใด ๆ ในโลกมนุษย
อยางไรก็ตามในงานวิจัยฉบับนี้จะไมกลาวครอบคลุมความคิดทุกรูปแบบ
หรือเกิดความคิดในหลากหลายมิติ แตจะนําเสนอแนวทางพัฒนาความคิดทีเ่ ปนแกนหลักใน
หลักสูตรสากล เนื่องจากกรอบของเวลามีอยูคอนขางจํากัด โดยจะอธิบายถึงคุณลักษณะวิธี
คิดที่สามารถฝกฝนเปนทักษะความคิดไดเปนประเภท ๆ โดยไมยึดอยูกับทฤษฎีใด ๆ ทัง้ สิน้
แตจะใชการสังเคราะหจากหลักวิชาการและหลักทฤษฎีมาปรับเปนหลักสู ตรและระบบการจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียน
ความคิดอยางมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking)
ในชีวิตประจําวันของทุกคนนั้นเราเกี่ยวของกับโจทยปญหาที่จะตองใชวิธีคิด
แบบมีวิจารณญาณตลอดเวลา เพราะเราจะตองตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อหรือหาขอสรุปตางเสมอ
ทั้งเด็กและผูใหญ เพราะเราจะตองกรองคําพูด กรองการกลาวอางตาง ๆ วาเปนจริงหรือไม
อยางไร
1. “พี่นองชาวบานครับผมไมโกงทานแนนอนเพราะผมรวยแลว”
2. “พี่นองชาวบานครับผมไมโกงทานแนนอนเพราะผมแกแลว ไมรูวาจะโกง
ไปทําไม”
3. “ครูขาหนูรองเพลงไมไดคะ”
“ทําไมละคะ”
“นิว้ เจ็บคะ”
4. “ชายคนนีไ้ ดยนิ เสียงประหลาดจากขางนอกบานของเขาเปนประจํ าทุกคืน
เวลา 4 ทุม เขาก็เดินไปเปดประตูและเปดไฟฉายเพื่อสองดูวาเสียงนั้นเปนเสีย งอะไร แลวเขาก็
ไอ เหตุการณนี้เกิดขึ้นทุกคืนชายคนนี้ก็สรุปวาเสียงประหลาดนั้นเองที่ทําใหเขาไอ ขอสรุปนี้
จริงหรือไมแลวจะพิสูจนไดอยางไรวาจริงหรือไม”
5. ในหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับจะเห็นปญหาสังคมและเศรษฐกิจ การเมือง
เชนปญหาการกลาวอางความผิดของฝายตรงขาม คดีฆาตกรรมซอนเงื่อน คดีฆา ตัวตาย ฯลฯ
ขอมูลรายวันตาง ๆ เปนโจทยที่ดูเหมือนคนจะไมนําพาวาเราควรจะเชือ่ หรือ
ตัดสินใจเชือ่ ขอมูลใด คนจํานวนมากสรุปจากขอมูลทีป่ รากฏในหนังสือพิมพโดยไมกงั ขา
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หรือคิดทบทวนวาขอมูลที่ไดมานั้นถูกหรือผิดประการใด เรามักจะสรุปตามชองทางขอมูลที่
มีอยู
ปรากฏการณความไมเหมาะสมในการคิด การเชื่อ จึงดูเหมือนเปนเรื่องปกติ
ในสังคมไทย ในระบบการเรียนการสอนเราจึงไมเคยเฉลียวใจวาครูเคยใหโอกาสเด็กโตแยง
หาขอสรุปหรือใหโอกาสเด็กสงสัยหรือพิสจู นขอ สรุปตาง ๆ ทีบ่ อกเลาใหนกั เรียนจดจํา
เด็กไทยที่มีพฤติกรรมที่พรอมที่จะเชื่อจากขอมูลที่ปรากฏ
การปลูกฝงความคิดอยางมีวิจารณญาณจึงเปนความสํ าคัญอยางยิ่งในระบบ
การศึกษา เมื่อโตขึ้นจะไดเปนพลเมืองของชาติที่สามารถยืนอยูไดดวยความคิดของตนเอง ซึง่
ความจริงความคิดอยางมีวจิ ารณญาณมีอยางชัดเจนในพุทธศาสนา มีคนไทยกวา 95% นับถือ
แตคนไทยนอยคนที่จะฟงหลักปรัชญาหรือหลักคําสอนมาใชในชีวติ อยางมีประสิทธิภาพ
ในปจจุบันเปนที่นายินดีวาวงการศึกษาสากลไดใหความสํ าคัญกับทักษะการ
คิดอยางมีวิจารณญาณที่แพรหลาย ทําใหผทู ส่ี นใจไดสามารถนําเอาหลักการนัน้ มาใชสะดวก
ขึ้นในชั้นเรียน ซึง่ ครูจะตองเขาใจหลักการและวิธนี ําหลักการตางๆ ไปปรับใชในหลักสูตร
แตละวิชา นับแตความหมาย การประเมิน การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
ความหมายของความคิดวิจารณญาณ
นักจิตวิทยา นักการศึกษา และผูเ ชีย่ วชาญดานการคิดหลายทานไดใหความ
หมายของการคิดอยางมีวจิ ารณญาณไวหลายลักษณะ ที่แตกตางกัน ดังนี้
เอนนิส (Ennis) ใหความหมายการคิดอยางมีวิจารณญาณวา หมายถึง การคิด
พิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลที่มีจุดมุงหมายเพื่อการตัดสินใจวาสิ่งใดควรเชื่อ หรือสิง่ ใด
ควรทํา ชวยใหตดั สินใจสภาพการณไดถกู ตอง (Ennis. 1985 : 46)
ดิวอี้ (Dewey) ไดเสนอความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณไววา หมาย
ถึง การคิดอยางใครครวญไตรตรอง และอธิบายขอบเขตของการคิดอยางมีวิจารณญาณวาเปน
การคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถารการณที่มีความชัดเจน
(Dewey. 1933 : 9)
กูด (Good) ใหความหมายการคิดอยางมีวิจารณญาณวา หมายถึง การคิด
อยางรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอางอิง เพือ่ หาขอมูลสรุปทีน่ า จะเปน
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ไปได ตลอดจนพิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาได
อยางถูกตองสมเหตุสมผล (Good. 1973 : 680)
จากความหมายของการคิดอยางมีวจิ ารณญาณดังกลาว สรุปไดวาการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ หมายถึง วิธีคิดอยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ
กอนตัดสินใจวาจะเชือ่ หรือไมเชือ่ อะไร
หรือกอนทีจ่ ะตัดสินใจวาจะทําหรือไมทําอะไร
(อุษณีย โพธิสุข.2542:96)
กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
เมื่อพิจารณาจากคํานิยามของการคิดอยางมีวจิ ารณญาณทีเ่ สนอมาจะเห็นไดวา
การคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวยกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคิดนับตั้งแตการ
เผชิญปญหาจนถึงลงสรุป และประเมินเกี่ยวกับประเด็นปญหา การพิจารณากระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณจึงเปนการหาขอสรุปเกี่ยวกับกระบวนการคิดที่ประกอบกันเปนการคิด
อยางมีวจิ ารณญาณวา ประกอบดวยองคประกอบอะไร โดยมีแนวคิดที่บุคคลตางๆ เสนอไว
เพือ่ สังเคราะหวา กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณประกอบดวยกระบวนการใดบาง ดังตอ
ไปนี้
วัตสัน และเกลเซอร (Watson and Glaser) ไดกลาวถึง กระบวนการคิด
อยางมีวจิ ารณญาณไววา ประกอบดวย ทัศนคติ ความรู และทักษะในเรื่องตอไปนี้
1. การอุปนัย
2. การระบุสมมติฐาน
3. การอุปมาน
4. การตีความ
5. การประเมินการอางเหตุผล (Watson and Glaser. 1964 : 24)
เดอคาโรล (Decaroil) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณไววา
ประกอบดวย
1. การนิยาม เปนการกําหนดปญหา ทําความตกลงเกีย่ วกับความหมายของ
คําและขอความ และการกําหนดเกณฑ
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2. การกําหนดสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพันธเชิงเหตุผล หาทางเลือก
และการพยากรณ
3. การประมวลผลขาวสาร เปนการระบุขอมูลที่จําเปน รวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของหาหลักฐานและจัดระบบขอมูล
4. การตีความขอเท็จจริง และการสรุปอางอิงจากหลักฐาน
5. การใชเหตุผล โดยระบุเหตุ และผลความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร
6. การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑความสมเหตุสมผล
7. การประยุกตใช หรือนําไปปฏิบตั ิ (Decaroil. 1973 : 67 - 68)
แดเนียล และคนอื่นๆ (Danial and Others) ไดกลาวถึงกระบวนการคิดอยาง
มีวจิ ารณญาณไววา ประกอบดวย
1. การวิเคราะหปญ
 หา และกําหนดทางแก (มากกวาการดวนสรุป)
2. การใชความรูเ กาในสถานการณใหม
3. การใชกระบวนการขจัดกรณี (Method of Elimination) ชี้นําสูข อ สรุป
4. เห็นความขัดแยง และความไมคงเสนคงวา
5. การใหเหตุผลเชิงนิรนัย
6. ตัดสินไดวาขอมูลมีเพียงพอตอการตัดสินใจหรือไม
7. จําแนกไดวา การอางอิงเปนไปได อาจเปนไปไดหรือจําเปนตองเปนไป
ตามนัน้
8. การใหเหตุผลเชิงอุปนัย
9. เรียนรูว า การแกปญ
 หามีไดหลายทาง
10. สามารถหาจุดเริม่ ตนในลักษณะเขาเคาของเหตุผลในปญหาทีด่ เู หมือนจะ
แกไมได
11. สามารถจัดระบบขอมูลใหงายตอการใช
12. เห็นแบบแผนการตรรกวิทยา
13. พิสูจนโดยวิธีใชขอขัดแยง
14. ตระหนักวาปญหาหนึง่ ๆ อาจจะมีทางแกหรือคําตอบมากกวาหนึง่ คําตอบ
15. การใหเหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
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16. รูจักลองวิธีอะไรบางอยางในกรณีที่ตรรกวิทยาชวยอะไรไมไดในการหา
ทางแกปญ
 หา
17. ชั่งใจวาสารสนเทศที่ไดควรเชื่อหรือไม (Danial and Others. 1984)
จากการวิเคราะหกระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณดังกลาวแลว แสดงวาผู
เชี่ยวชาญไดกําหนดกระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณแตกตางกัน จึงวิเคราะหกระบวนการ
ดังกลาวเพือ่ สรุปกระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณไดวา ประกอบดวย การนิยามปญหา
การรวบรวมขอมูล การจัดระบบขอมูล การตัง้ สมมุตฐิ าน การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรก
ศาสตร และการประเมินการสรุปอางอิง แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดปญหา หมายถึง ทําความเขาใจกับปญหาโดยพิจารณาเพือ่ ทํา
ความชัดเจนวาอะไรคือปญหาที่แทจริง ขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ การหา การรวบรวม
ประเด็นปญหา ทําความชัดเจนวาอะไรเปนตัวปญหที่แทจริง การจัดลําดับปญหา การกําจัด
ปญหาทีอ่ าจไมใชปญ
 หาทีแ่ ทจริงออกไป การแยกประเด็นปญหา รวมทัง้ การนิยามความหมาย
ของคําหรือขอความ
การนิยามปญหาเปนกระบวนการที่เปนจุดเริ่มตนของการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนการกระตุนใหบุคคลเริ่มตนคิดเมื่อตระหนักวามีปญหาหรือขอโตแยงหรือ
ไดรับขอมูลขาวสารที่คลุมเครือ จะพยายามหาคําตอบที่เหมาะสมเหตุสมผลเพื่อทําความเขาใจ
กับปญหานัน้ ปญหาจึงเปนสิ่งเราที่เปนจุดเริ่มตนของการคิดอยางมีวิจารณญาณ
2. การรวบรวมขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา ขอ
โตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือจากแหลงตาง ๆ การพิจารณาหาขอมูลทีจ่ ะเกีย่ วของกับปญหา
รวมทั้งการดึงขอมูลหรือความรูจากประสบการณเดิมที่มีอยูมาใช
เมื่อบุคคลพบกับสถาน
การณทเ่ี ปนปญหาหรือความสงสัย จะแสวงหาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับปญหานัน้ จากแหลงตางๆ
ใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหครอบคลุมปญหา ขอมูลที่เกี่ยวกับประเด็นที่จําเปนตองใชกระบวนการคิด
อยางมีวจิ ารณญาณนัน้ สวนมากเปนขอมูลทีเ่ ปนปญหา ขอโตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือ ดัง
นั้นวิธีการรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับการคิดอยางมีวจิ ารณญาณไดแก การสังเกต ทัง้ การ
สังเกตดวยตนเองและการรวบรวมขอมูลจาการรายงานผลการสังเกตของผูอื ่น
3. การจัดระบบขอมูล หมายถึง การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอ
มูล พิจารณาความเพียงพอของขอมูล และการจัดระบบของขอมูล ภายหลังจากไดรวบรวม
ขอมูลจะตองพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล เพราะขอมูลที่ไดมาจากแหลง
ที่ขาดความนาเชื่อถือก็จะตองตัดทิ้ง สวนขอมูลทีไ่ ดมาจากแหลงทีน่ า เชือ่ ถือก็จะเก็บไวใชตอ
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ไป ขณะเดียวกันก็ตองประเมินความถูกตองและความเพียงพอของขอมูลที่รวบรวมไดวา จะ
นําไปสูก ารอางอิงไดหรือไม ในการสรุปอางอิงถาขอมูลไมเพียงพอจะตองรวบรวมขอมูลเพิ่ม
เติมอีก เมื่อรวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ขอมูลถูกตองและเพียงพอแลว จะตองมี
การจัดระบบขอมูลที่รวบรวมไดโดยแยกแยะความแตกตางของขอมูลคือ จําแนกความแตก
ตางระหวางขอมูลที่ชัดเจนกับขอมูลที่คลุมเครือขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับ
ปญหา การระบุขอตกลงเบื้องตน เพือ่ นํามาจัดกลุม และจัดลําดับความสําคัญของขอมูลเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการตัง้ สมมติฐาน
4. การตัง้ สมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอางอิงของปญหา
ขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ โดยการนําขอมูลที่มีการจัดระบบแลวมาพิจารณาเชื่อมโยง
หาความสัมพันธ เพือ่ กําหนดแนวทางการสรุปทีน่ า จะเปนไปไดวา
จากขอมูลทีป่ รากฏ
สามารถเปนไปไดในทิศทางใดบาง เพือ่ ทีจ่ ะไดพจิ ารณาเลือกแนวทางทีเ่ ปนไปไดมากทีส่ ดุ
หรือการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการอางอิงตอไป
5. การสรุปอางอิงโดยใชหลักเหตุผลหรือหลักตรรกศาสตร หมายถึง การ
พิจารณาเลือกแนวทางทีส่ มเหตุสมผลทีส่ ดุ จากขอมูลและหลักฐานทีม่ อี ยู หลังจากกําหนด
แนวทางเลือกทีอ่ าจจะเปนไปไดกจ็ ะพยายามเลือกวิธกี าร หรือแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุดที่
จะนําไปสูก ารสรุปทีส่ มเหตุสมผล การใชเหตุผลเปนทักษะวิธีการคิดที่จําเปนตอการตัดสินใจ
สรุป และเปนทักษะการคิดที่สําคัญของการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ เพราะการคิดที่ดีขึ้นอยูกับ
การใชเหตุผลที่ดี และการสรุปทีด่ ที ส่ี ดุ จะตองไดรบั การสนับสนุนจากเหตุผลทีด่ ดี ว ย ดังนั้น
การคิดอยางมีวิจารณญาณจึงจําเปนตองใชเหตุผลที่ดีเพื่อนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล
และคุณลักษณะของการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความสัมพันธกับการใชเหตุผลแบบตรรก
ศาสตรหรือใชเหตุผลแบบอุปมานและอนุมาน เพราะฉะนัน้ กระบวนการทีส่ ําคัญทีจ่ ะชวยให
การสรุปอางอิงเปนไปอยางสมเหตุสมผลคือ การใชเหตุผลแบบอุปมานและอนุมาน หรือการ
สรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตร
6. การประเมินและสรุป หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการ
สรุปอางอิงหลังจากการตัดสินใจสรุปโดยใชหลักตรรกศาสตร จะตองประเมินขอสรุปอางอิง
วาสมเหตุสมผลหรือไม รวมทัง้ พิจารณาวาขอสรุปนัน้ สามารถนําไปใชประโยชนหรือไม
ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร ถาขอมูลที่ไดรับมีการเปลี่ยนแปลงและคนพบขอมูลเพิ่มเติมตอง
กลับไปรวบรวม ขอมูลที่มีอยูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตั้งสมมติฐานและขอสรุปอางอิงใหม
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กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณทัง้ หมดสามารถแสดงไดดงั ภาพประกอบ
การกําหนดปญหา
การรวบรวมประเด็นปญหา
การแยกแยะปญหา
การจัดลําดับปญหา
การรวบรวมขอมูล
การเลือกขอมูล
พิจารณาความนาเชือ่ ถือ

ขอมูลไมพอเพียง ไมเหมาะสม
การจัดระบบขอมูล
พิจารณาความนาเชือ่ ถือ
ความพิจารณาความพอเพียง
พิจารณาความเหมาะสม

ขอมูลพอเพียง เหมาะสม
การตัง้ สมมติฐาน
การหาความสัมพันธของขอมูล
หาความเปนไปไดของขอมูล

การสรุปอางอิง
การใชการเปรียบเทียบ
การใชหลักตรรกะ
การใชหลักเหตุผล
การใชการกําจัดกรณี

การสรุปและตัดสิน
(หาขอมูลเปลี่ยน ตองเริ่มจากขอ 2 ใหม)

(อุษณีย โพธิสุข. 2543.)
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การนํากระบวนการตางๆ ไปใชในการเรียนการสอน
กระบวนการจากนักทฤษฎีและผูเ ชีย่ วชาญตาง ๆ ครูหรือผูพัฒนาหลักสูตร
สามารถนํามาพิจารณาหาประเด็นหลัก ๆ เพื่อปรับใหงายขึ้น และสามารถนํามาปฏิบตั ใิ ชได
จริง พบวาผูป ฏิบตั บิ างคนประสบความสําเร็จในการนําขัน้ ตอนหรือกระบวนการทีน่ กั วิชา
การแนะนําไว แตหลายรายอาจจะไมประสบความสําเร็จ เนือ่ งจากขัน้ ตอนตาง ๆ อาจจะไม
สอดคลองกับลีลาการสอนของครูเองหรือไมกลมกลืนกับความถนัดของผูเรียน
เพือ่ ใหมคี วามกระจางในเรือ่ งการสอนทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณคือการ
ทําความกระจางกับกระบวนการตาง ๆ แลวพิจารณาสาระสําคัญ จับประเด็นสําคัญของ
ทักษะกระบวนการตาง ๆ ถึงแมจะมีหลากหลายแนวความคิด อยางไรก็ตามประเด็นหลัก ๆ
จะคลายกัน คือเปนการสรางกระบวนการใหผูเรียนไดสรางตะแกรงทางความคิด มีการกรอง
ความคิด แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริง
ทักษะการคิดทีส่ ง เสริมการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
ในสวนของการคิดอยางมีวิจารณญาณ นักการศึกษาไดกําหนดทักษะการคิด
ไวใหสอดคลองกันดังนี้
วัตสัน และเกตเซอร (Watson and Glaser) ไดกลาวถึงทักษะ 5 ประการ
สําหรับการคิดอยางมีวจิ ารณญาณคือ
1. การวินจิ ฉัย (Inference)
2. การคาดการณ (Assumptions)
3. การอนุมาน (Deductions)
4. การตีความ (Interpretations)
5. การประเมินผล (Evaluation) (Watson and Glaser. 1964)
เสติรนเบิรก และบารอน (Sternberg and baron) ไดกําหนดทักษะการคิด
อยางมีวจิ ารณญาณไวดงั นี้
1. การนิยามและทําความเขาใจ (Define and Clarify)
- กําหนดประเด็นและปญหา
- กําหนดขอสรุป
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- กําหนดเหตุผล
- กําหนดขอคําถามใหเหมาะสม
2. การเลือกสรรขอมูล
- เลือกขอมูล และสังเกตไดถูกตอง เชื่อถือได
- หาความสัมพันธของขอมูล
- จําไดแมนยํา
3. วินจิ ฉัย (Inference) แกปญ
 หา (Solve Problems) และสรุปเหตุผล
- วินิจฉัยและตัดสินขอสรุปเชิงอนุมาน
- ทบทวนและตัดสินดวยการอนุมานอยางถูกตอง
- ทํานายความนาจะเปนอยางมีเหตุผล(Sternberg and baron. 1985)
การคิดอยางมีวจิ ารณญาณในระดับประถมศึกษา
นักจิตวิทยาและนักวิจัยทางการศึกษาพยายามที่จะวัดและคนหาความคิดอยาง
มีวิจารณญาณของเด็กระดับประถมศึกษามานานแลว ผลของการศึกษาอยางตอเนือ่ งสามารถ
สรุปไดวาเด็กกอนวัยรุนที่เรียนในระดับประถมศึกษามีพัฒนาการทางความคิดและการใชเหตุ
ผลซึ่งเปนลักษณะของความคิดอยางมีวิจารณญาณแลว (Hudgins. 1977; Ruggiero. 1988;
Fisher. 1988, 1992) ฟริสเซอร (Fisher) อธิบายวา ความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็ก
ระดับประถมศึกษาสามารถแบงออกจากความคิดของบุคคลเปนลักษณะของกระบวนการ ได
เปนสองลักษณะ คือ วิจารณญาณและการสรางสรรค วิจารณญาณหรือวิธีการวิเคราะห
(analytical approach) เกีย่ วของกับการมองเห็นสวนตางๆ ของปญหา และความเกี่ยวของ
กับวิธกี ารตางๆ ในการแกปญ
 หา บางครัง้ ในทางจิตวิทยาจะเรียกวิจารณญาณวา ความคิดเอก
นัย (convergent thinking) สวนในดานความคิดสรางสรรคเปนความคิดทีจ่ ะแกปญ
 หาดวย
วิธกี ารอันหลากหลายและแปลกใหมอาจเรียกวา ความคิดเอนกนัย (divergent thinking)
หรือความคิดแนวขาง (lateral thinking) ดังแสดงไวในภาพประกอบ
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วิจารณญาณ
(Critical)
ความคิด
(Thinking)

การแกปญ
 หา
(Problem solving)
การสรางสรรค
(Creative)

ภาพประกอบกระบวนการของความคิดสูการแกปญหา
(Ennis, 1989.)
ความคิดวิจารณญาณที่สามารถตรวจสอบไดจากเด็กระดับประถมศึกษาจะ
เกี่ยวของกับความพรอมในการไตรตรองจากประสบการณการคิดพิจารณาอยางตอเนือ่ งความ
พรอมในการอธิบายทางเลือกในการพิจารณาปญหา
การปฏิเสธบางสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จริงใน
สถานการณรอบตัวการใชหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจและการตระหนักถึง หลักฐานเหลา
นีว้ า จะกอใหเกิดการตัดสินใจทีแ่ ตกตางกัน ความคิดวิจารณญาณเปนการเนนความสําคัญ
ของความสําคัญของความตองการที่จะพูดและทําดวยความถูกตองเหมาะสมประสบการณ
ความคิดวิจารณญาณของเด็กจะชวยใหเขาหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนในการคิดบางอยางได
เชนความคลาดเคลื่อนในการรับรู (คิดวาถูกเพราะบางสวนมันถูก) ความคิดที่ยึดตัวเองเปน
หลัก (คิดวาถูกเพราะฉันเห็นวาถูก) การตัดสินใจนาเชือ่ ถือ (เพราะมองดูแลววานาจะถูก
ตอง) เหลานีเ้ ปนตน
เด็กจะซึมซับทัศนคติและความคิดเห็นจากผูใหญโดยตลอดอยูแลวธรรมชาติ
ขอนีแ้ สดงใหเห็นถึง ความสามารถของเด็กในการเรียนรูที่จะแสดงความสอดคลองกับความ
คิดองผูอื่นได Fisher (1988) จึงสรุปวาการเรียนรูของเด็กที่จะนําไปสูก ารคิดอยางมีวจิ ารณ
ญาณจึงหมายถึง นัยสองประการ คือ การเรียนรูวาจะถามอยางไร และเรียนรูวาจะใชเหตุ
ผลอยางไร ผูใหญทั่วไปมักคุนเคยกับการใชคําถามของเด็ก แตเหตุผลของเด็กออกเปนเรื่อง
ไมมน่ั ใจสําหรับผูใ หญ Fisher (1992) อธิบายวาคําวาเหตุผล (reason) สําหรับเด็กนาจะสืบ
เนือ่ งมาจากคําวาอัตราสวน (ratio) ซึ่งหมายถึงความสมดุล (balance) เด็กที่คิดอยางมีวิจารณ
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ญาณจะสามารถนําประสบการณเดิมมาตรวจสอบอยางรอบคอบมีการประเมินความรูความ
คิด และชั่งนําหนักขอโตแยง (arguments) กอนจะมีการตัดสินใจอยางสมดุล โดยใชปจจัยที่
กลาวแลวในอัตราสวนทีเ่ หมาะสม
การเปนผูม คี วามคิดวิจารณญาณจึงสอดคลองกับการ
พัฒนาทัศนคติทด่ี ใี นการใชเหตุผล ความเต็มใจที่จะคิดอยางทาทาย และตองการความจริง
ความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กระดับประถมศึกษาเกี่ยวของกับปจจั ย
สําคัญ 3 ประการตอไปนี้
1. ความพรอมในการใชเหตุผล (A readiness to reason) เด็กตองการที่จะ
คิดและเขามีสิทธิที่จะคิดเองไดดวยการใชประสบการณ การสงเสริมใหเด็กมีความพยายาม
ในการใชเหตุผล จึงเปนหนาทีข่ องผูใ หญทต่ี อ งสาธิตหรือเปนตัวอยางในการใชเหตุผลตาม
สถานการณที่แตกตางกันเมื่อเด็กมีความพรอมในการใชเหตุผลจะทําใหเด็กมีทัศนะคติที่ถูก
ตองในการพิจารณาขอโตแยง (arguments) หรือการอางเหตุผลมิใชการโตแยงที่เปนเชิง
ทะเลาะวิวาท เด็กที่มีความพรอมในการใชเหตุผลจะใชการโตแยงโดยมีจุดมุงหมายในการคน
หาความจริงจากการนํารองของเหตุผล
2. ความเต็มใจทีจ่ ะคิดอยางทาทาย (A willingness to challenge) สัญลักษณ
อยางหนึ่งของผูมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ คือความพรอมที่จะรับฟงความคิดของผูอื่น
อยางทาทายเมื่อเด็กพรอมจะฟงความคิดของผูอื่น เขายอมเต็มใจที่จะคิดและใชเหตุผลของตน
เองไดอยางทาทายเชนกัน
ซึ่งปจจัยลักษณะนี้คอนขางที่จะตองใชความรูสึกที่เขมขนมาก
สําหรับเด็กความพรอมที่จะรับฟงความคิดของผูอื่นจึงตองอาศัยการเปดใจกวาง
(Openmindedness) ที่ หมายถึง การเตรียมที่จะรับฟงขอมูลหลักฐานใหมอยางยุติธรรม
3. การตองการความจริง (A desier for truth) การคนหาความจริงตองใช
ความสงสัย (doubt) เปนตัวชวย ตัวอยางการคนพบของนักวิทยาศาสตรคนสําคัญ ๆ ของโลก
แนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ทีศ่ กึ ษากันอยูใ นปจจุบนั ลวนแตเปนการอธิบายความจริงทีม่ พี น้ื ฐาน
หรือจุดเริม่ ตนจากความสงสัยทัง้ สิน้ ความสงสัยกระตุน ใหเด็กคนหาความจริง ความตองการ
ความจริงใหไดเปนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ (Hudgins. 1977 , Ruggiero. 1988 , Fisher.
1988 , 1992)
คุณลักษณะหรือความพรอมของเด็กทั้งสามประเด็นนั้นขึ้นอยูกับการฝ กฝน
วุฒิภาวะของเด็กแตละคนที่ตางกัน พัฒนาการทางสมองของเด็กแตละคน รวมทั้งประสบ
การณตา ง ๆ ดวย
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การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
การพัฒนาความคิดของผูเรียนนับเปนเปาหมายที่สําคัญยิ่งของการจัดการ
ศึกษาและสามารถพัฒนาไดโดยการสอน การพัฒนาการคิดจึงเขามามีบทบาทในการจัดการ
ศึกษา แตการสอนทักษะการคิดก็ยังประสบปญหาตาง ๆ โดยครูสวนใหญในโรงเรียนมักจะ
เนนวิธกี ารทองจําทําใหเด็กไมไดพัฒนาความคิดเทาที่ควร เด็กไมสามารถที่จะแกปญหาได
เมื่อประสบดวยตนเอง ดังนัน้ จึงมีนกั การศึกษาหลายทานไดคน ควาเสนอแนวคิดและกระบวน
การในการพัฒนาการคิดอยางมีวจิ ารณญาณไวหลายแบบคือ
รัคเกียโอ (Ruggiero) ไดขอสรุปกลยุทธในการพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณดังตอไปนี้
1. เนนความมีเหตุผลดี การพัฒนาตามจุดเนนนีป้ ระเด็นสําคัญคือการสรางให
เด็กรูจักคิดกอนทําและสามารถอธิบายการทําหนาที่เกิดขึ้นแลววามีเหตุผลอยางไรครูหรือผู
ใหญที่ตองการฝกฝนใหเด็กมีเหตุผลดีจะตองตั้งคําถามวา “ทําไม” ใหเด็กไดตอบ โดยใช
หลักฐานรองรับอยูเสมอ
2. สงเสริมใหเด็กตัดสินใจดวยตนเอง การเปดโอกาสใหเด็กไดตดั สินใจดวย
ตนเองถือวาเปนการพัฒนาทักษะการคิด ความเชื่อมั่นในตัวเองและความรูสึกที่เปนอิสระ
เด็กทีม่ พี น้ื ฐานการชวยเหลือตนเองมาจากบาน เมื่อมาโรงเรียนไดรับการฝกฝนเพิ่มเติม ใหมี
กิจกรรมในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึน้
เด็กจะพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
อยางรวดเร็ว
3. สรางความสัมพันธของเหตุผลในการอาน ผลจากการวิจยั ทางการอาน
หลายเรื่อง ยืนยันในแนวคิดทํานองเดียวกันวาในการสอนอานสําหรับเด็กถากอนการอานครู
ไดแสดงปกหนังสือชื่อเรื่องแลวซักถามนักเรียนถึงประสบการณเดิมของเด็กในเรื่องที่คลาย
กับชื่อเรื่องนั้นกอนประมาณ 2-3 คําถามแลวใหนกั เรียนอานหนังสือ เมื่ออานจบแลวครูจึง
ถามตอวาในเรื่องนี้คลายหรือแตกตางกับนักเรียนอยางไร ความสัมพันธของเหตุผลในการ
อานนีจ้ ะชวยพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณไดอกี วิธหี นึง่
4. อภิปรายจากการตูนลอการเมือง วิธอี าจเหมาะสําหรับนักเรียนประถม
ศึกษาตอนปลาย ที่มีประสบการณทางดานขอมูลขาวสารและติดตามไดตอเนื่องมากกวา เด็ก
เล็ก การอภิปรายในเชิงวิเคราะหวิจารณรูปการตูนลอการเมืองจะชวยฝกใหเด็กมีทกั ษะการลง
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ขอสรุปและการประเมินความเห็นของผูอื่น ชวยใหเด็กรูจ กั การอางเหตุผล และรับฟงความ
เห็นของผูอื่นดวยใจเปนธรรม (Ruggiero. 1988)
ฮัดกิน (Hudkins) เสนอแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
โดยอาศัยแหลงทีม่ าของความคิดอยางมีวจิ ารณญาณคือ ผูเรียนตองสรางเครื่องมือภายใจตน
เองใหเปนคนมีเหตุผลเสียกอน เครื่องมือนั้นคือ ขอโตแยง (argument) หรือการอางเหตุผล
นัน่ เองสวน Fisher (1992) เห็นวา การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวจิ ารณญาณนาจะมุง เนน
ไปในแนวทางเดียวกับการพัฒนาการรูค ดิ (cognitive development) ซึ่งประกอบดวย 5
แนวทางคือ
1. ชวยใหเด็กรูจักการมอง ที่เปนการมองรอบ ๆ ตัว อยางชัดเจนและเปนไป
ได
2. ชวยใหเด็กรูจักเลือกในขณะที่มีสิ่งเรามากระทบมากมาย เด็กอาจอาศัยตัว
แบบจากผูใ หญ ประสบการณกบั หลักฐานการมองโดยสวนตัวเปนเกณฑในการเลือก
3. ชวยใหเด็กรูจักวางแผน พฤติกรรมการวางแผนเปนลักษณะที่พบไดจาก
เด็กทั่วไป การชวยใหเด็กรูจักวางแผนอยูที่การแนะนําใหเด็กวางเปาหมาย ตรวจสอบแผน
และแกปญหา
4. ชวยพัฒนาการควบคุมตนเอง โดยการควบคุมตนเองนี้มาจากการยอมรับ
และใชเหตุผลที่เหมาะสมเปนหลัก
5. ชวยพัฒนาความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงในที่นี้เปนความเที่ยงตรงในการ
คิด และการรับรูสถานการณ กิจกรรมและสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวันของเด็ก มีสว นชวย
พัฒนาความเที่ยงตรงอยางมาก (Hudkins. 1977)
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นตองดูลักษณะ
หรือองคประกอบตลอดจนกระบวนการพัฒนาความคิดอยางมีวจิ าณญาณ แลวนํามาปรับยอย
ใหงายตอการเรียน ซึง่ ประเด็นในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนอาจเปนดังนี้
1. ความคิดอยางมีวิจารณญาณคืออะไร
2. อะไรที่เปนการใหเหตุผลอยางไรสาระ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การพิจารณาขอกลาวอาง
การพิสจู นขอ กลาวอางหรือสถานการณ
การใชตรรก
ความเปนไปได
ความคิดกับความรูสึก
การดวนสรุป
เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ
ขอโตแยงและการพิสูจน
การพิจารณาเรื่องคํานิยามทีม่ สี ว นเกีย่ วกับความคิดและตัดสินใจ
การเรียนทีจ่ ะเปดใจใหกวาง

การประเมินการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ
วัตสันและเกลเซอร (Watson and Glaser) ศาสตราจารยทางการศึกษาและ
จิตวิทยา แหงมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ไดศกึ ษาวิจยั ทดลองเกีย่ วกับมโนทัศนและการวัดความ
สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณอยางตอเนื่องโดยศึกษาผลงานแนวคิด ของผูมีชื่อเสียง
ทางสาขานี้ โดยเฉพาะ แบบทดสอบนี้มีชื่อวา Watson - Glaser Critical Thinking
Appraisal นับเปนแบบทดสอบยุคแรกๆที่มีการพัฒนาวิธีการทดลองความคิดอยางมีวิจารณ
ญาณ
แบบทดสอบ Watson - Glaser Critical Thinking Appraisal ไดสรางขึ้น
ประมาณ ป ค.ศ. 1937 และพัฒนามาอยางตอเนื่อง ฉบับปรับปรุงลาสุด ในป ค.ศ. 1980
ใชกับนักเรียนเกรด 9 ถึงระดับวัยผูใหญ ลักษณะของแบบทดสอบมี 2 ฟอรม ที่มีลักษณะ
เปนคูข นานกัน คือฟอรม เอ และฟอรมบี โดยแตละฟอรม ประกอบดวย 5 แบบสอบยอย
ขอสอบรวมทั้งหมด 80 ขอ ใหเวลา 50 นาที ซึ่งแตละแบบสอบยอยวัดความสามารถดังนี้
1. ความสามารถในการอางอิง (Inference) เปนการวัดความสามารถในการ
ตัดสินจําแนกความนาจะเปนของขอสรุปวา ขอสรุปใดเปนจริง หรือเปนเท็จ ลักษณะของ
แบบสอบยอย จะกําหนดสถานการณมาใหแลว มีขอสรุปประมาณ 3 - 5 ขอ ตอสถาน
การณนน้ั
ผูต อบจะตองพิจารณาตัดสินวา ขอสรุปแตละขอเปนเชนไร โดยเลือกจากตัว
เลือก 5 ตัว ดังนี้ เปนจริง นาเปนจริง ขอมูลที่ใหไมเพียงพอ นาจะเปนเท็จ เปนเท็จ
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2. การระบุขอตกลงเบื้องตน (Recognition of assumption) เปนการวัดความ
สามารถในการจําแนกวา
ขอตกลงใดเปนขอตกลงเบื้องตนหรือไมเปนขอตกลงเบื้องตน
ลักษณะของแบบสอบยอย จะกําหนดสถานการณมาใหแลว มีขอความตามมา 2 - 3 ขอ ตอ
สถานการณนน้ั ผูต อบจะตองพิจารณาตัดสินวา ขอความในแตละขอ ขอใดเปน ไมเปน ขอ
ตกลงเบือ้ งตนของสถานการณนน้ั ทัง้ หมด
3. การนิรนัย (Deduction) เปนการวัดความสามารถในการหาขอสรุปอยาง
สมเหตุสมผลจากขออาง โดยใชหลักตรรกศาสตร ลักษณะของแบบสอบยอย จะกําหนดขอ
อางไวแลว มีขอสรุปตามมา 2 - 4 ขออางนั้น ผูต อบจะตองพิจารณาตัดสินวาขอสรุปในแต
ละขอเปนขอสรุปที่เปนไปไดหรือไมเปนไปตามขออางนั้น
4. การแปลความ (Interpretation) เปนการวัดความสามารถในการลงความ
เห็น และอธิบายความเปนไปไดของขอสรุป ลักษณะของแบบสอบยอย จะกําหนดสถาน
การณมาให โดยในแตละสถานการณมขี อ สรุปมาให 2 - 3 ขอ ผูตอบจะตองพิจารณาตัด
สินวาขอสรุปในแตละขอใชหรือไมใช ขอสรุปที่จําเปนของสถานการณนน้ั
5. การประเมินขอโตแยง (Evaluation of Arguments) เปนการวัดความ
สามารถในการตอบคําถามและอางเหตุผลไดอยางสมเหตุสมผล ลักษณะของแบบสอบยอย
จะกําหนดสถานการณมาให ซึ่งแตละคําถาม จะตองมีคําตอบพรอมเหตุผล ผูตอบจะตอง
พิจารณาตัดสินวา คําตอบใดมีความสําคัญเกี่ยวของกันโดยตรงกับคําถามหรือไม
แบบสอบ Ross Test of Higher Cognitive Processes สรางโดย John D.
Ross และ Catherine M. Ross เมื่อป ค.ศ. 1976 และพัฒนาปรับปรุง ค.ศ. 1979 ใหกบั
นักเรียนเกรด 4 ถึงเกรด 6 แบบสอบชุดนี้ออกแบบ เพือ่ วัดความสามารถของนักเรียนใน
ดาน การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ซึ่งเปนกิจกรรมระดับสูงของการจําแนก
ประเภทจุดมุงหมายทางการศึกษา ของบลูม ขอสอบทั้งหมดมี 105 ขอ แบบสอบชุดนี้ แบง
การสอบออกเปน 2 ครั้ง โดยครั้งละประมาณ 60 นาที การสอบครั้งแรกใชแบบสอบตอนที่
1 ถึง 5 และการสอบครั้งที่สอง ดวยการสอบตอนที่ 6 ถึง 8 ซึง่ การสอบทัง้ 2 ครั้ง เพื่อ
ศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการและสภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล
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ขอสอบทั้งหมดมี 8 ตอน ดังนี้
1. การอุปมาอุปมัย
2. การอางเหตุผลแบบนิรนัย
3. ขออางที่อางผิด
4. ความสัมพันธนามธรรม
5. การจัดลําดับ
6. ยุทธวิธีการตั้งคําถาม
7. การวิเคราะหถึงขอมูลที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ
8. การวิเคราะหการอางเหตุผล
ซึง่ ในแตละตอนของแบบสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห เปนตอนที่ 1
3 และ 7 ขั้นการสังเคราะหเปนตอนที่ 4 5 และ 8 สวนขัน้ การประเมินเปนตอนที่ 2 และ
6 คุณภาพของแบบสอบ ใหกับกลุมบุคคลที่เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกับนักเรียน
ทั่วไป ไดคาความเที่ยงตรงแบงครึ่งขอสอบเทากับ .92 และความเที่ยงแบบสอบซํ้า เทากับ
.94 สวนความเที่ยงตรงของแบบความสัมพันธระหวางคะแนนสอบทั้งหมดกับอายุสมองได
คา .67 และในประเทศไทย พิชากร แปลงประสบโชค ไดนํามาใชกับเด็กที่มีควมสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตรไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .96 โดยใชวิธีคารเวอร
ขอจํากัดในการใชแบบทดสอบ Ross Test of Higher Cognitive Processes
1. ใชผูที่มีความรูในการทดสอบ
2. ใชเวลามากในการทดสอบ (2-3 ชั่วโมง)
3. สิน้ เปลืองคาใชจา ยในการทําการทดสอบ
พฤติกรรมของบุคคลทีม่ กี ารคิดอยางวิจารณญาณ
การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนพฤติกรรมภายในสมองที่ไมสามารถสังเกตได
โดยตรงแตก็สามารถจะเล็งเห็นไดวาเกิดพฤติกรรมภายในขึ้น
จากการศึกษาเกีย่ วกับ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอยางวิจารณญาณ บุคคลตางๆ อธิบายพฤติกรรมการแสดง
ออกของการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนี้
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เอนนิส (Ennis, 1989.) ไดกลาวถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีการคิดอยาง
วิจารณญาณไววา มี 3 ดานดังนี้ คือ
1. ดานการแสดงออก
1.1 พูด เขียน หรือการสื่อความหมายความเขาใจโดยมีความหมายชัดเจน
1.2 กําหนดประเด็นปญหาทีแ่ นนอน
1.3 พิจารณาสถานการณรวมทัง้ หมด
1.4 แสวงหาเหตุผลและใหเหตุผล
1.5 เปนผูที่มีความรูทันสมัยอยูเสมอ
1.6 มองหาทางเลือกหลายๆ ทาง
1.7 แสวงหาความถูกตองแมนยําใหมากทีส่ ดุ ตามทีส่ ถานการณตอ งการ
1.8 ตระหนักถึงความเชื่อพื้นฐานของตนเอง
1.9 เปดใจกวางพิจารณาทัศนะอืน่ ๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน
1.10 ไมดวนตัดสินใจกรณีที่หลักฐานและเหตุผลไมเพียงพอ
1.11 ยืนยันจุดยืนหรือเปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีหลักฐานและเหตุผลที่เพียงพอ
1.12 ใชการคิดวิจารณญาณของตนเอง
2. ดานความสามารถ บอกไดชดั เจนวาประเด็นนัน้ เปนการอางเหตุผลปญหาหรือขอ
สรุป
2.1 วิเคราะหการใหเหตุผล
2.2 ถามหรือตอบคําถามเกีย่ วกับความชัดเจนและความถูกตองตามหลักการ
2.3 ใหนิยามหรือแนวคิดที่มีความหมายกํากวม
2.4 ชี้ใหเห็นความคิดที่ซอนอยูเบื้องหลังที่ไมอาจจะแสดงใหชัดเจน
2.5 วินิจฉัยความนาเชื่อถือของที่มาของแนวคิดและเหตุผลตางๆ ได
2.6 สังเกตและวินิจฉัยรายงานการสังเกตได
2.7 ตัดสินใจดวยการใชกฎตางๆ ได และประเมินการวินิจฉัยไดดวย
2.8 คิดดวยเหตุผลจากขอมูลที่มีอยูแลวสรุปเปนกฎเกณฑ และประเมินคา
กระบวนการคิดหาเหตุผลทีน่ ําไปสูขอสรุปได
2.9 วินจิ ฉัยตัดสินคานิยมตางๆ และประเมินการวินิจฉัยตัดสินคุณคาของคา
นิยมนั้นได
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2.10 เหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน เหตุผลขอสันนิษฐาน แนวคิดที่เปนจุดยืน
ของขอความที่ตนเองไมเห็นดวยหรือยังมีขอสงสัย
2.11 ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆ ในการตัดสินใจ และการ
เสนอผลการตัดสินใจใหเปนทีย่ อมรับ
2.12 ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ เชน ทํา
ตามขัน้ ตอนตางๆของการแกปญ
 หา สังเกตความคิดของตนเองและใชเกณฑที่เหมาะสมใน
การคิด
2.13 ไวตอความรูสึก ระดับความรู และความเปนผูรูของผูอื่น
2.14 ใชวิธีพูดที่เหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความคิดเห็น
2.15 ใชหรือมีปฏิกิริยาตอแนวความคิดหรือความเชื่อที่ผิด ๆ ดวยกิริยาที่
เหมาะสม
นอกจากที่กลาวมาขางตนแลวลักษณะของผูที่มีค วามคิดวิจารณญาณจะมี
ลักษณะที่เพิ่มเติมอีกคือ
1. สามารถเขาใจความหมายของขอความ และเรื่องราวที่จะนํามาอางเพือ่
สนับสนุนเหตุผลและขอโตแยงตางๆ
2. สามารถพิจารณาตัดสินขอความที่คลุมเครือในเหตุผลที่เสนอตองมีความ
เขาใจในความหมายของขอความทีแ่ ตกตางกัน 2 ขอความ โดยขอแรกเปนขอความที่ยอมรับ
แลว สวนอีกขอความเปนการนําสิ่งที่ยอมรับมาประยุกตใช ถาขอความทั้งสองมีความหมาย
ตรงกันก็พจิ ารณา ตัดสินวามีความสอดคลองกัน แตถาขอความนั้นมีความหมายไมตรงกันก็
พิจารณาตัดสินไดวามีความคลุมเครือในเหตุผลที่เสนอ
3. เปนบุคคลที่สามารถพิจารณา และตัดสินขอความที่ขัดแยงซึ่งกันและกัน
ไดเพื่อประโยชนในการตัดขอความที่ขัดแยงออก
4. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความไดวามีขอมูลเพียงพอหรือไม
5. สามารถพิจารณาและตัดสินขอสรุปตามทีม่ ขี อ มูลสนับสนุนได
6. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความที่เปนหลักการและนําไปประยุกตใช
ได
7. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความที่สังเกตไดวาเชื่อถือไดเพียงใด
8. สามารถพิจารณาและตัดสินเหตุผลในการสรุปได
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9. สามารถพิจารณาและตัดสินไดวา มีการกําหนดปญหาแลวหรือยัง
10. สามารถพิจารณาและตัดสินขอความที่เปนขอตกลงเบื้องตน
11. สามารถพิจารณาวามีคํานิยามเพียงพอหรือยัง
12. สามารถพิจารณาขอความที่กระทําโดยผูเชี่ยวชาญวาเปนที่ยอมรับหรือ
ไม(Ennis. 1967 : 144 - 146)
กล า วโดยสรุ ป แล ว พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ มี ก ารคิ ด อย า งวิ จ ารณญาณนั้ น
ประกอบดวยลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถในการนิยามปญหาโดยการกําหนดปญหา ขอโตแยงหรือ
ขอมูลที่คลุมเครือใหชัดเจน และเขาใจความหมายของคํา ขอความ หรือแนวคิด
2. มีความสามารถในการคิดรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตปรากฏการณตา ง ๆ
ดวย การเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา ขอโตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือ แสวงหาขอมูลที่
ถูกตองและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถามและพิจารณาทัศนะของคนอื่นและแสวงหาความรูที่ทันสมัย
3. มีความสามารถในการจัดระบบขอมูลโดยแสวงหาแหลงที่มาของขอมูล
วินิจฉัยความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล พิจารณาความเพียงพอของขอมูล ระบุขอตกลงเบื้อง
ตนของขอความ จัดระบบขอสนเทศตาง ๆ เชน จําแนกความแตกตางระหวางขอมูลที่ชัดเจน
กับขอมูลที่คลุมเครือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาและขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับปญหา ขอเท็จ
จริงกับความคิดเห็น ความคิดเห็นดวยอารมณกับความคิดเห็นดวยเหตุผล พิจารณาขอมูลที่
แสดงถึงความลําเอียงและการโฆษณาชวนเชือ่ พิจารณาและตัดสินความขัดแยงของขอความ
และเสนอขอมูลได
4. มีความสามารถในการตั้งสมมติฐาน โดยการกําหนดสมมติฐานจากความ
สัมพันธเชิงเหตุผล มองหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแกปญ
 หาและเลือกสมมติฐานได
5. มีความสามารถในการสรุปอางอิงโดยพิจารณาและตัดสินวามีเหตุผลเพียง
พอที่สรุปไดหรือไมจําแนกขอสรุปที่สัมพันธกับสถานการณและขอสรุปโดยใชเหตุผลทางตร
รกศาสตร อธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลของปญหาหรือขอขัดแยงและสรุปเปนกฎเกณฑได
6. มีความสามารถในการประเมินการสรุปอางอิงโดยพิจารณาและตัดสินขอ
สรุปวาสรุปตามขอมูลหรือหลักฐานหรือไม
พิจารณาความคลุมเครือของการสรุปเหตุผล
บอกเหตุผล ที่ไมเปนไปตามหลักตรรกศาสตร จําแนกขอสรุปทีม่ เี หตุผลหนักแนนและนา
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เชื่อถือเมื่อพิจารณาความเกี่ยวของกับขอมูลและประเด็นปญหา พิจารณาผลทีเ่ กิดจากการตัด
สินใจโดยยืนยันการสรุปเดิม ถามีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอ และพิจารณาการสรุปใหมถา
การสรุปไมมี เหตุผลมีขอมูลหรือเหตุผลเพิ่มเติมและพิจารณาและตัดสินการนําขอสรุป
และตัดสินการนําขอสรุปไปประยุกตใช
ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking)
การจั ด การเรี ย นการสอนของวงการศึ ก ษาไทยในที่ ป รากฏอยู ทั่ ว ไปคื อ
นักเรียนไมพยายามคิดและไมมีความคิดเปนของตนเอง ไมพยายามฉีกกรอบความคิด หรือหา
แนวทางใหม ๆ ในการแกปญ
 หาการสรางสรรคสง่ิ ใหม ๆ จึงทําใหคนจํานวนมากวนเวียนแก
ปญหาหรือมีพฤติกรรมซํ้าซากตอเนือ่ งกัน จากชวงอายุคนชวงหนึง่ ไปสูอ กี ชวงหนึง่ จนทาย
สุดอาจถึงทางตันทีไ่ มสามารถแสดงความคิดสรางสรรค จึงเปนสิง่ จําเปนทีจ่ ะสรางอนาคตที่
ไมตองรอ
ความคิดสรางสรรคถือวาเปนคุณลักษณะทางความคิดอยางหนึ่งที่มีความ
สําคัญตอเด็ก ฉะนั้นการสอนความคิดสรางสรรคและการฝกฝนใหนักเรียนสามารถคิดอย าง
สรางสรรคจึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยยกระดับคุณภาพในตนของเด็กใหเด็ กที่ชีวิตอยางมั่นใจใน
ตนเองและมีคุณภาพมากขึ้น
ความหมายของความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรค หมายถึง กระบวนการทางปญญาระดับสูงที่ใชกระบวน
การทางความคิด หลายๆ อยางมารวมกัน เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมหรือแกปญหาที่มีอยูใหดี
ขึ้น ความคิดสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูสรางสรรคมีอิสรภาพทางความคิด
ประเภทของความคิดสรางสรรค
จากการศึกษาประเภทของความคิดสรางสรรคหลายๆ ทัศนะแลวสามารถ
วิเคราะหและสังเคราะหไดวา ความคิดสรางสรรคอาจจะแบงแยกได 4 ประเภทดวยกัน คือ
1. ความคิดสรางสรรคประเภทความเปลี่ยนแปลง (Innovation) คือ แนวคิด
ที่เปนการสรางสรรคสิ่งใหมขึ้น เชน ทฤษฎีใหม การประดิษฐใหม เปนตน เปนการคิดโดย
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ภาพรวมมากกวาแยกเปนสวนยอย บางครั้งเรียกวา “นวัตกรรม” ทีเ่ ปนการนําเอาสิ่งประดิษฐ
ใหมมาใช เพือ่ ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เชน การใชสมองกล เปนตน
2. ความคิดสรางสรรคประเภทการสังเคราะห (Synthesis) คือ การผสม
ผสานแนวคิดจากแหลงตางๆเขาดวยกัน แลวกอใหเกิดแนวคิดใหมอันมีคุณคา เชน การนํา
ความรูท างคณิตศาสตรไปใชในการแกปญ
 หาการบริหาร เชน การใชหลักการคํานวณของลูก
คิดและหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมาผสมผสานเปนคอมพิวเตอรซึ่งกลายเปนศาสตรอีก
สาขาหนึง่
3. ความคิดสรางสรรคประเภทตอเนื่อง (Extension) เปนการผสมผสานกัน
ระหวางความคิด สรางสรรคประเภทเปลี่ยนแปลงกับความคิดสรางสรรคประเภทสังเคราะห
คือ เปนโครงสรางหรือกรอบที่ไดกําหนดไวกวางๆ แตความตอเนื่องเปนรายละเอียดที่จําเปน
ในการปฏิบตั งิ านนัน้ เชน งานอุตสาหกรรม การสราง รถยนตซึ่งในแตละปจะมีการปรับปรุง
อยางตอเนื่องจากตนแบบเดิม
4. ความคิดสรางสรรคประเภทการลอกเลียน (Duplication) เปนลักษณะการ
จําลองหรือลอกเลียนแบบจากความสําเร็จอืน่ ๆ โดยอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหแปลกไป
จากเดิมเพียงเล็กนอยแตสวนใหญยังคงแบบเดิมอยู (อุษณีย โพธิสุข. 2537 : 86)
จากประเภทของความคิดสรางสรรคจะเห็นไดวา ไมวาความคิดสรางสรรค
จะมีอยูหรือจําแนกออกไดเปนกีป่ ระเภทก็ตาม โดยสภาพความเปนจริงแลว ความคิดสราง
สรรคแตละประเภทก็จะไมสามารถอยูไ ดโดยเฉพาะตัวตามลํ าพัง แตจะบูรณาการและผสม
ผสานกันอยูเ สมอ คือ เมื่อมีการคิดกระทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใดขึน้ ก็จะมีการพินจิ พิจารณาสังเคราะห
โดยดําเนินการตามความคิดนัน้ อยางตอเนือ่ ง เพื่อใหไดมาซึ่งความคิดที่แปลกใหมแตกตาง
กันออกไปหรือเพือ่ ใหเกิดการเลียนแบบทีด่ กี วาเดิม
องคประกอบทีส่ ําคัญของความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคจัดเปนความสามารถทางสมองที่คิดไดกวางไกลหลายทิศ
ทาง ซึ่งจะประกอบไปดวยลักษณะของความคิด 4 อยาง ตามแนวความคิดของ Guilford คือ
1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดตอบ
สนองตอสิง่ เราใหไดมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได หรือความสามารถคิดหาคําตอบที่เดนชัดและ
ตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งจะนับปริมาณความคิดที่ไมซํ้ากันในเรือ่ งเดียวกัน
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2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพ
ของความคิดในสถานการณตา งๆได ความคิดยืดหยุนเนนในเรื่องของปริมาณที่เปนประเภท
ใหญๆ ของความคิดแบบคลองแคลว นัน่ เอง เปนตัวเสริมและเพิ่มคุณภาพของความคิดคลอง
แคลวใหมากขึ้นดวยการจัดเปนหมวดหมูและมีหลักเกณฑยิ่งขึ้น
3. ความคิดริเริม่ (Originality) หมายถึง ความสามารถคิดแปลกใหม แตก
ตางจากความคิดธรรมดาหรือความคิดงายๆ ความคิดริเริม่ อาจจะเกิดจากการนําเอาความรูเ ดิม
มาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น
4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธสิ่งตางๆ
อยางมีความหมาย (อารี พันธมณี. 2540 : 33 - 41)
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วของกับความคิดสรางสรรค
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค
และแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกตางกันไปตามพื้นฐานและความเชื่ อตางๆ ซึ่งทฤษฎีที่ใช
เปนแนวทางในการศึกษาในครัง้ นี้
พัฒนาการความคิดสรางสรรค
ทอรแรนซ (Torrance) ไดศึกษาพัฒนาการความคิดสรางสรรคของเด็กในวัย
ตางๆ ดังนี้
1. วัยกอนเขาเรียน
อายุตั้งแตเกิด - 2 ป เด็กจะเริม่ มีจนิ ตนาการในระยะนี้ พอแมสามารถเสริม
สรางพัฒนาการใหแกเด็กไดดว ยการหาเกมสตา ง ๆ ใหเด็ก และควรระมัดระวังความปลอด
ภัยของเด็กระหวางที่เลนดวย
อายุ 2 ป - 4 ป เด็กจะเริ่มเรียนรูสิ่งตาง มีชวงเวลาความสนใจสัน้ และเริ่ม
เอาแตใจตนเอง ตองการทําสิง่ ตางๆ ดวยตนเอง ซึง่ เปนการพัฒนาความเชือ่ มัน่ ตนเอง เด็ก
จะอยากรูอ ยากเห็นและถามปญหาใหผใู หญรําคาญไดบอย ๆ เด็กวัยนี้ควรมีของเลนชนิดที่
เปลี่ยนแปลงไดหลายรูปแบบ เชน รูปสี่เหลี่ยมสําหรับตอหรือดินนํ้ามัน จะทําใหเด็กมี
จินตนาการไดดกี วา ของเลนที่มีรูปแบบแนนอนตายตัว ผูใหญควรชักจูงใหเด็กปลูกตนไม
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หรือสัตวเลีย้ ง ใหเด็กทําสิง่ ตาง ๆ ดวยตนเอง เด็กจะรูสึกยินดีเมื่อทําไดสําเร็จ ควรใหความ
ชวยเหลือเล็กๆนอยๆ หรือคอยปลอบโยนเมื่อเด็กทําไมสําเร็จ
อายุ 4 ป - 6 ป เด็กวัยนีม้ จี ติ นาการดี เริ่มเรียนรูถึงทักษะในการวางแผน
การเลน เรียนรูถึงหนาที่ของผูใหญโดยผานการเลน สามารถเชื่อมโยงเหตุการณเขาดวยกัน
แมวายังไมเขาใจเหตุผล เริ่มรับรูถึงอารมณของผูอื่น และเริ่มคิดไดวาการกระทําของตนเอง
จะทําใหผอู น่ื รูส กึ อยางไร ผูใ หญควรนําความคิดของเด็กมาใชประโยชนบา ง แมวาจะไมดี
เทาของผูใหญควรยอมใหเด็กทําสิง่ ตาง ๆ ดวยตนเอง และคอยใหคําแนะนํา ควรตอบคําถาม
ของเด็ก หรือรวมรับรูในสิ่งที่เด็กคิด เด็กวัยนี้เปนวัยที่ควรสงเสริมการคิดสรางสรรค
2. ประถมศึกษา
อายุ 6 ป - 8 ป ความคิดสรางสรรคของเด็กจะลดลงในระยะของการเรียน
ชั้นประถม แตเด็กวัยนี้จะรักการเรียน อยากรูอ ยากเห็นมากขึน้ เอาแตใจตนเอง ใชตนเอง
เปนศูนยกลาง ระยะนี้เปนชวงเวลาที่จะใชความคิดสรางสรรคผานบทเรียน นิทาน หรือการ
อภิปราย ผูใหญควรชวยใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง และคอยตอบคําถามตาง ๆ
ของเด็ก
อายุ 8 ป - 10 ป เด็กวัยนี้มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นและสามารถนําความ
คิดไปใชไดจริง ๆ เด็กมักจะเลียนแบบวีรบุรุษ สามารถกระตุนใหใชความคิดสรางสรรคหรือ
ทักษะอื่นๆเพื่อชวยเพื่อนฝูง เด็กสามารถทํางานทีย่ ากขึน้ ได รูจักถามคําถาม ปญหาทีซ่ บั
ซอนขึน้ รูจักคิดมากขึ้น มีความกังวลใจในสิ่งที่ตนเองไมไดทํา และจะรูส กึ เสียใจถาไมได
รับความยุติธรรม เด็กวัยนี้ตองการโอกาสที่จะไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค ผูใ หญควร
ใหโอกาสนีแ้ กเด็ก พรอมทั้งแสดงใหเด็กเห็นวาความคิดของเขามีประโยชน แตเด็กก็ตองการ
คําแนะนําสนับสนุนและปลอบโยนดวย เมื่อตองทํางานทีย่ ากมาก ๆ วัยนี้เปนวัยที่เด็กควร
เรียนรูวาตนเองไมสามารถทําทุกสิง่ ทุกอยางได
อายุ 10 ป - 12 ป เด็กชอบอานหนังสือและสามารถอานหนังสือหรือใชความ
คิดไดทีละนาน ๆ เปนวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการดานศิลปะ และดนตรีไดอยางรวดเร็ว เด็กวัยนีม้ กั จะ
ชอบลองทําทุกสิง่ ทุกอยางดวยตนเอง มีความคิดละเอียดลึกซึ้งถึงขอปลีกยอยตาง ๆ ได ถา
เปนงานทีท่ า ทาย เด็กสามารถแปลงหลักเกณฑตา ง ๆ ได ลงความคิดเห็นประดิษฐสิ่งกระตุน
ใหเด็กหัดทํางานยาก ๆ และหัดตัดสินใจ
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3. มัธยมศึกษา
อายุ 12 ป - 14 ป เด็กวัยนี้จะเกี่ยวของกับกิจกรรมมาก และยังไมมีการวาง
แผนสําหรับอนาคตตนเอง รักสนุกไมคํานึงเหตุผล เด็กที่มีพรสวรรคจะมีการแสดงออกถึง
จินตนาการของตนเองในดานตางๆ เชน ศิลปะ ดนตรี หรือเครื่องยนต เปนตน เด็กจะเริ่ม
ตอตานระเบียบกฎเกณฑตางๆ ตองการมีสว นรวมในการตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับตน
เอง เด็กวัยนีม้ กั มีความรูส กึ ไมมน่ั ใจในตนเอง เพราะการเปลีย่ นแปลงทางรางกายและอารมณ
ความสัมพันธระหวางเพื่อนฝูงก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะเด็กมักจะกลัวว า เพื่อนฝูงจะไมยอมรับ
เด็กควรมีโอกาสเรียนรูถึงการเลือกอาชีพ แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ตาม มีโอกาส
ทํางานทีย่ ากๆ นาสนใจ ฝกการตัดสินใจและทีส่ ําคัญคือ ไมทําใหเด็กแตกตางออกไปจาก
กลุมเพื่อน แตควรใชวิธีดึงกลุมเพื่อนๆไปในทางที่ถูกตอง ตองการ ควรฝกใหเด็กรูจ กั สังเกต
ความตองการของคนอื่นและรูจักเคารพความเห็นของผูอื่นดวย
อายุ 14 ป - 16 ป ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะชอบสนุก ผจญภัย เริม่ สนใจ
งานอาชีพในอนาคต เด็กจะมีพฒ
ั นาการเร็วมากทางดานความสามารถและความสนใจ แตก็
ยังเปลี่ยนแปลงไดงาย เด็กมักจะกังวลเรื่องการยอมรับของเพื่อนๆ และเริ่มเรียนรูวาปญหา
บางอยางไมสามารถหาคําตอบทีแ่ นนอนได
ผูใหญควรชวยใหเด็กไดมีเวลาคิดถึงความ
สามารถของตนเองและวิธกี ารนําไปใชใหประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน ควรกระตุน
ใหเด็กทราบถึงความตองการของสังคม ระยะนี้เปนชวงเวลาสําหรับการฝกฝนทักษะในการ
ตอบปญหาอยางสรางสรรค
อายุ 16 ป - 18 ป เด็กวัยนีต้ อ งการชวยชักจูงจินตนาการใหมคี วามทะเยอ
ทะยานในทางทีด่ สี ําหรับชีวิต ความสนใจของเด็กวัยนี้จะมั่นคงพอๆ กับความตองการของ
เด็ก เพราะเด็กสามารถที่จะคิดหาขอสรุปไดแลว ไดเรียนรูที่จะใชความสามารถที่มีอยูแก
ปญหาอยางสรางสรรค และสามารถเขากับกลุมเพื่อนไดเปนอยางดี ในระหวางวัยนีผ้ ใู หญ
ตองคอยดูแลและกระตุนดวย “อาหารความคิด” ในหองเรียน เสริมสรางทักษะความชํานาญ
และความสนใจในสุนทรียภาพ ผูใหญควรรวมเรียนรูไปพรอมกับเด็กวัยนี้ แตหลีกเลีย่ งการ
แขงขันกับเด็ก ควรใชประโยชนจากแบบทดสอบความสนใจ ความสามารถและทัศนคติใน
เรื่องตางๆ เด็กตองการพบกับปญหาที่ตองการแกไขโดยใชความคิดสรางสรรค และตองการ
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ความชวยเหลือแนะแนวทางที่ควรยึดถือสรางความเชื่อมั่นตอตนเองและความคิดเห็นที่มีตอ
สังคม
4. หลังมัธยมศึกษา
จากการวิจยั พบวา ระดับความคิดสรางสรรคของวัยนี้ลดลง อาจเพราะสาเหตุ
หลายประการ เชน พัฒนาการของรางกายไมตอเนื่อง การทํางานของตอมตางๆ เปลี่ยน
แปลงไป การจัดการศึกษา ตลอดจนความแตกตางทางสังคม และความกังวลหนักใจใน
อาชีพ เปนตน (Torrance. 1962 : 84 - 103)
จากการวิจัยพบวาความคิดสรางสรรคของเด็กจะคอยๆ
สูงขึน้ ตามอายุจน
กระทั่งเด็กเรียนอยูประมาณระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พัฒนาการดานความคิดสรางสรรค
ของเด็กจะลดลงอยางเห็นไดชัดหรือหยุดชะงักหายไปเลย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอม
ทางโรงเรียน กฎระเบียบที่เขมงวด และการปรับตัวใหเขากับผูอื่น การปฏิบัติตามแบบสังคม
การรูจักประนีประนอม ซึง่ จะทําใหเกิดความวิตกกังวล กลัวทําไมถูก กลัวการถูกลงโทษ
ทําใหเด็กขาดความเปนอิสระทั้งทางดานความคิดและการกระทํ า
ขาดความกระตือรือรน
กังวลใจ อันเปนผลทําใหความคิดสรางสรรคลดลง บางคนเมือ่ ความคิดสรางสรรคหายไป
แลวก็อาจจะยอนกลับมาใหม แตบางคนก็จะหายไปเลยตั้งแตนั้น
ขัน้ ตอนของความคิดสรางสรรค
ทอรแรนซ (Torrance) เปนผูที่มีชื่อเสียงโดงดังทานหนึ่งทางดานความคิด
สรางสรรค ไดสรางทฤษฎีและแบบทดสอบความคิดสรางสรรคที่ใชกันในหลายประเทศทั่ว
โลก เขากลาววา ความคิดสรางสรรค จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรูสึกหรือการ
เห็นปญหา การรวบรวมความคิดเพื่อตั้งเปนขอสมมติฐาน การทดสอบ และดัดแปลงสมมติ
ฐาน ตลอดจนวิธีการเผยแพรผลสรุปที่ได
ทอรแรนซ ไดกําหนดขัน้ ตอนของความคิดสรางสรรค ออกเปน 4 ขั้นดังนี้
1. ขั้นเริ่มคิด คือ ขั้นพยายามรวบรวมขอเท็จจริง เรื่องราวและแนวคิดตาง ๆ
ทีม่ อี ยูเ ขาดวยกันเพือ่ หาความกระจางในปญหา ซึ่งยังไมทราบวา ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปนไป
ในรูปใด และอาจใชเวลานานจนบางครั้งจะเกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัว

51

2. ขั้นครุนคิด คือ ขั้นที่ผูคิดตองใชความคิดอยางหนัก แตบางครั้งความคิด
อันนี้อาจหยุดชะงักไปเฉย ๆ เปนเวลานาน บางครั้งก็จะกลับเกิดขึ้นใหมอีก
3. ขั้นเกิดความคิด คือ ขั้นที่ผูคิดจะมองเห็นความสัมพันธของความคิดใหมที่
ซํ้ากัน ความคิดเกา ๆ ซึ่งมีผูคิดมาแลว การมองเห็นความสัมพันธในแนวความคิดใหมน้ี จะ
เกิดขึน้ ในทันทีทนั ใด ผูคิดไมไดนึกฝนวาจะเกิดขึ้นเลย
4. ขั้นปรับปรุง คือ ขัน้ การขัดเกลาความคิดนัน้ ใหหมดจดเพือ่ ใหผอู น่ื เขาใจ
ไดงาย หรือตอเติมเสริมแตงความคิดที่เกิดขึ้นใหมนั้นใหรัดกุมและวิวัฒนาการกาวหนาตอไป
ในบางกรณีอาจมีการทดลองเพือ่ ประเมินการแกปญ
 หาสํ าหรับเลือกความคิดสมบูรณที่สุด ซึง่
ความคิดเหลานี้กอใหเกิดการประดิษฐผลงานใหม ๆ ทางวิทยาศาสตร นวนิยาย บทเพลง
จิตรกรรมและการออกแบบอื่น ๆ เปนตน (Torrance. 1964 : 47)
จุงส (Jung) ไดอธิบายถึงวิธีการสรางความคิดสรางสรรคในลักษณะที่
คลายคลึงกัน โดยเขาเสนอวิธีการคิดสรางสรรคไว 5 ขั้น และเรียกขัน้ เหลานัน้ วา “หาขัน้
แหงการสรางความคิด” ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขั้นคิดรวบรวมขอมูล คือ การใชใจคิดรวบรวมวัสดุตาง ๆ คิดถึงขอ
มูลตาง ๆ ทุกอยางที่เรากระทํา พยายามใชความคิดกับสิ่งตาง ๆ เหลานัน้ อยางกระตือรือรนให
มันหลัง่ ไหลเขามาสูใ จ หรือสมองของเรา
ขัน้ ที่ 2 ขั้นการคิดถึงขอมูลตาง ๆ ที่ไดรวบรวมอยูในใจครั้งแลวครั้งเลา การ
ทําอยางนี้จะเปนที่สนใจและไดรับประโยชนแคไหน แลวนํามาเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่เรา
รวบรวมอยูในใจ หากสมองเหนือ่ ยก็จงหยุดพักไวกอ น
ขัน้ ที่ 3 ขั้นการหยุดคิดแลวทําจิตใจใหวา ง ลืมปญหาตาง ๆ ในขัน้ ทีส่ อง
แลวหันเหความสนใจไปยังสิง่ อืน่ ๆ อีก ปลอยใหสํานึกของกลไกความคิดทํางานของมันตอ
ไป
ขัน้ ที่ 4 ขั้นเกิดความคิดแวบเขามา บางครัง้ ความคิดอาจหลัง่ ไหลเขามาโดย
ไมคาดฝน อาจเปนเวลาไหนก็ได แตสว นใหญมกั เกิดขึน้ ในตอนเราครึง่ หลับครึง่ ตืน่ ในตอน
เชา
ขัน้ ที่ 5 ขั้นที่ตองใชเวลาวิพากษวิจารณอยางจริงจังตอความคิดที่คิดได แลว
พยายามจัดความคิดนั้นใหเปนรูปรางเพื่อนําไปใชประโยชน หรือทํางานได เขาเสนอแนะวา
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ชวงตอนนีเ้ ปนโอกาสดีทใ่ี หใครชวยวิพากษวจิ ารณ เพราะบางทีคําพูดสักเพียงประโยคเดียว
อาจจะทําใหเกิดความคิดใหม (Jung. 1963)
ทฤษฎีความคิดสรางสรรคเชิงพฤติกรรมนิยม
นักจิตวิทยากลุมนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความคิดสรางสรรควา เปนพฤติกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู โดยเนนทีค่ วามสําคัญของการเสริมแรง การตอบสนองที่ถูกตองกับสิ่งเรา
เฉพาะหรือสถานการณ นอกจากนีย้ งั ไดเนนความสัมพันธทางปญญา คือ การโยงความ
สัมพันธจากสิง่ เราหนึง่ ไปยังสิง่ ตาง ๆ ทําใหเกิดความคิดใหมหรือสิง่ ใหมเกิดขึน้ (กรมวิชา
การ. 2534 : 6 - 24)
จากแนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรคทั้งหมด สามารถ
สรุปเกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมที่มีความเชื่อวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางจิตวิทยา
(Psychological Process) ซึง่ กลุม นี้ ไดแก กลุมทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยากลุม จิตวิเคราะห และทฤษฎีความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของกลุมนักมนุษย
นิยม ทฤษฎีกลุมนี้มีแนวคิดวาความคิดสรางสรรคเปนลักษณะภายในจิตใจของแตละบุคคล
ซึง่ แตกตางทีว่ า มีวธิ กี ารปรับตัวในลักษณะใด มากนอยแคไหน ซึง่ ขึน้ อยูก บั กลวิธานการปอง
กันตนเอง (Defense Mechanism) หรือการพัฒนาถึงศักยภาพอันสูงสุดของแตละบุคคล
(Self -Actualization)
2. กลุมที่มีความเชื่อวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางการคิด
(Cognitive Process) กลุมนี้ไดแก ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา ทฤษฎีความคิดสอง
ทฤษฎีความคิดสรางสรรคในรูปของการเชื่อมโยงสัมพันธ และทฤษฎีความคิดสรางสรรค
ของทอรแรนซ และทฤษฎีความคิดสรางสรรคเชิงพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีกลุมนี้มีแนวคิดวา
ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการทางการคิดที่สามารถสงเสริมหรือพัฒ นาใหเพิ่มขึ้นได
โดยแตละแนวความคิดมีความเชื่อเกี่ยวกับองคประกอบที่สงเสริมความสามารถในการคิด
สรางสรรคที่แตกตางกัน คือ แนวคิดดานโครงสรางทางสติปญญาเนนองคประกอบดานการ
คิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ทฤษฎีความคิดสองทักษะมองในลักษณะทางกาย
ภาพทางสมอง ทฤษฎีความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ เนนกระบวนการทางการคิดทีน่ ํา
ไปสูการคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบอเนกนัย และทฤษฎีความคิดสรางสรรคในรูป
ของการเชื่อมโยงสัมพันธ เนนกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกันระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง
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แตอยางไรก็ตามทฤษฎีความคิดสรางสรรคทั้งสองกลุมนี้ก็มีแนวคิดที่เหมือน
กัน คือการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ หรือสงเสริมความสามารถของการคิดสรางสรรคไดนั้น
ตองอาศัยกระบวนการฝกเชนเดียวกัน
บุคลิกลักษณะของเด็กทีม่ คี วามคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคเปนศักยภาพของแตละบุคคล บุคคลที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานนีจ้ งึ ไดชอ่ื วา เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค ฉะนั้น บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค
จึงมีลักษณะที่แตกตางไปจากบุคคลอื่นๆ คือ
1. ไมยอมใหความรวมมือถาไมเห็นดวย
2. ไมรวมกิจกรรมที่ไมชอบ
3. ชอบทํางานคนเดียวเปนเวลานาน
4. มีความสนใจอยางกวางขวางในเรือ่ งตาง ๆ
5. ชอบซักถาม
6. ชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐหรือวิธีการคิดแบบใหม
7. เบือ่ หนายความซํ้าซากจําเจ
8. กลาทดลองทําเพื่อพิสูจนความคิดของตนเองถึงแมจะไมแนใจในผลที่เกิด
ขึ้น
9. มีอารมณขันอยูเนืองนิตย
10. มีอารมณออนไหวงาย
11. ซาบซึง้ กับสุนทรียภาพ เชน ซาบซึง้ ในดนตรีและศิลปะตาง ๆ เปนตน
12. ไมหงุดหงิดกับความไรระเบียบหรือความยุงเหยิงที่คนอื่นทนไมได
13. ไมสนใจวาตนเองจะแปลกกวาคนอืน่
14. มีปฏิกิริยาโตแยงไมเห็นดวย
15. ชางสังเกต ชางจดชางจํารายละเอียดสิง่ ตาง ๆ เปนอยางดี
16. ไมชอบการบังคับ กําหนดกฎเกณฑ ตีกรอบความคิดใหทําตามกติกา
ตางๆ
17. ถาเปนสิง่ ทีต่ นเองไมสนใจหรือไมเห็นดวยจะหมดความสนใจงาย ๆ
18. ชอบเหมอลอยสรางจินตนาการ
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19. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นได ถาอธิบายเหตุผล
20. มีความคิดที่เปนอิสระ ไมชอบทําตามผูอื่น
21. มีความคิดยืดหยุน คิดไดหลายทิศหลายทาง เชน สามารถคิดแกปญ
 หา
เดียวกันไดหลายวิธี เปนตน
22. สามารถคิดหรือทําไดหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน
23. แสดงความคิดไดหลากหลายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
24. ชอบสรางแลวรื้อ รื้อแลวสรางใหมเพื่อความแปลกใหม
25. ชอบมีคําถามแปลก ๆ ทาทายใหคดิ
26. ชอบคิดหรือริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ มากกวาคนอืน่
27. ชอบเปนคนแรกที่คิดหรือทําเรื่องใหม
28. มีความรูสึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพและความเปนอิสระทางความคิด
29. ชอบหมกมุนอยูกับความคิด
30. ในสายตาของคนทัว่ ไปดูวา เปนคน “แปลก” กวาคนอืน่
31. เห็นความเชื่อมโยง เห็นความสัมพันธระหวางสิง่ ตาง ๆ ที่คนทั่วไปมอง
ไมเห็น
32. มีความวิจติ รพิสดารในการทําสิง่ ตาง ๆ
33. ชางสังเกต สามารถเห็นรายละเอียดตาง ๆ ที่คนอื่นมองไมเห็น
34. สามารถผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกตางเขาดวยกัน โดยไมมีใครคิด
และทํามากอน (อุษณีย โพธิสุข. 2542.)
จะเห็นไดวาบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคนั้นจะมีล ักษณะที่
หลากหลายอยูใ นคน ๆ เดียวกันมิใชวาจะมีลักษณะดังกลาวครบถวนอยูในคนคนเดียวกันเลย
ทีเดียว
แนวทางในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมใหพฒ
ั นาไดทง้ั ทางตรงและทางออม ใน
ทางตรงโดยการสอน ฝกฝนและอบรม ทางออมโดยการสรางบรรยากาศ และการจัดสิ่งแวด
ลอม สงเสริมความเปนอิสระในการเรียนรู ความคิดสรางสรรคไมสามารถบังคับใหเกิดขึ้น
ได แตสามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นได ซึง่ เปรียบเสมือนกับชาวนาทําใหพชื งอกงามจากเมล็ด
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ไดก็ตอเมื่อจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ทัง้ อากาศ นํ้า และดิน เมล็ดพืชนั้นจึงงอกงามออก
มาได ซึ่งมีผูกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมความคิดสรางสรรคไวมากมายหลายทานดังนี้
อาจกลาวไดวา การพัฒนาความคิดสรางสรรค มีองคประกอบที่สําคัญที่เรา
ควรทําในการสอน ดังนี้ คือ
1. กระบวนการคิด เปนการสอนทีเ่ พิม่ ทักษะความคิดดานตาง ๆ เชน ความ
คิดจินตนาการ ความคิดเอกนัย อเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห ความคิด
สังเคราะห ความคิดแปลกใหม ความหลากหลาย ความคิดยืดหยุน ความคิดเห็นที่แตกตาง
และการประเมินผล
2. ผลิตผล เปนสิง่ ทีช่ ใ้ี หเราเห็นหลายสิง่ หลายอยางของการคิด เชน วิธคี ิด
ประสิทธิภาพทางความคิด การนําเอาความรูไ ปสูก ารนําไปใช จุดสําคัญในการสอนวาจะ
พิจารณาเกณฑของผลผลิตอยางไรนัน้ ควรจะมีการกําหนดใหนักเรียนรูจักการระบุจุดประสงค
ของการทํางาน รูจักประเมินการทํางานของตนเองอยางใชเหตุผล พยายาม และสามารถ
ปรับใชไดในชีวิตจริง
3. องคความรูพ น้ื ฐาน คือใหโอกาสเด็กไดรบั ความรูผ า นสือ่ และทักษะหลาย
ดาน โดยใชประสาทสัมผัสหรือความรูท ม่ี าจากประสบการณทห่ี ลากหลาย และมีแหลงขอมูล
ทีต่ า งกันทัง้ จากหนังสือ ผูเชี่ยวชาญ การทดสอบดวยตนเอง และที่สําคัญคือใหเด็กไดสราง
ความรูจ ากตัวของเขาเอง
4. สิง่ ทีท่ า ทายนักเรียน คือหางานทีส่ รางสรรค และมีมาตรฐานใหเด็กไดทํา
5. บรรยากาศในชั้นเรียน คือตองใหอิสระเสรี ความยุติธรรม ความเคารพ
ในความคิดเห็นของนักเรียน ใหเด็กมั่นใจวาจะไมถูกลงโทษหากมีความคิดที่แตกตางจากครู
หรือคิดวาครูไมถูกตอง ยอมใหเด็กลมเหลว หรือผิดพลาด (โดยไมเกิดอันตราย) แตตองฝก
ใหเรียนรูจ าก ขอผิดพลาดที่ผานมา
6. ตัวนักเรียน คือสนับสนุนใหนกั เรียนมีความเชือ่ มัน่ ตนเอง ความเคารพ
ตนเอง กระหายใครรู
7. การใชคําถาม คือครูตองสนับสนุนใหนักเรียนถามคําถามของเขา
8. การประเมินผล ครูตองหลีกเลี่ยงการประเมินที่ซํ้าๆ ซากๆ หรือเปนทาง
การอยูตลอด และสนับสนุนใหเด็กประเมินการเรียนรูด ว ยตนเอง และประเมินรวมกับครู
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9. การสอนและการจัดหลักสูตร ควรจะนําไปผสมผสานกับวิชาการตาง ๆ
เพราะสามารถใชไดกับทุกวิชา ลองใหเด็กเรียนรูในสิ่งที่ไมมีคําตอบทีด่ ที ส่ี ดุ คําตอบทีต่ าย
แลว คําตอบที่คลุมเครือและเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ และใหครูเปนผูใ หการสนับสนุนและชวย
เหลือเด็กไมใชผูสั่งการและสอน
10. การจัดระบบในชั้นเรียน ใหเด็กไดคนควาความรูดวยตนเองใหมากขึ้น
ปรับระบบตารางเรียนใหยืดหยุนเพื่อตอบสนองความตองการและความสามารถทีห่ ลากหลาย
จัดกลุม การสอนหลาย ๆ แบบ เชน จับคู กลุมเล็ก กลุมใหญและสอนแบบเดี่ยว นอกจากนี้
ควรจัดหองเรียนใหแตกตางกันไปในแตละเวลา สถานที่ เชน บางหอง บางเวลา ไมมีที่นั่ง
นัง่ ใกลกนั ไกลกัน นั่งขางนอก เรียนทีส่ นาม เปนตน (อุษณีย โพธิสุข. 2537 : 89 - 92)
ทอรแรนซ (Torrance.) ไดกลาวถึงการสงเสริมความคิดสรางสรรคไวดงั นี้
1. สงเสริมใหเด็กถาม และใหความสนใจตอคําถาม และคําถามทีแ่ ปลก ๆ
ของเด็ก พอแมหรือครูไมควรมุงที่คําตอบที่ถูกแตเพียงอยางเดียว เพราะในการแกปญ
 หาแม
เด็กจะใชวิธีเดาเสี่ยงบางก็ควรยอม อยางไรก็ตามควรกระตุนใหเด็กไดวิเคราะหคนหาเพื่อ
พิสูจนการเดาโดยใชการสังเกตและประสบการณของเด็กเอง
2. ตัง้ ใจฟงและเอาใจใสตอ การคิดแปลก ๆ ของเด็ก ดวยใจเปนกลาง เมื่อ
เด็กแสดงความคิดเห็นในเรื่องใด แมจะเปนความคิดเห็นที่ยังไมเคยไดยินมากอน ก็ไมควร
ตัดสินและริดรอนความคิดนั้น แตรับฟงไวกอน
3. กระตือรือรนตอคําถามทีแ่ ปลก ๆ ของเด็กดวยการตอบคําถามอยางมี
ชีวิตชีวา หรือ ชีแ้ นะใหเด็กหาคําตอบจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง
4. แสดงและเนนใหเด็กเห็นวาความคิดของเด็กนั้นมีคุณคา และนําไปใชให
เกิดประโยชน เชน จากภาพทีเ่ ด็กวาด อาจใหนําไปเปนภาพปฏิทนิ ส.ค.ส. เปนตน ซึง่ จะ
ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมใิ จ และมีกําลังใจที่จะคิดสรางสรรคตอไป
5. กระตุนและสงเสริมใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง โดยใหโอกาสและเตรียมการ
ใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง และยกยองเด็กที่พยายามเรียนรูดวยตนเอง ครูอาจจะลดบทบาทของ
การเปนผูชี้แนะและลดการอธิบายลง เพื่อใหนักเรียนมีสวนริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองมากขึ้น
6. เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรู หรือคนควาอยางตอเนื่องอยูเสมอ โดยไม
ตองใชวิธีบีบบังคับดวยคะแนน การสอบหรือการตรวจสอบ เปนตน
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7. พึงระวังวาการพัฒนาความคิดสรางสรรคในเด็กตองใชเวลา และพัฒนา
อยางคอยเปนคอยไป
8. สงเสริมใหเด็กใชจินตนาการของตนเองและยกยองชมเชย เมื่อเด็กมี
จินตนาการทีแ่ ปลกกวาผูอ น่ื
นอกจากนี้ วิลเลีย่ มส (Frank E. Williams.) ไดสรุปวิธกี ารสอนและการจัด
กิจกรรมการสอนของครู เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กไว 18 ลักษณะ ดังนี้
1. การสอน Paradox หมายถึง การสอนเกีย่ วกับความคิดเห็นในลักษณะ
ความคิดเห็นซึ่งขัดแยงในตัวของมันเอง ความเห็นหรือความเชือ่ ทีฝ่ ง ใจมานาน ซึ่งความคิด
เห็น ขอความหรือขอสังเกตตาง ๆ อาจเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพการณ แมวาจะหาขอยุติได
ยาก แตทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับเหตุผลที่ประกอบสนับสนุนหรือคัดคานขอคิดเห็นนัน้ ๆ เปนการ
ฝกฝนใหคิดในสิ่งที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมี ดังนัน้ ในการสอนครูจงึ ควรกําหนด
หรือใหนักเรียนรวบรวมและเลือกขอคิดเห็น แลวใหนกั เรียนอภิปราย โตวาทีหรือแสดง
ความคิดเห็นในกลุมยอยก็ได
2. การพิจารณาลักษณะ (Attribute) หมายถึง การสอนใหนกั เรียนคิด
พิจารณาถึงลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏอยู ทั้งมนุษย สัตว สิ่งของ ในลักษณะทีแ่ ปลกแตกตาง
ไปกวาที่เคยคิด รวมทั้งลักษณะที่คาดไมถึงดวย เชน ใหคดิ หาสวนใดสวนหนึง่ ทีเ่ ห็นวา
แปลกประหลาดไมเหมือนอยางอื่นของดินสอ ยางลบ หนังสือ เปนตน
3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย (Analogies) หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่ง
ของหรือสถานการณทเ่ี หมือนกัน คลายคลึงกันแตกตางหรือตรงกันขาม อาจอยูในรูปคํา
เปรียบเทียบ คําพังเพย สุภาษิต ก็ได เชน ลองคิดดูวา ชอนกับรถยนตมีลักษณะเหมือนกัน
อยางไร ฯลฯ
4. การบอกสิง่ ทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากความจริง (Discrepancies) หมายถึง การ
แสดงความคิดเห็น ระบุ บงชี้ถึงสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริง หรือขาดตกบกพรองหรือสิ่ง
ที่ยังไมสมบูรณ เชน สมมติวา นักเรียนเปนแมวทีเ่ จาของลืมใหอาหาร ลองคิดดูวาแมวมีวิธี
หาอาหารอยางไรบาง
5. การใชคําถามยั่วยุและการกระตุนใหตอบ (Ark Provocative Question)
หมายถึง การตั้งคําถามแบบปลายเปดและเปนคําถามที่ยั่วยุ และเราความรูสึกนึกคิดใหชวน
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คิดคนควาใหไดความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปได คําตอบจากคําถามลักษณะ
เชนนี้ไมมีคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว แตมีหลาย ๆ คําตอบ โอกาสทีน่ กั เรียนจะตอบไดถกู
มีมากเปนคําตอบที่มักลงทายวา วิธกี ารใดบาง มีประโยชนอยางไรบาง ทานรูส กึ อยางไรบาง
เปนตน
6. การเปลีย่ นแปลง (Example of Change) หมายถึง การฝกใหคดิ ถึงการ
เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ทีค่ งสภาพมาเปนเวลานานใหเปนไปในรูปแบบ
อื่นและเปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงดวยวิธีตาง ๆ อยางอิสระ เชน ถาแผนดินไหวเกิดขึน้ ใน
ประเทศไทยแทนที่จะเปนประเทศญี่ปุน ซึ่งชีวิตของประชาชนคนไทยจะเปลี่ยนแปลงอยางไร
บาง
7. การเปลีย่ นแปลงความเชือ่ (Example of Habit) หมายถึง การฝกให
นักเรียนเปนคนที่มีความยืดหยุน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คลายความยึดมัน่ ตาง ๆ เพื่อปรับ
ตนเขากับสถานการณใหม ๆ เชน ถาโลกนี้ไมมีโทรทัศนคนจะเปนอยางไรบาง เปนตน
8. การสรางสิ่งใหมจากโครงสรางเดิม (An Organized Random Search)
หมายถึง การฝกใหนกั เรียนรูจ กั สรางสิง่ ใหม กฎเกณฑใหม ความคิดใหม โดยอาศัยโครง
สรางเดิม หรือกฎเกณฑเดิมที่เคยมีแตพยายามคิดพลิกแพลงใหตางไปจากเดิม ตัวอยางเชน
ใหนักเรียนฟงเรื่องคางแลวตอเนื่องตอนทายใหจบ
9. ทักษะการคนควาขอมูล (The Skill of Search) หมายถึง การฝกใหนกั
เรียนรูจ กั การสํารวจเพือ่ หาขอมูล เชน ลองคิดวาทําไมไมจึงลอยไดในนํ้าแตเหล็กจมนํ้า
10. มานะทีจ่ ะคนหาคําตอบจากคําถามทีก่ ํากวมไมชดั เจน (Tolerance for
Ambiguity) เปนการฝกใหนักเรียนมีความอดทนและพยายามที่จะคนหาคําตอบตอปญหาที่
กํากวม หรือเปนสองนัย ลึกลับ หรือทาทายความนึกคิดตาง ๆ ตัวอยางเชน ลองตอเติมภาพ
จากสวนทีก่ ําหนดใหสมบูรณ ฯลฯ
11. สงเสริมการคิดเชิงญาณ (Intuitive Expression) เปนการฝกใหรจู กั การ
แสดงความรูสึกความคิดที่เกิดจากมีสิ่งมาเราอวัยวะรับสัมผัส การคิดทางอารมณ หรือการ
คิดจากลางสังหรณ ตัวอยางเชน สมมติเปนสิ่งไมมีชีวิตแลวใหบอกความรูสึก
12. การปรับตัวเพือ่ พัฒนาตน (Adjustment for Development) หมายถึง
การฝกใหนักเรียนรูจักพิจารณาดูความพลาดพลั้งลมเหลวซึ่งเกิดขึ้ นโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ
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ก็ตาม แลวหาประโยชนจากความผิดพลาด หรือขอบกพรองของตนเอง หรือผูอื่น ใชความ
ผิดพลาดเปนบทเรียนนําไปสูค วามสําเร็จ
13. ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Person and
Creative Process) หมายถึง การใหศกึ ษาประวัตบิ คุ คลสําคัญทั้งในแงลักษณะพฤติกรรมและ
กระบวนการคิด ตลอดจนประสบการณของเขาดวย ตัวอยางเชน การเปรียบเทียบประวัติ
บุคคลสําคัญ 2 คน หลังจากการอาน หรือฟงประวัติแลวใหเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคน
ทั้งสองวาเหมือนกันและตางกันอยางไรและอะไรเปนจุดสํ าคัญในชีวิตของเขา
14. การประเมินสถานการณ (Evaluate Situation) หมายถึง การฝกใหหา
คําตอบ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นและความหมายเกี่ยวเนื่องกัน ดวยการตั้งคําถามวาถาเกิดสิง่ นี้
แลวจะเกิดผลอยางไร
15. พัฒนาทักษะการอานอยางสรางสรรค (A Creative Reading Skill)
หมายถึง การฝกใหรจู กั คิด แสดงความคิดเห็น แสดงความรูสึกนึกคิดตอเรื่องที่อาน
16. พัฒนาทักษะการฟงอยางสรางสรรค (A Creative Listening Skill)
หมายถึง การฝกใหเกิดความรูส กึ นึกคิดในขณะทีฟ่ ง หลังจากฟงบทความ เรื่องราว ดนตรี
เพื่อเปนการศึกษาขอมูล ความรู ซึ่งโยงไปหาสิ่งอื่น ๆ ตอไป เชน การใหนักเรียนฟงดนตรี
แลวคิดทาเตนรําขึ้น เปนตน
17. พัฒนาทักษะการเขียนอยางสรางสรรค (A Crative Writing Skill)
หมายถึง การฝกใหแสดงความคิด ความรูสึก และจินตนาการดานการเขียนบรรยายหรือ
พรรณนาใหเห็นภาพ ชัดเจน ตัวอยางเชน กําหนดคํามาใหแลวใหนกั เรียนแตงเรือ่ งจากคํา
เหลานี้
18. ทักษะการมองเห็นภาพในมิตติ า ง ๆ (Visualization Skill) หมายถึง การ
ฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพในแงมุมแปลก ๆ ใหม ๆ ไมซํ้าของเดิม ตัวอยาง เชน
ลองวาดภาพจากสิง่ เราทีก่ ําหนดให เชน สามเหลีย่ ม วงกลม สีเ่ หลีย่ ม เปนตน (อารี
สัณหฉวี. 2540 : 130)
จะเห็นไดวา การสงเสริมความคิดสรางสรรคนน้ั มีวธิ กี ารหลาย ๆ วิธีซึ่งขึ้นอยู
กับ ความประสงคข องแตล ะบุค คลวาตองการที่จะนําลักษณะของการพัฒนาแบบใดไปใช
เพราะวาทุกรูปแบบสามารถที่จะนํามาสงเสริมความคิดสรางสรรคไดทั้งสิ้นหรืออาจจะนํ ามา
ใชประกอบกันก็จะดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
กิจกรรมหรือวิธีการที่สงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กเปนสิ่ง
สําคัญที่ควรจัดใหเด็กไดฝก ซึ่งทอรแรนซ เชื่อวา ทุกคนสามารถไดรับการฝกใหมีความคิด
สรางสรรคสูงขึ้นได ในการฝกตองใชวิธีสอนที่ตอเนื่องและทําอยูส มํ่าเสมอเปนประจํา วิธี
การฝกของทอรแรนซมุงไปในดานการคิดแกปญหา การทํากิจกรรม เชน วาดภาพ แตงเรื่อง
โดยใชจนิ ตนาการ และการใหคิดริเริ่มตกแตงสิ่งที่ไมสมบูรณ เชน ภาพหรือเรื่องที่ยังไม
สมบูรณ ดังนี้
1. กิจกรรมดานศิลปะ เปนกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค และชวน
ฝกประสาทสัมผัสระหวางมือกับตา การรูจักใชความคิดของตนเองในการแสดงออกทางความ
คิดหลาย ๆ ดาน เชน ความสนุก การกระโดดโลดเตน การแสดงออกถึงอารมณและ
ความรูสึก เปนการพัฒนาความรูส กึ นึกคิดจะนําไปสูการคิดอยางสรางสรรคตอไป กิจกรรม
ศิลปะ ไดแก การวาดภาพ การละเลงสี หรือวาดภาพดวยนิว้ มือ (Finger Painting) การฉีก
กระดาษ ปะกระดาษ ตัดกระดาษ การพับกระดาษ การปน ดินนํ้ามัน แปง และดินเหนียว
การประดิษฐเศษวัสดุ
2. กิจกรรมดานภาษา ไดแก การเลานิทาน การเลนละคร การเลนบทบาท
สมมติ (Role play) กิจกรรมเขาจังหวะ และการแสดงออกทางดานจินตนาการ เปนตน
นอกจากนี้ ผุสดี กุฎอินทร ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่สงเสริม
ความคิด สรางสรรคไว ดังนี้
1. การฝกการแกปญ
 หาในทางสรางสรรค เปนวิธีการที่ครูกระตุนใหเด็กคิด
แบบอเนกนัย ครูอาจจะเปนคนปอนปญหาใหหรือจากการเสนอของนักเรียนก็ได เทคนิคใน
การแกปญหาที่จะกระตุนความคิดสรางสรรคมีหลายประการ เชน เทคนิคในการระดมพลัง
สมอง เทคนิคการใชคําถาม รวมทั้งการที่ครูดัดแปลงวิธีการที่ใชในแบบทดสอบความคิด
สรางสรรคที่ใชฝกกับนักเรียน
2. การระดมพลังสมอง เปนวิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะไดมาจากแนวทางในการแก
ปญหา จุดประสงคของการระดมพลังสมอง มี 2 ประการ ประการแรก เปนจุดประสงค
ระยะยาวเพื่อแกปญหาที่สําคัญ ประการที่สอง เปนจุดประสงคระยะสั้นเพื่อใหไดความคิด
ตาง ๆ ทีอ่ าจจะมีคณ
ุ คาใน การแกปญ
 หา
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3. การใชบทเรียนสําเร็จรูปหรือชุดการฝกความคิดสรางสรรค รวมทั้งแผน
การสอน และคูมือครูในชุดการฝก ซึ่งทั้งหมดนี้ เนนคุณลักษณะ 8 ประการคือ ความคิด
คลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดไมซํ้าแบบ ความคิดแตกตาง ความกลาเสีย่ ง ความ
ซับซอน ความกระตือรือรนและจินตนาการ
4. การใหกําลังใจและใหรางวัล วิธีการกระตุนใหมีความคิดสรางสรรคเพิ่ม
พูนขึน้ วิธหี นึง่ คือ การใหกําลังใจ การใหรางวัล (ผุสดี กุฎอินทร. 2524 : 105 - 109)
สรุป กิจกรรมความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมทางการเรียนการสอนทีจ่ ดั
ใหเด็ก เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค สามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบ เชน กิจกรรม
ทางดานภาษา กิจกรรมการแสดงออกทางจินตนาการ การวาดภาพ การเลานิทานโดยใช
เทคนิคตาง ๆ การเลนสีแบบตาง ๆ งานสรางสรรคจากกระดาษ การปน การประดิษฐ รวม
ทัง้ การฝกแกปญ
 หาในทางสรางสรรค การใชแบบฝกความคิดสรางสรรค และการใชบท
เรียนสําเร็จรูป เปนตน
อุปสรรคในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ในการเรียนการสอน หรือการทํางานทุกอยางจะพบกับปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคกม็ ปี ญ
 หาเชนกัน
ปญหาสวนมากจะเปนปญหาเกีย่ วกับ
ตัวบุค คลและสิ่งแวดลอมที่จะทําใหความคิดสรางสรรคนั้นไมไดพัฒนาเปนไปตามความ
เหมาะสม บางครั้งจะถูกสกัดกั้น หรือบั่นทอนได
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความคิดสรางสรรคของบุคคลที่สําคัญอาจสรุป
ได 3 ประการ คือ อุปสรรคดานการรับรู (Perceptual Block) อุปสรรคดานวัฒนธรรม
(Cultural Block) และอุปสรรคดานอารมณ (Emotional Block) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อุปสรรคดานการรับรู ไดแก การที่คนเราไมสามารถมองเห็นปญหาที่แทจริง
ได เปนเหตุใหการแกปญ
 หานัน้ ดําเนินไปโดยปราศจากเปาหมายทีช่ ดั เจนและแนนอน
อุปสรรคดานวัฒนธรรม ซึง่ จะเปนผลเนือ่ งจากกฎเกณฑทางสังคม ซึง่ เปนสิง่
กําหนดใหบุคคลตองมีพฤติกรรมอยูในกรอบระเบียบแบบแผนทํ าใหมีผลตอการสกัดกั้น
ความทาทายตอการคิดคน และความเปลี่ยนแปลงอันเปนคุณลักษณะของความคิดสรางสรรค
อุปสรรคดานอารมณ เปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งทั้งนี้เพราะอารมณ
ของบุคคล อันไดแก ความกลัว ความโกรธ ความรัก และความเกลียด เปนตน นับวามี
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ความสําคัญมากตอปญหาและเหตุผล เชนเดียวกับบุคคลถามีอารมณเกิดขึ้นสูง ความสามารถ
ทางปญญาและเหตุผลของบุคคลนั้นก็จะตํ่าลง นัน่ คือ อารมณเปนตัวสกัดกั้นความคิดและ
เหตุผล ตลอดจนความคิดสรางสรรคของบุคคล (Simberg. 1971)
แนวทางการประเมิน/ทดสอบความคิดสรางสรรค
เนื่ อ งจากความคิ ดสรางสรรคเปนคุณลักษณะของความคิดที่ละเอียดออน
ซับซอนตองการอิสระภาพทางความคิด หรือโจทยปญ
 หาทีท่ า ทายใหขบคิดหาหนทางแกไข
ถึงแมวาศักยภาพของคนเราอาจแตกตางกันในเรื่องความคิดสรางสรรค แตเราก็หาวิธีประเมิน
ไมงายนัก ผูประเมินจึงควรใชการสังเกตจากการตอบสนองตอเงื่อนไขใหม ๆ ดูแนวคิดที่ลื่น
ไหลไมติดกรอบ ไมซํ้าซากกับความคิดของผูอื่น ดูวธิ กี ารแสดงออกในหลายๆ สถานการณ
เพราะเด็กบางคนอาจมีลักษณะสรางสรรคทางดนตรี
แตเด็กอีกคนอาจสรางสรรคในงาน
คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร เมื่อมีสถานการณที่จะตองแสดงออกทางดนตรี เขาอาจไมแสดง
อะไรออกมา นั่นก็ไมไดหมายความวาเขาเปนคนขาดความคิดสรางสรรค
ความคิดสรางสรรคมิใชความความคิดที่สามารถสั่งไดชั่วขามคืนหรื อบังคับ
วา “นี่เปนชั่วโมงที่ตองคิดสรางสรรค” แตความคิดสรางสรรคเปนพรสวรรคที่แฝงอยูในตัว
เด็กทุกคนในระดับตาง ๆ กัน สิ่งที่ควรเขาใจคุณลักษณะความคิดสรางสรรคใหชัดเจน
• ความคิดสรางสรรคมีหลายรูปแบบ
• คนที่มีความคิดสรางสรรคสูงอาจไมไดแสดงความคิดสรางสรรคตลอด
เวลาหรือแสดงความคิดสรางสรรคออกมาเมื่อไดรับคําสัง่
• ความคิดสรางสรรคอาจจะเกิดจากแรงบัลดาลในทั้งทางบวกและลบได
• ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่ฝกฝนได
ดวยเหตุนี้การประเมินความความคิดสรางสรรค ของนักเรียนจึงตองพิจารณา
ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาอยางตอเนื่องในหลาย ๆ สถานการณ
แบบทดสอบความคิดสรางสรรคในประเทศไทย
การศึกษาเรื่องแบบทดสอบความคิดสรางสรรคก็ไดมีการศึกษาคนควาจาก
แนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงในดานความคิดสรางสรรคของตาง
ประเทศ เชน กิลฟอรด ทอรแรนซ คาทินา หรือเรนซูรี เปนตน โดยมีหลักใหญยงั เนนการ

63

กําหนดสิง่ เราทีช่ ว ยใหเด็กคิด และวัดองคประกอบของความคิดสรางสรรค คือความคิดคลอง
แคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดละออ เชนกัน
1. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของทอรแรนซ (Torrance) แบบทดสอบความ
คิดสรางสรรคชุดนี้ อารี พันธมณี ไดนํามาดัดแปลงคําชี้แจงเปนภาษาไทยและนําไปทดสอบ
เด็กไทยในระดับอนุบาล - ป.4 , ป.5 - ม.ศ.3 และระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม
3 ชุด ซึ่งใชวัดองคประกอบของความคิดสรางสรรค 3 ดานคือ ความคิดคลองแคลว (Fluency)
ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดละเอียดละออ (Elabolation) และคูมือฉบับภาษาไทยได
มาจากกลุม ตัวอยาง 3,121 คน ซึง่ เปนนักเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมปที่ 4 จาก 4 เขต
ภูมิศาสตรของประเทศไทยและจาก 4 ประเภทโรงเรียน คือ โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรง
เรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคของเยลเลน และเออรบัน (Jellen and
Urban) แบบทดสอบชุดนี้มีชื่อวา “แบบทดสอบทีซีที - ดีพี” (TCT - DP : The Test for
Creative Thinking - Drawing Production) เปนแบบทดสอบที่ใชกระดาษและดินสอ ใช
ทดสอบเปนรายบุคคลหรือรายกลุม โดยมีสิ่งที่กําหนดใหเปนสิ่งเราที่จัดไวในรูปแบบของชิ้น
สวนเล็ก ๆ ที่มีขนาดและรูปรางแตกตางกัน มีรูปครึ่งวงกลม รูปมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แบบที่ไมสมบูรณ รูปรอยเสนประ รูปเสนโคงคลายตัว S ซึ่งอยูภายในและภายนอกของ
กรอบสีเ่ หลีย่ มใหญ
การตอบสนองสิง่ เราผูถ กู ทดสอบสามารถสนองไดอยางอิสระตาม
จินตนาการ โดยการวาดภาพขึ้นในขอบเขตของชวงเวลาที่กําหนดใหและมีเกณฑสําหรับยึด
ถือ เปนหลักในการประเมิน คุณคาความคิดสรางสรรคจากภาพวาดทัง้ 11 เกณฑ สําหรับ
การวิจัยในโครงการนี้ไดใชแบบทดสอบของเยลเลน และเออรบัน (Jellen and Urban) ใน
การสํารวจทั ก ษะความคิ ด สร า งสรรค ทั้ ง ก อ นและหลั ง การฝ ก ทั ก ษะการคิ ด เพื่อ ประเมิน
พัฒนาการของการคิด
กระบวนการแกปญ
 หา (Problem Solving)
ในสภาพการเรียนการสอนยุคกอน เรามักจะไดยินการแกโจทยปญหาบอยๆ
ในวิชาวิทยาศาสตร การแกโจทยปญหามักมีขั้นตอน มีวิธีทํา ถาผิดตรงไหนก็มักจะสามารถ
รู และบอกไดวาคําตอบที่ถูกตองควรจะเปนเชนไร ในปจจุบนั ศาสตรทางคณิตศาสตรและ
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ศาสตรสาขาอืน่ ๆ กาวหนามากขึน้ สภาพสังคมทีซ่ บั ซอนมากขึน้ ความจําเปนในการแก
ปญหาทําอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนมากขึน้ ๆ ทุกที กระบวนการแก
ปญหาจึงถูกนํามาใชถกเถียงและใชเปนพืน้ ฐานสําคัญในโรงเรียนมากขึ้นทุกที
สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ฝกฝนใหเด็กมุงเรียนรูจุดใดจุด หนึ่งใน
แตละคราว เชนสอนอาน สอนทักษะเลข - พีชคณิต ซึง่ สภาพการทํางาน ตอไปในชีวิตจริง
นัน้ เกีย่ วของกับหลายสิง่ หลายอยางผสมผสานกัน
สิ่งสําคัญที่สุดที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนกับปญหาที่ประสบในชีวิตประจํ าวนั
นัน้ หางไกลกัน
กลยุทธในการแกปญ
 หาจะเปนสวนสําคัญทีจ่ ะชวยปูทางใหเด็กแกปญ
 หา
สวนตัว ปญหาการทํางาน ปญหากับเพือ่ นๆ ซึ่งอันที่จริงแลว ชีวิตในโรงเรียนของเด็กเขาจะ
มีเรื่องราวสงสัยในกิจกรรมและความเปนอยูของผูใหญ เชน ปญหานํ้าขาดแคลน ปญหา
จราจร ปญหาโสเภณี ฯลฯ หลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวของกับจริยธรรม ความไมหยั่งรูปญหา
คานิยม บทบาททางเพศ การขัดแยงทางการเมือง ความคิดเห็นที่แตกตางกัน สิง่ เหลานีเ้ ปน
โจทยที่เด็กนํามาขบคิด แตไมมีใครชี้แนะแนวทางการใชขั้นตอนแกปญหาจากสิ่งงายๆ ใน
ชีวิตประจําวันของเด็ก เชน เพือ่ นชวนสูบบุหรีจ่ ะทําอยางไร ปฏิเสธอยางไร ซึง่ ไมสามารถ
สรางสมาธิในการเรียนรูได
นักการศึกษาพบวากิจกรรมการฝกความพรอมเรื่องการแกไขปญหามีสวน
ชวยใหเด็กสามารถแยกแยะ และถายโยงความแตกตางระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดดีขึ้น
การฝกทักษะแกปญ
 หาใหนกั เรียน จึงเกี่ยวของกับการตั้งสมมุติฐาน การหาความจริงการ
ทดลอง การสืบเสาะ การตัดสินใจและการทําลายความฝงแนนบางประการทีเ่ ปนอุปสรรคตอ
กระบวนการแกปญ
 หา เชน ความแตกตางระหวางเพศ การไมนําเอาภาคทฤษฎีมาเกี่ยวกับ
ภาคปฏิบัติ เปนตน
ดังนั้นจึงไดมีการฝกกระบวนการแกปญหา (Problem Solving) ทีก่ ลายเปน
ทักษะพืน้ ฐานทีส่ ําคัญในการฝกเด็ก ไมเฉพาะแตวิชาคณิตศาสตรเทานั้น แตเปนรายวิชาอื่นๆ
ดวย โดยการสอดแทรกกระบวนการฝกเขาไปในเนื้อหา
รูปแบบของกระะบวนการแกไขปญหาก็ซบั ซอนมากขึน้
ผิดแผกแตกตาง
ออกไปจากยุคกอนอยางมาก กลยุทธในการจัดการศึกษารูปแบบใหม ที่เนนการฝกทักษะ
กระบวนการมากกวาทีจ่ ะเนนเนือ้ หา ดังนัน้ จึงไมนา แปลกใจทีก่ ลยุทธในการแกปญ
 หาได
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กลายเปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรของทุกๆ
หลายตอหลายประเทศ

วิชาในประเทศทีม่ คี วามกาวหนาทางการศึกษา

ความหมายของปญหา
ปญหาเปนสถานการณทต่ี อ งการการคิด การแกไขทีไ่ ดมาจากการสังเคราะห
ความรูที่เคยเรียนรูมาแตกอน ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับสิ่ง 3 สิ่งนี้คือ
- การยอมรับวาเปนปญหาหรือรูว า นีค่ อื ปญหา
- อุปสรรคของปญหาหรืออุปสรรคของจุดมุงหมาย
- การแกปญ
 หาทีจ่ ะบรรลุจดุ มุง หมาย
ความหมายของทักษะกระบวนการแกปญ
 หา
ทั ก ษะกระบวนการแก ป ญ หาเป น กระบวนการทํางานที่สลับซับซอนของ
สมองทีต่ อ งอาศัยสติปญ
 ญา ทักษะ ความรู ความเขาใจ ความคิด การรับรู ความชํานาญ
รูปแบบพฤติกรรมตาง ๆ ประสบการณเดิมทั้งจากทางตรง (มีผูอบรมสั่งสอน) และทางออม
(เรียนรูดวยตนเอง) มโนคติ กฎเกณฑ ขอสรุป การพิจารณา การสังเกต และการใชกลยุทธ
ทางปญญาทีจ่ ะวิเคราะห สังเคราะห ความรูค วามเขาใจตาง ๆ อยางมีวจิ ารณญาณ มีเหตุผล
และจินตนาการ เพือ่ หาแนวปฏิบตั ใิ หปญ
 หานัน้ หมดสิน้ ไป บรรลุจุดมุงหมายที่ตองการและ
การไดมาซึ่งความรูใหม
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วของกับการแกปญ
 หา
การแกปญหาเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับพัฒนาการทาง
ดานสติปญ
 ญา และการเรียนรู ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจในการแกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของกับสติ
ปญญา จึงมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแกปญหาดังนี้
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
 ญาของเพียเจท
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท แบงออกเปน 4 ขั้น ตามลําดับอายุ
ซึ่งมีอยู 4 ขัน้ ทีก่ ลาวถึงการแกปญ
 หาคือ
ขัน้ ที่ 1 ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensorimotor Stage) ตั้งแตแรกเกิด
ถึง 2 ป เด็กจะรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรม มีความเจริญอยางรวดเร็วในดานความคิดความ
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เขาใจ การประสานงานระหวางกลามเนื้อและสายตา และการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ตอ
สภาพจริงรอบตัว เด็กในวัยนี้ชอบทําอะไรบอย ๆ ซํ้า ๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแก
ปญหาแบบลองผิดลองถูก ความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กอยูในขีดจํากัด
ขัน้ ที่ 2 ขั้นเตรียมสําหรับความคิดที่มีเหตุผล ( Preparational Stage) อยูใ นชวง
อายุ 2 - 7 ป เพียเจยไดแบงขั้นนี้ออกเปนขั้นยอยๆ 2 ขั้น คือ
1.1 (Preconceptual Though) เด็กวัยนีอ้ ยูใ นชวง 2 - 4 ป เด็กวัยนี้
มีความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆแลวเพียงแตยังไมสมบูรณ และยังไมมีเหตุผลเด็กสามารถใช
ภาษาและเขาใจความหมายของสัญลักษณ แตการใชภาษานั้นยังเกี่ยวของกับตนเองเปนสวน
ใหญ ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ เด็กยังไมสามารถใชเหตุผลอยาง
สมเหตุสมผล เด็กยังไมเขาใจเรื่องความคงที่ของปริมาณ
1.2 (Intuitive Though) อยูใ นชวงอายุระหวาง 4 - 7 ป ความคิด
ของเด็กวัยนี้แมวาจะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น แตการคิดและการตัดสินใจยังขึ้นอยูกับการรับรูมาก
กวาความเขาใจเด็กเริ่มมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น มีความสนใจอยากรูอ ยากเห็นและมี
การซักถามมากขึน้ มีการเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญที่อยูรอบขาง ใชภาษาเปนเครื่องมือ
ในการคิด อยางไรก็ตามความเขาใจของเด็กวัยนี้ก็ยังขึ้นอยูกับสิ่งที่รับรูจ ากภายนอกนัน่ เอง
ขัน้ ที่ 3 ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage)
อยูใ นชวงอายุระหวาง 7 - 11 ป เด็กวัยนี้ สามารถใชสมองในการคิดอยางมีเหตุผล แต
กระบวนการคิดและการใชเหตุผลในการแกไขปญหายังตองอาศัยสิ่งที่เปนรูปธรรม จุดเดน
ของเด็กวัยนี้ คือเริ่มมีเหตุผล สามารถคิดกลับไปกลับมาได เด็กเริ่มมองเห็นเหตุการณและ
สิง่ ตาง ๆ ไดหลายแงหลายมุมมากขึ้น สามารถตัง้ กฎเกณฑนํามาใชในการแบงแยกสิง่ ตาง ๆ
เปนหมวดหมูได
ขัน้ ที่ 4 ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage)
อยูในชวงอายุ 11 - 15 ป ในขั้นนี้โครงสรางทางความคิดของเด็กไดพัฒนามาถึงขั้นสูงสุด
เด็กจะเริ่มเขาใจกฎเกณฑทางสังคมไดดีขึ้น สามารถเรียนรูโดยใชเหตุผลมาอธิบายและแก
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได เด็กรูจ กั คิดตัดสินปญหา มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ได
มากขึ้น สนใจในสิง่ ทีเ่ ปนนามธรรม และสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีขึ้น
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ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญ
 ญาของบรูเนอร
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้น (Enactive Stage) เปนระยะการแกปญหาดวยการกระทํา ตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 2 ป ซึ่งตรงกับขั้น Sensorimotor Stage ของเพียเจท เปนขั้นที่เด็กเรียนรูดวยการ
กระทําหรือประสบการณมากทีส่ ดุ
2. ขั้น (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กมีระยะการแกปญหาดวยการรับรูแตยังไมรู
จักใชเหตุผล ซึ่งตรงกับ ขั้น Concrete Operational Stage) ของเพียเจท เด็กวัยนี้เกี่ยวของ
กับความเปนจริงมากขึ้น จะเกิดความคิดจากการรับรูเ ปนสวนใหญ และภาพแทนในใจ อาจ
จะมีจนิ ตนาการบางแตไมลกึ ซึง้
3. ขั้น (Symbolic Stage) เปนขัน้ พัฒนาการสูงสุดทางดานความรูแ ละความ เขา
ใจ เปรียบไดกับขั้นระยะการแกปญหาดวยเหตุผลกับสิ่งที่เปนนามธรรม (Formal Operational
Stage) เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยการใชสัญลักษณหรือภาพ สามารถคิดหาเหตุ
ผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม ตลอดจนสามารถคิดแกไขปญหาได
ทฤษฎีการแกปญหาอยางสรางสรรคของทอรแรนซ
ทฤษฎีการแกปญหาอยางสรางสรรคของ ทอแรนซ ไดกลาวถึง รูปแบบของ
การแกปญหาอยางสรางสรรความีโครงสรางของกระบวนการใชจินตนาการ เขาเนนถึงการคิด
หาทางเลือกหลาย ๆ แบบกอนทีจ่ ะนําไปเลือกใชในการแกปญ
 หา และแตละขั้นของกระบวน
การของทอรแรนซนั้นผูแกปญหาจะตองไมประเมินหรือตัดสินแนวคิดที่จะแกปญหาตางๆ
รูปแบบของทอรแรนซมีจุดมุงหมายดังนี้ คือ
1. เพื่อใหบุคคลผูแกปญหาที่ตั้งตนดวย ความยุงเหยิง สับสน ไปสูก ารแกปญ
 หา
ที่สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมที่สรางสรรค ซึ่งเปนการปฏิบัติการของความรู
จินตนาการ การประเมิน ซึ่งมีผลเปนผลผลิตใหม ความคิดใหมที่เปนประโยชน และมีคุณ
คาตอบุคคลและสังคม
องคประกอบของกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคหรือ “Creative Problem
Solving” ของ ทอรแรนซ ดังภาพประกอบ ตอไปนี้
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THE CREATIVE
PROBLRM SOLVING
PROCESS
Fact - Finding
Problem - Finding
Idea - Finding
Solution - Finding
Acceptance - Finding

NEW
CHALLENGES

ACCEPTANCE - FINDING

FACT - FINDING
MESS
SOLUTION - FINDING
PROBLEM - FINDING
IDEA-FINDING
ภาพประกอบ
กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving Process)
จากภาพประกอบ กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค แบงออกไดเปนขั้น ๆ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การคนหาความจริง (Fact - Finding ) ขั้นนี้เริ่มตั้งแตเกิดความรูสึก
กังวล มีความสับสน วุน วาย (Mess) เกิดขึน้ ในจิตใจแตไมสามารถบอกไดวา เปนอะไร จาก
จุดนีก้ พ็ ยายามตัง้ สติ และหาขอมูลพิจารณาดูวาความยุงยาก วุน วาย สับสน หรือสิ่งที่ทําให
กังวลใจนัน่ คืออะไร

69

ขัน้ ที่ 2 การคนพบปญหา (Problem - Finding) ขัน้ นีเ้ กิดตอจากขัน้ ที่ 1 เมื่อ
ไดพิจารณาโดยรอบคอบแลว จึงเขาใจและสรุปวา ความกังวลใจ ความสับสนวุน วายในใจนัน้
ก็คือ การเกิดมีปญ
 หาขึน้ นัน่ เอง
ขัน้ ที่ 3 การตัง้ สมมติฐาน (Idea – Finding) ขัน้ นีก้ ต็ อ จากขัน้ ที่ 2 เมื่อรูวา
ปญหาเกิดขึ้นก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมขอมูลตางๆ เพือ่ นําไปใชใน
การทดสอบสมมติฐานในขัน้ ตอไป
ขัน้ ที่ 4 การคนพบคําตอบ (Solution – Finding) ในขัน้ นีก้ จ็ ะพบคําตอบ
จากการทดสอบสมมติฐานในขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 5 การยอมรับผลจากการคนพบ (Acceptance – Finding) ขัน้ นีก้ จ็ ะเปน
การยอมรับคําตอบทีไ่ ดจากการพิสจู นเรียบรอยแลววา จะแกปญ
 หาใหสําเร็จอยางไรและตอ
จากจุดนีก้ ารแกปญ
 หาหรือการคนพบยังไมจบตรงนี้ แตผลทีไ่ ดจากการคนพบจะไปสูห นทาง
ที่จะทําใหเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมตอไปที่เรียกวา New Challenge (อารี พันธมณี. 2540 : 7)
ขัน้ ตอนในกระบวนการแกปญ
 หา
ในกระบวนการแก ป ญ หานั้นเพื่อใหการแกปญหาเปนไปอยางเปนระบบ
ระเบียบ จําเปนจะตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดวยเหตุนเ้ี องจึงไดมนี กั การศึกษาหลาย
ทานไดเสนอขัน้ ตอนในการกระบวนการแกปญ
 หาดังนี้
กิลฟอรด (GuildFord. 1971 : 130) และนักจิตวิทยาหลายทาน เห็นวา การ
บวนการในการแกปญ
 หาควรประกอบดวยกระบวนการตางๆตามลํ าดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขัน้ ในการตัง้ ปญหาหรือคนหาปญหา
ที่แทจริงของเหตุการณนั้นคืออะไร
2. ขัน้ ในการวิเคราะหปญ
 หา (Analysis) หมายถึง ขัน้ ในการพิจารณาดูวา มี
สิง่ ใดบางทีเ่ ปนสาเหตุสําคัญของปญหา หรือสิง่ ใดบางทีไ่ มใชสาเหตุทส่ี ําคัญของปญหา
3. ขัน้ ในการเสนอแนวทางในการแกปญ
 หา (Production) หมายถึง การหา
วิธกี ารแกปญ
 หาใหตรงสาเหตุของปญหาแลวออกมาในรูปของวิธกี าร ผลสุดทายก็จะไดผล
ลัพธออกมา
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4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขัน้ ในการเสนอกฎเกณฑเพือ่
การตรวจสอบผลลัพธทไ่ี ดจากการเสนอวิธแี กปญ
 หา ถาพบวา ผลลัพธนั้นยังไมไดผลที่ถูก
ตองก็ตอ งมีการเสนอวิธแี กปญ
 หานัน้ ใหม จนกวาจะไดวธิ กี ารทีด่ ที ส่ี ดุ หรือถูกตองทีส่ ดุ
5. ขัน้ ในการนําไปประยุกตใหม (Reapplication) หมายถึง การนําวิธกี ารที่
ถูกตองไปใชในโอกาสขางหนา เมื่อพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยพบเห็นมาแลว
(Guildford, 1971 ; Marka Other, 1965 ; Parn, ; Bloom, 1956 ; Bruner, 1966.)
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเกีย่ วกับการแกปญ
 หา
การสอนกลยุทธการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพควรจะแทรกอยูในทุกวิชา เชน
1. วิชาภาษาไทย สอนโดยการกระตุน ทักษะทางภาษาดานการพูด ฟง อานและ
เขียน เนนใหเด็กนําความคิดไปถายทอดติดตอสื่อสารไดเหมาะสม
2. คณิตศาสตร สรางทักษะกระบวนการคิดแบบสอบสวนสืบสวน การนําไปใช
ใหเขากับสถานการณจริงในปจจุบันและอนาคตที่โยงใยไปถึงการนําความคิดที่เปนเหตุผล
สัมพันธกบั ขัน้ ตอนการแกปญ
 หา (เปนลําดับขั้นตอน)
3. คอมพิวเตอรศึกษา กระตุนใหเด็กฝกทักษะความคิดทางดานการแกปญหาทั้ง
จากการเขียนภาษาคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทีเ่ นนการแกปญ
 หาในชีวติ ประจํา
วัน
4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนการฝกการสํารวจ การตรวจสอบ การปรับ
เปลีย่ นปญหา การสังเกต การทดลอง การใชสูตรเพื่อการทดสอบทฤษฎี ซึง่ สามารถใช
กระบวนการเดียวกับทักษะความคิดทางวิทยาศาสตร
5. จริยศึกษาและศาสนาเนนการสอบสวนสืบสวนถกปญหา วิเคราะหคําถาม
เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาบรรณตางๆ รวมถึงปญหาสังคม การเผยแพรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การมองถึงลําดับขั้นของความคิด ปญหาและพฤติกรรมที่แสดงออกมา
6. สังคมศึกษา สรางทักษะความคิดที่ผสมผสานวิชาตางเขาดวยกัน เชน วิชา
ประวัตศิ าสตร ภูมิศาสตร สังคม และสภาพแวดลอมศึกษา ใหถกปญหาการวิเคราะหปรากฏ
การณ การคาดการณ การเรียนรูจ ากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แลวในอดีต การตัดสินปญหา (อุษณีย โพธิสุข.
มปป.)
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วิธกี ารสอนและการสงเสริมความสามารถในการแกปญ
 หา
ธอรนไดค (1950 : 192 - 216) กลาววา การเรียนรูขอเท็จจริงกับการนําขอเท็จ
จริงไปใชเพือ่ การแกปญ
 หาใหม เปนกระบวนการทีแ่ ตกตางกัน การเรียนรูจ าการแกปญ
 หาได
สําเร็จจากสถานการณหนึง่ ไมไดหมายความวา ตองแกปญ
 หาในสถานการณอน่ื ไดเสมอไป
ในการแกปญ
 หานัน้ จําเปนตองอาศัยขอเท็จจริง แตก็ไมเพียงพอในการแกปญหา จําเปนตอง
รูจักการสังเกตพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เปนประโยชนตอการแกปญ หา การสอนทีบ่ อก
แนวทางและขอเท็จจริงในการแกปญ
 หานัน้ ไมสามารถทีจ่ ะชวยใหผเู รียนสามารถแกปญ
 หา
ได ควรฝกใหเด็กรูจ กั การสังเกต และคิดหาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง จากผลการ
วิจัยของ ราชิค (1966 : 131) พบวา นักเรียนที่มีความคิดสรางสรรคสูงสามารถคิดแกปญหา
ไดอยางรวดเร็ว
การฝกใหเด็กแกปญ
 หาตองฝกการสังเกตใหมากๆ ยิ่งสังเกตมากยิ่งแกปญหาเกง
การฝกตองฝกใหสงั เกต จะไดแกปญ
 หาเปนหรือหากทดลองปฏิบตั ดิ กู ไ็ ด
การฝกการสังเกตและการแกปญ
 หา ดังตัวอยางตอไปนี้
- ใหลองทายวาในหองนีม้ ไี ฟทัง้ หมดกีด่ วง หามมองหรือนับ
นอกจากนีก้ ารแกปญ
 หามีตวั อยางในการแกปญ
 หาไดหลายแงหลายมุม วิธสี อน
เหมาะกับการสอนวิทยาศาสตร ฝกหัดใหเด็กมีจุดประสงคหลายประการดวยกัน คือ
1. ฝกใหเด็กชางซักชางถาม
2. ตองการใหเด็กรูจ กั หาความคิดดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร จากปญหาดัง
กลาวใหชวยกันคิดหารือและหาคําตอบ เชน ขณะนี้นํ้าทวมกรุงเทพฯ แกไขอยางไร การจราจร
ในกรุงเทพฯติดขัดอยางมาก จะตองมีวิธีแกไขอยางไร
ลักษณะของครูทด่ี ใี นการสอนการแกปญ
 หา
1. ครูที่ดีควรเปนครูที่กระตุนใหเด็กมองเห็นปญหา ขบคิด วิธแี กปญ
 หาใน
รูปแบบที่สรางสรรค ไมใชคําตอบเดียวตายตัวแลวพอใจ
2. ทัศนคติของครูเปนสิ่งที่จําเปนตองมีลักษณะที่ชอบคิดสรางสรรค และ
ชอบการขบคิดปญหา
3. เปนคนที่มีการเตรียมปญหาใหนักเรียนไดฝกฝนอยูเปนประจํ า
4. เปนคนที่รูจักปรับปรุง เปลีย่ นแปลงตามสถานการณ
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5. เปนผูรูขีดความสามารถของนักเรียน
6. เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความศรัทธาตองานของตน จะเห็นไดวา
การสงเสริมการแกปญ
 หา ผูสอนหรือครูเปนผูที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และควรเริ่มสอน
การแกปญหากันตั้งแตระดับปฐมวัย โดยครูหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็ก ควรจัดประสบการณ
สถานการณและกิจกรรมที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมใหเด็กคิดคนดวยตนเอง
ลักษณะการจัดประสบการณควรจะมีหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ใหเกิดความสนุกสนานและได
ฝกทักษะการแกปญ
 หาดวนตนเอง และรวมกับผูอื่น
แนวทางในการฝกทักษะกระบวนการแกปญ
 หา
1. การแกปญ
 หา ตองเปนการกระทําทีม่ จี ดุ มุง หมาย การกระทําที่ขาดจุดมุง
หมายไมนบั วาเปนการแกปญ
 หา
2. การแกปญ
 หามีวธิ กี ารในการแกหลายอยาง ผูแกจะตองเลือกวิธีการที่มีความ
เหมาะสมกับความตองการและความสามารถของตน
3. วิธีการแกปญหาแตละอยางจะมีความเหมาะสมกับปญหาแตละอยางไมเหมือน
กัน
4. การแกปญ
 หาจะตองอาศัยความรูแ จงเห็นจริง คือ ในการแกปญ
 หาแตละครัง้
นัน้ จะตองศึกษาปญหาใหเขาใจถองแทเสียกอนจึงจะสามารถแกปญ
 หานัน้ ได
5. การแกปญหาเปนการสรางสรรค คือเมือ่ แกปญ
 หานัน้ ไดสําเร็จจะตองไดความ
รูใหมเกิดขึ้น และผูแกตองมีสติปญญางอกงามขึ้นดวย
6. ปญหาทีน่ ํามาแกตองไมเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยูเปนประจํ า เพราะกิจกรรมที่
เกิดขึ้นเปนประจํานัน้ ไมถอื วาเปนปญหา
7. กระบวนการทีท่ ําไปโดยไมมีแบบแผนไมถือวาเปนกระบนการแกปญหา
8. กิจกรรมที่นํามาใชในการแกปญ
 หาเดิมไมไดไมถอื วาเปนกระบนการแกปญ
 หา
9. กิจกรรมที่ทําไปเพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาไมถอื วาเปนกระบวนการแกปญ
 หา
10. การแกปญ
 หายอมประกอบดวยการวิพากวิจารณ วิเคราะห สังเคราะห
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ขอแนะนําบางประการเกีย่ วกับทักษะกระบวนการแกปญ
 หา
การดําเนินการแกปญ
 หาใหบรรลุเปาหมาย จะตองตระหนักในขอควรระมัดระวัง
และสิ่งที่พึงสังวรณตามขอแนะนําบางประการ ดังนี้
1. การระบุปญหาจะตองชัดเจนไมใชปญหาแตเพียงผิวเผิน และเพื่อความถูกตอง
จะตองระวังละเวนในสิง่ ตอไปนี้
1.1 ไมนําอาการมาระบุเปนปญหา เชน ไมระบุวา “ปญหางานวิจยั
ลาชา” เพราะ “ลาชา” เปนเพียงอาการ จะตองระบุใหแนชัดวางานอะไรลาชา เชน งานเบิก
จายคาวัสดุอุปกรณการเรียน
1.2 ไมนําอดีตมาระบุเปนปญหา แมวา ปญหาในอดีตยังปรากฏอยู
บาง แตเมื่อเทียบแลว ปจจุบนั และอนาคตยังมีปญ
 หาอืน่ ทีส่ ําคัญกวา จึงควรคํานึงถึงสภาพ
ในปจจุบนั และอนาคตมากกวา
1.3 ไมนําทางเลือกมาเปนปญหาเชน ไมระบุวา “ปญหางบประมาณ
การวิจัยไมเพียงพอ” เพราะมีลักษณะตรงไปตรงมาเสมือนจงใจใหแกปญหาดวยการเพิ่มงบ
ประมาณ จึงนําทางเลือกมาแกปญ
 หา
1.4 พยายามแบงออกเปนปญหายอยหลายๆ ปญหา โดยพยายามชาง
สังเกตและตองไวตอปญหา
1.5 ไมดวนสรุปลงความเห็น เพราะปญหาแบบเดียวกันสาเหตุอาจ
จะตางกันได
2. ระมัดระวังหลุมพลางในระหวางสาเหตุและขณะเลือกปญหา เชน
2.1 หลงประสบการณ บุคคลผูสูงอายุมีประสบการณมากเพราะ
ทํางานมานาน มักมีอิทธิพลอางประสบการณขมขูหรือกลาวอางผูอื่น ทําใหผมู คี วามสราง
สรรคอาจจะชะงักงันไมกลาโตแยง และถามีคนประเภทนี้มากการระบุสาเหตุและทางเลือกจะ
เปนสิง่ ทีม่ าจากประสบการณเดิมทัง้ สิน้
2.2 หลงวิชาการ บุคคลที่มีความรูมากแตขาดประสบการณเพราะอายุ
นอยก็จะอางหลักวิชาการขมหรือกลาวอางผูอ น่ื ตลอดเวลา
เปนเหตุใหผทู ด่ี อ ยกวาไมกลา
เสนอขอคิดเห็น ฉะนัน้ ทัง้ สาเหตุและทางเลือกจึงเนนเฉพาะเชิงวิชาการ บางครั้งอาจไม
สามารถนํามาประยุกตกับความจริงไดเพราะมิไดมองถึงความเปนไปได
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3. พยายามหาขอมูลใหมากทีส่ ดุ ไมควรยุตกิ ารหาสาเหตุหรือทางเลือก เมื่อคิด
คนไดเพียงจํานวนหนึง่ ทั้งนี้เพราะในระยะแรกสาเหตุและทางเลือกที่พบ มักเปนสิ่งที่ทุกคน
คนพบมองเห็นไดงายแตมิใชสาเหตุหรือทางเลือกที่แทจริงทั้งนี้เ พราะ สาเหตุและทางเลือกที่
แทจริงนั้นมักจะซอนเรน มิฉะนั้นปญหาคงไดรับการแกไขเรียบรอยไปแลว
4. ในการวิเคราะหขอมูลใหใชเหตุผลมิใชอารมณ หรือยึดถือความคิดเห็นสวน
บุคคลเปนสําคัญ เพราะแตละคนจะมีทัศนะ หรือมองเห็นความสําคัญไมเหมือนกันแมวา จะ
เปนเหตุการณเดียวกัน
กลยุทธการแกปญ
 หากับการวัดผล
การจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็แลวแต หากหลักสูตรมุง เนนยุทธวิธใี ด ๆ เขา
ไปใชกับการเรียนการสอน สิง่ ทีจ่ ะตองนํามาถกเถียงหาขอตกลงกับคือ จะวัดในสิง่ ทีเ่ ราสอน
ไดอยางไร นักศึกษาและนักจิตวิทยารุน ใหมไดเขียนถึงการนํากลยุทธ การแกไขปญหาไปใช
ในหองเรียน แตไมคอยมีใครพูดถึงวิธีที่จะวัดกระบวนการเรียนรูแบบใหม จึงพบวามีการตาง
คนตางวัด ตางคนตางทําตามความสามารถ ความถนัด ความเคยชินของตนเอง
นักจิตวิทยา นักการศึกษา บางทานอาจจะใหความสําคัญของกระบวนการวัด
ผลในแงของแบบทดสอบมาตรฐาน ถาอะไรไมเปนแบบทดสอบแลว อาจจะดูไมนา เชือ่ ถือ
แทที่จริงแลวเทคนิคการวัดผลนั้นใชวิธีการไดหลายอยางมากกวาการใชแบบทดสอบแตเพียง
อยางเดียว ครูประเมินเด็ก โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโรงเรียน นักฝกพูด
ประเมินเด็กจากการฟงเด็กพูด นักจิตวิทยาคลีนคิ อาจใชการสังเกต สัมภาษณโดยตรง
กระบวนการประเมินผลควรที่จะประเมินทั้งกระบวนการตั้งแตเริ่มจนจบ
จากตางสถานการณ ตางบุคคลมาชวยกัน เชน พอแม ครูแนะแนว สรุปคือ การเนนที่
“กระบวนการ” (Process) ไมใชเนนสิ่งที่เด็กเขียนออกมาเทานั้น เพราะการเขียนไมสามารถ
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของเด็ก
ดังนั้นการทดสอบควรจะทดสอบทั้งการแสดงออก การอภิปรายปญหา การ
ตอบคําถาม การทําแบบทดสอบ ความสามารถในการแกโจทยปญ
 หาทีซ่ บั ซอน ครูควรให
นักเรียนมีสวนในการประเมินตัวเด็กเอง รวมทั้งขั้นตอนในการเรียนรูทั้งหมดดวย นี่คือแนว
ทางในการประเมินจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของนักเรียน (อุษณีย โพธิสุข. มปป.)
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ทักษะการตัดสินใจ (Decision making)
การตัดสินใจไมไดเปนเรื่องเฉพาะผูบริหารเทานั้นที่จะเปนผูตั ดสินใจ เพราะ
คนทุกคนที่ดํารงชีวิตอยูในสังคม จะตองมีการตัดสินใจอยูต ลอดเวลา บางครั้งเปนเรื่องเล็ก
นอย แตบางครั้งเปนเรื่องที่สําคัญถาเด็กไมมกี ารฝกใหรจู กั การตัดสินใจวาจะตองทําอยางไร
เมือ่ เกิดเหตุการณเฉพาะหนาขึน้ พวกเขาจะไมสามารถหาทางออกทีด่ ที ี ่สุดของตนเองได จึง
นับเปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยูใ นสังคมของเราอยูใ นปจจุบนั ใหเราเห็ นกันอยางชัดเจน เชน ปญหา
ยาเสพติดทีเ่ ด็กคิดตัดสินใจพึง่ พาสิง่ ของเหลานีเ้ พราะคิดวาเปนทางออกทีเ่ หมาะสม ทดลอง
เพียงครั้งเดียวคงไมเปนไร การที่พวกเขาไมเคยไดฝกการคิดและตัดสินใจอยางเปนระบบ ทํา
ใหเด็กเลือกทางเลือกที่ตนเองคิดวาดีแลวโดยไมคิดหนาคิดหลังใหดีกอนที่จะทดลอง เพราะ
ยาเสพติดบางชนิดเสพเพียงครั้งเดียวก็สามารถติดได เราควรจะตระหนักใหดีถึงเรื่องการตัด
สินใจ เพราะถาหากตัดสินใจพลาดเพียงครัง้ เดียวก็อาจทําใหชีวติ ของพวกเขานําไปสูป ญ
 หาที่
ยิง่ ใหญในชีวติ ได
การฝกทักษะการตัดสินใจ ถาเราใหเด็กไดทดลองปฏิบัติอยางเปนระบบอยู
เสมอก็จะสามารถใหพวกเขาเปนอีกคนหนึง่ ทีเ่ ปนผูท ม่ี กี ารตัดสินใจที่ดี ซึง่ จะทําใหนสิ ยั การ
ตัดสินใจอยางถูกตองติดตัวไป เมื่อโตเปนผูใหญประสบการณที่ดีที่สั่งสมมาจะทําใหเปนผูท ่ี
ทําอะไรไมคอยผิดพลาด
ความหมายของการตัดสินใจ
การตัดสินใจ หมายถึงการกระทําของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยู
หลายๆ ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินขอมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ทีส่ ําคัญ โดยการ
เลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ เพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเปาหมายหรือความตองการ
ของผูเลือก เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั ิ จนกระทัง่ นําผลการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ
ความสําคัญของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนสิง่ ทีส่ ําคัญตอทั้งบุคลลทั่วไป ทุกคนจะตองใชการตัดสินใจ
อยูตลอดเวลาปญหาที่เกิดขึ้นมากมายถาหากไมมกี ารตัดสินใจทีด่ กี ็ เปนเหตุใหเกิดขอผิดพลาด
อยางมาก ยิ่งถาการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นเปนของผูที่ทําหนาที่ควบคุมหรือเปนผูบริหาร การ
ตัดสินใจก็เปนสิง่ ทีจ่ ําเปนยิง่ เพราะเปนผูที่คุมองคกรหรือองคการนั้นๆ ไว ความเสียหายที่
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เกิดความผิดพลาดของการตัดสินใจจึงไมใชความเสียหายที่เกิดแกผูบ ริหารนัน้ หรือผูต ดั สินใจ
เพียงฝายเดียว แตตองกระทบกระเทือนกับระบบการทํางานนัน้ ทัง้ ระบบ
ความสําคัญของการตัดสินใจนับเปนสิง่ ทีต่ อ งใหความสํ าคัญ เพราะนอกจาก
จะใหตดั สินปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในแตละวันแลว เรายังใชการตัดสินใจกับทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
การที่เราจะทําอะไร ตองการอะไรในบางครั้งไมไดเปนไปตามที่คาดหวังและตองการเสมอไป
เราจะตองใหเด็กหรือคนในชาติไดฝกการตัดสินใจในเหตุการณที่เฉพาะซึง่ อาจจะมีปจ จัยบาง
ประการเขามาแทรกทําใหภาระหรือสิง่ ทีค่ าดหวังเปลีย่ นไป
การตั ด สิ น ใจยั ง เป น การบ ง บอกประสิ ท ธิ ภ าพของงานหรื อ กิ จ กรรมที่ ทํ า
เพราะปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางานแตละคนจะมีวธิ กี ารแกปญ
 หาและตัดสินใจทีจ่ ะใชรปู แบบ
หรือวิธกี ารในการตัดสินใจไมเหมือนกัน จึงนับเปนสิง่ ทีเ่ ราจะตองสรางใหเกิดกับเยาวชนใน
ชาติใหรจู กั แกปญ
 หาและตัดสินใจหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ สํ าหรับการเหตุการณนน้ั ๆ
ประเภทของการตัดสินใจ
เราสามารถจําแนกประเภทของการตัดสินใจโดยแบงตามลักษณะตาง ๆ ได
ดังนี้
แบงตามลักษณะของการทราบผลลัพธทจ่ี ะเกิดขึน้
1. การตัดสินใจที่ผลลัพธเปนที่รูเดนชัด (Decisions with Certainty)
2. การตัดสินใจทีม่ กี ารเสีย่ งทีพ่ อคํานวณได (Decisions with Measured)
ผลลัพธในกรณีนจ้ี ะไมแนนอนเหมือนในขอที่ 1 แตพอจะคาดคะเนไดโดยใชหลักความนา
จะเปนไปไดมาพิจารณาประกอบ
3. การตัดสินใจที่ผลลัพธไมเปนที่รู (Decisions with Uncertainty) การตัด
สินใจในประเภทนี้ในทางเลือกแตละทางนั้นไมสามารถคาดเดาไดวาผลลั พธจะออกมาเปน
เชนไร นอกจากนีว้ ธิ กี ารตัดสินใจยังสามารถจัดออกเปนกลยุทธตางๆกันไดหลายรูปแบบ
แบงตามลักษณะของผูร บั ผิดชอบ
1. การตัดสินใจรายบุคคล เปนการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว บุคคลอาจจ
ขอคําแนะนําจากผูอ น่ื แตความรับผิดชอบตอการตัดสินใจขึ้นอยูกับเขาเพียงผูเดียว

77

2. การตัดสินใจแบบกลุม เปนการตัดสินใจทีม่ หี ลายคน มีสวนในการกระทํา
เปนการกระจายความรับผิดชอบ สมาชิกในกลุม มีความรูส กึ วาถามีความลมเหลวเกิดขึน้ การ
ตัดสินใจนัน้ ๆ จะเปนความผิดของกลุม
แบงตามลักษณะของงาน
1. การตัดสินใจเกีย่ วกับงานประจํา (Routine Decision - Making) การตัด
สินใจแบบนีส้ ว นมากเปนการตัดสินใจเกีย่ วกับงานประจํ า อาจจะเปนการตัดสินใจทีเ่ ปนผล
มาจากผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาก็ได
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางสรรค (Heuristic Decision - Making) ใน
การตัดสินใจดานนี้ ตองใหเสรีภาพแกผูรวมงานที่จะแสดงออก เปดโอกาสและสงเสริมให
เกิดผูนําแบบฉุกเฉินขึน้ ในการทํางานรวมกับคณะ
ซึ่งผูบริหารควรสรางบรรยากาศใหมี
โอกาสในการตัดสินใจทางสรางสรรค
3. การตัดสินใจเกีย่ วกับการประนีประนอม (Compromise Decision Making) ผูบริหารจําเปนตองหายุทธวิธใี นการแกปญ
 หาการขัดแยง ซึง่ อาจจะเกิดจากความ
แตกตางในคานิยมและวัฒนธรรม ความคาดหวังในบทบาทที่ตองแสดง หรือขอขัดแยงที่เกิด
จากความสนใจเฉพาะของบุคคล ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาทักษะตนเอง ในการตัดสินใจ
ดานนี้ เพราะถาความขัดแยงเกิดขึ้นบอยๆ ในหนวยงาน การสรางความกาวหนาของหนวย
งานก็จะกระทําไดลําบาก
จากประเภทของการตัดสินใจดังทีไ่ ดกลาวมาแลวนัน้ จะเห็นไดวา ในการใช
การตัดสินใจแบบใดประเภทใดนั้นขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการปฏิบัต งิ านนัน้ ๆ เพือ่ ให
เหมาะสมกับการดําเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงคนน้ั
และในการตัดสินใจนัน้ ผู
บริหารจะตองมีกระบวนการการตัดสินใจอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องกันอยางเปนระบบ
กระบวนการตัดสินใจ
จากความสําคัญของการตัดสินใจ จึงมีนกั การศึกษาและนักจิตวิทยาไดเสนอ
ขัน้ ตอนการตัดสินใจไวหลาย ๆ แนวคิดดวย ซึง่ แตกตางกันออกไป แตยังคงดํารงสาระ
สําคัญทีค่ ลายกันไว เพราะสวนใหญเนนวิธกี ารแกปญ
 หาเปนหลักดังนี้ คือ
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การศึกษาสภาพปจจุบนั และปญหา การรวบรวมขอมูลขาวสาร การวิเคราะห
ขอมูลแลกําหนดทางเลือก การเลือกทางเลือก และการนําไปปฏิบตั ใิ หเกิดผลจริง และการ
ประเมินผลและในกระบวนการของการตัดสินใจจะตองมีขอบขายของการตัดสิ นใจ เพื่อเปน
แนวทางใหผบู ริหารสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเภทของการตัดสินใจ
ดิงคเลจ (Dinklage) ไดรวบรวมวิธีตางๆ ทีบ่ คุ คลใชในการตัดสินใจออกเปน
8 ประเภท คือ
1. การวางแผนอยางรอบคอบ (Planful)
2. ยากเย็นแสนเข็ญ (Agonizing)
3. หุนหันพลันแลน (Impulsive)
4. ใชความรูสึกบอก (Intuitive)
5. ผัดผอน (Delaying)
6. ตามดวง (Fantalistic)
7. ตามเพื่อน / เสียงสวนใหญ (Compliant)
8. ขาดพลังเพียงพอ (Paralytic)
จากการศึกษาของดิงคเลจเกีย่ วกับรูปแบบกลยุทธการตัดสินใจนัน้ พบวาใน
จํานวน 8 วิธที ก่ี ลาวมาแลว วิธีแกปญหาโดยใชการวางแผนอยางรอบคอบ เปนวิธีการของ
การตัดสินใจที่ สามารถฝกไดและทําใหมีประสิทธิภาพไดคาดหวังผลที่เปนระบบได
สําหรับขัน้ ตอนในกลยุทธ การวางแผนอยางรอบคอบมีดังตอไปนี้
ขัน้ ที่ 1 “ระบุปญหาวาคืออะไร” ในขัน้ นีบ้ คุ คลจะตองทราบเสียกอนวา เขา
จะตองตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องใดและจะตองตระหนักวาเขามีสิ่งที่ต อ งคิดตัดสินใจ
ขัน้ นีเ้ ปนขัน้ ทีส่ ําคัญทีส่ ดุ เพราะถาไมตระหนักวาจะตองคิดตัดสินอะไรแลว
กระบวนการคิดหาลูทางก็จะไมเกิดขึ้น
ขัน้ ที่ 2 การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน การตัดสินใจทุกครั้งจะตองเกี่ยว
ของกับการรวบรวมขอมูลเพื่อใหมีการตัดสินใจ ขอมูลที่พูดถึงมิใชขอมูลทั่วๆ ไป แตตอง
เปนขอมูลทีช่ ว ยในการตัดสินใจ ดังนั้นบุคคลจึงตองรูศิลปะแหงการเขาใจวาขอมูลอะไรที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเขา แหลงขอมูลจะไดมาจากไหนและจะไดขอมูลนั้นมาอยางไร
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นอกจากนี้ ขอมูลบางชนิดอาจจะไดมาจากภายนอก สวนขอมูลบางชนิดจะตองแสวงหาเอง
จากภายใน
ขัน้ ที่ 3 รูจักทางเลือกที่มีอยู จากการรวบรวมขอมูลในขัน้ ที่ 2 อาจจะทําให
บุคคลเริ่มมองเห็นลูทางเลือกของเขาไดชัดเจนขึ้นมาบาง ถาทางเลือกมีไมมากอาจจะขอให
เขาใชความคิดถึงทางเลือกอื่นที่นาจะเปนไปไดมาพิจารณาประกอบ และเมื่อไดทางเลือกพอ
สมควรแลวก็ใหเขาเขียนทางเลือกเหลานีล้ งบนกระดาษ
ขัน้ ที่ 4 การชั่งนํ้าหนักตัวเลือกแตละตัว สําหรับขัน้ นี้ จะตองใหบุคคลลอง
พิจารณาวาในแตละทางเลือกมีผลดี ผลเสียอยางไรบาง ผลดีผลเสียในทีน่ ห้ี มาถึง ทีเ่ กีย่ วกับ
ตัวเขาไมใชผลดีสําหรับคนอื่นและใหบุคคลนําผลดีผลเสียในแตละตัวมาชั่งนํ้าหนักดูวาตัว
เลือกตัวใดจะมีน้ําหนักดีกวาตัวเลือกอืน่
ขัน้ ที่ 5 การตัดสินใจเลือก ถาบุคคลทําในขัน้ ที่ 4 เรียบรอย ก็พรอมที่จะ
ตัดสินใจเลือก ในการเลือกของเขาในขัน้ นีส้ ว นใหญจะเปนอันดับของตัวเลือกทีไ่ ดเ ขียนไวใน
ขั้นที่ 4 อยางไรก็ตาม เขาอาจจะเลือกไดมากกวา 1 อันดับ ถาการเลือกนัน้ เปนความ
ตองการของเขา
ขัน้ ที่ 6 ดําเนินการ เมือ่ ไดตดั สินวาจะทําอยางไรเรียบรอยแลว บุคคลก็
พรอมที่จะลงมือดําเนินการตามทีต่ ดั สินใจไวในขัน้ ที่ 5
ขัน้ ที่ 7 ทบทวนการตัดสินใจและผลที่ไดรับ เมื่อทําตามทีไ่ ดตดั สินใจไป
แลว บุคคลจะพบวา การตัดสินใจเลือกของเขาสามารถชวยหรือไมในการแกปญ
 หาจากขัน้ ที่
1 ก็พบวาผลการตัดสินใจไดชว ยในการแกปญ
 หา เขาก็จะยึดอยูก บั การตัดสินใจนัน้
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1. ระบุปญหาวาคืออะไร

2. รวบรวมขอมูล
ทีเ่ ปนประโยชน

7. ทบทวนการตัดสินใจ
และผลทีไ่ ดรบั

3. ศึกษาทางเลือกจากขอมูล
ทีร่ วบรวมในลําดับที่ 2

6. ดําเนินการ

4. พิจารณาขอดีขอเสียของ
แตละทางเลือก

5. ตัดสินใจเลือกทางเลือก

ภาพประกอบ
รูปแบบกลยุทธการตัดสินใจโดยการวางแผนอยางรอบคอบ
อุปสรรคของการตัดสินใจ
อุปสรรคของการตัดสินใจพิจารณาไดจาก 2 ประการดังนี้
1. ปญหาขอของใจเกีย่ วกับการตัดสินใจ ไดแก เรื่องตอไปนี้
1.1 ขาดขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได
1.2 ขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่จะตัดสินใจ
1.3 ไมมีเวลาเพียงพอ เพราะตองตัดสินใจอยางเรงดวน
1.4 คาดหมายเหตุการณในอนาคตไดอยางลําบาก เพราะเหตุการณ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
1.5 กําหนดอํานาจหนาทีไ่ มเพียงพอหรือไมชดั เจน ทําใหเกิดความ
ไมแนนอนไมแนใจ
1.6 ความลาชาในการดําเนินงาน ความเฉื่อยชาของเจาหนาที่
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1.7 เหตุผลสืบเนือ่ งมาจากประเพณี หรือวัฒนธรรมของสังคม ผู
บริหารจะมีความรูสึกวาอยูในระบบที่แตกตางกันในขณะเดียวกันคือระบบราชการและระบบ
ของสังคมใหญ
2. สาเหตุทท่ี ําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาด อาจจะเนือ่ งมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน การทํางานตามอารมณ ความเห็นแกตัว การเอาประโยชนสวนตัว เปนตน ซึง่
เกีย่ วของกับการตัดสินใจทัง้ สิน้ นอกจากนัน้ อาจเกิดจากเหตุตอ ไปนี้
2.1 ไมยึดถือเหตุผลเปนสําคัญ
2.2 ใชเหตุผลไมถูกตอง
2.3 บิดเบือนความเปนจริง เพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
2.4 ถูกอิทธิพลครอบงํา
2.5 ใชคําถามกํากวมไมชัดเจน
2.6 ขาดขอมูล หรือขอมูลไมเพียงพอ
2.7 ระมัดระวังหรือวิตกกังวลมากเกินไป
2.8 ตัดสินใจดวยความรีบรอนมากเกินไป ขาดความรอบคอบ
จากอุปสรรคของการตัดสินใจดังทีก่ ลาวไปแลวนัน้ สามารถสรุปไดวา การ
ตัดสินใจในเรือ่ งบางเรือ่ งนัน้ อาจจะประสบปญหาอุปสรรคตาง ๆ มากมายอยางคาดไมถึง ทั้ง
ในดานทีเ่ กีย่ วกับตัวผูบ ริหารเอง ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา การขาดขอมูลขาวสารที่นาเชื่อ
ถือได ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม โครงสรางขององคการ และอาจจะมีขอจํากัดในดาน
ทีเ่ กีย่ วกับเวลา งบประมาณตาง ๆ ซึง่ ในบางครัง้ ก็เปนการยากทีจ่ ะตัดสินใจวา การตัดสินใจที่
ทําลงไปนั้นดีหรือไมดี ถูกหรือผิด และเปนที่นายอมรับนับถือ หรืออาจะถูกโตแยงทัดทาน
เพียงใด
ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจตองใชความละเอียดละออรอบคอบอยางมีเหตุมีผลให
มากทีส่ ดุ และในการบริหารในปจจุบนั ใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารควรเนนการใหมีสวน
รวมของบุคลากรในโรงเรียนดวย เพื่อใหการบริหารงานโรงเรียนเปนไปอยางประสานและ
สอดคลองกันอยางเปนระบบ

82

การจัดหลักสูตรเพื่อสงเสริมทักษะความคิดสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
รั ฐ บาลได ใ ห ค วามสนใจและส ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการคิ ด โดยกําหนด
นโยบายไวในจุดมุงหมายหลักของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2533) กําหนดใหนกั เรียนสามารถ “คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน” โดยใหมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนทักษะกระบวนการคิดและใหนักเรียนมีนิสัยรักการคิด ซึง่
ไดบรรจุไวในจุดประสงคของแตละวิชาใหเด็กไดมีโอกาสในการคิด
แตในทางปฏิบตั ิ กระทรวงศึกษาธิการไมไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม
ใหกับครูที่จะจัดกิจกรรมสงเสริมการคิดอยางชัดเจน ทําใหแนวปฏิบัติในการเพิ่มพูนประสบ
การณทางความคิดของเด็กขาดหายไป ดังทีท่ ศิ นา แขมณีและคณะ กลาวไววา “จุดประสงค
หลักของการศึกษา คือ การสอนใหผูเรียนไดคิดเปน แตแปลกใจไมวา จะเขาไปในหองเรียน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาใดๆ ก็ตามมักไมคอยเห็นปรากฏการณการ
สอนคิด ถึงแมจะไดนําวิธกี าร และรูปแบบตางๆ มาใชเพือ่ พัฒนาความสามารถในการคิดให
กับผูเรียนอยางแพรหลาย แตก็ยังไมเปนผลที่นาพอใจเทาที่ควร ซึง่ สาเหตุอาจจะเนือ่ งมาจาก
การที่ครูไมมีความเขาใจอยางเพียงพอในเรื่องการคิด เนื่องจากกระบวนการคิดเปนนามธรรม
ที่มีความซับซอนคลุมเครือ มองเห็นไดไมชัดเจน จึงยากแกการสอนใหกระจางและไดผล”
(ทิศนา แขมณี และคณะ. 2539:3)
แนวทางของการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ดานความคิดระดับสูง จึงไมไดรับการชวยเหลือหรือตอบสนองตอความตองการของพวกเขา
อยางแทจริง ถึงแมหลักสูตรจะใหครูสงเสริมการคิดใหกับเด็ก แตในทางปฏิบัติแลวครูจะ
สอนเฉพาะเนือ้ หา สาระ ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวในแผนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรูก็จะใชขอสอบที่วัดความรู ความจํา ความเขาใจพืน้ ฐานเทานัน้ เอง ไม
สามารถวัดครอบคลุมไปถึงระดับความสามารถทางการคิดที่ลุมลึกของพวกเขา ทําใหผลการ
เรียนของเด็กที่มีความสามารถพิเศษบางคนอยูในขั้นลมเหลว เมือ่ เด็กรูส กึ หมดหวังกับการ
ศึกษาในหองเรียน พวกเขาไมเขาใจถึงศักยภาพของตนเอง เด็กบางคนเกิดความเบือ่ หนายจึง
อาจกลายเปนปญหาทีส่ ําคัญของหองเรียนไปได ผูที่เกี่ยวของจึงควรตระหนักถึงขอพึงระวัง
ทีส่ ําคัญนี้เพื่อจะไดสรางหองเรียนใหเหมาะสมกับเด็กนักเรียนทุกคน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหเด็ก
ไดมีโอกาสไดพัฒนาการคิดในรูปแบบตาง ๆ อันเปนผลเนือ่ งมาจากสภาพของปญหาและ
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ความตองการของสังคมที่เกิดขึ้น
ทั้งภาวะการแขงขันในสังคมที่ทําใหเด็กจะตองมีทกั ษะ
ความคิดระดับสูง เพือ่ ทีจ่ ะใชในการดําเนินชีวติ และแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมี
คุณภาพ เนื่องจากทักษะกระบวนการคิดสามารถที่จะฝกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ ได การ
จัดการศึกษาและการเพิ่มพูนประสบการณทางความคิดจึงเปนเรื่องที่สํ าคัญ โดยโรงเรียนมี
บทบาทสําคัญที่จะสงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ดวยการจัดประสบการณใหกบั
เด็กสามารถทําไดทง้ั ในและนอกหลักสูตรโดยแนวทางในการจัดพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
สามารถทําไดโดย
- การสอนการคิด เปนการสอนทีเ่ นนเกีย่ วกับกระบวนการทางสมองทีน่ ํามา
ใชในการคิดนัน่ ก็คอื การสงเสริมหรือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยตรง ซึง่ การจัดกิจ
กรรมจะไมเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร แนวการสอนหรือรูปแบบการสอน
จะแตกตางกันไปตามแนวทฤษฎี รูปแบบ หรือแนวความคิดแลวแตละบุคคลที่นําแนวความ
คิดนั้นมาใชในการสรางหรือพัฒนายุทธวิธีและรูปแบบการสอนที่สงเสริมทักษะกระบวนการ
คิด
- การสอนเพือ่ ใหคดิ เปนการสอนทีเ่ นนเกีย่ วกับเนือ้ หาวิชาตามหลักสูตรทีใ่ ช
ในโรงเรียน โดยนํามาปรับเปลีย่ น หรือเพิ่มเติม เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดของเด็ก
- การสอนเกีย่ วกับการคิด เปนการสอนทีเ่ นนการใชทกั ษะกระบวนการคิด
โดยเนนที่เนื้อหาหลักของการสอนที่มุงใหผูเรียนไดรูและเขาใจถึงความคิดของตนเองรูวาตน
เองคิดอะไร รูอะไร หรือตองการที่จะรูอะไร และไมรูอะไรบาง ซึ่งจะควบคุมไปถึงความ
สามารถในการควบคุมและตรวจสอบความคิดของตนเองได
จากการศึกษาจะพบวา ในปจจุบันโรงเรียนตางๆ ในตางประเทศทีจ่ ดั การ
เรียนการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดนัน้ โดยทั่วไปจะมีลักษณะการจัดอยูดวยกัน
2 ประเภท คือ
1. การจัดโปรแกรมเฉพาะ หรือการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดโดยตรง
คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยตรง โดยจะจัดเปน
โปรแกรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ จัดใหมกี ารใชสอ่ื บทเรียนสําเร็จรูป
ตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน กิจกรรมการเลนหมากรุก โดยเนื้อหาของเกมไม
ไดอยูในบทเรียนที่เด็กไดเรียนอยู แตกิจกรรมการเลนนี้สามารถฝกฝนทักษะการคิดในดาน
ตาง ๆ ของเด็กได ทั้งความคิดวิจารณญาณของเด็กที่จะตองมองเห็นการหรือวิเคราะหการเดิน
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ของหมากแตละตัว รวมทั้งการแกปญหาของตนเอง และจะตองคิดถึงการคิดของฝายตรงขาม
ซึง่ เปนการฝกฝนใหเด็กไดใชความคิดทีน่ อกเหนือจากหลักสูตร
2. การสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดโดยผานเนือ้ หาวิชาหลักสูตร เปนการ
สอนทักษะกระบวนการคิดที่สอดแทรกหรือบูรณาการเขากับเนื้อหาวิชาที่ เรียนตาง ๆ ในหลัก
สูตรที่ใชในโรงเรียน การสอนดวยวิธนี ค้ี รูจะตองนําเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียนในหองเรียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอนมาสอดแทรกเนือ้ หาทักษะการคิด โดยครูจะตองเปนผูทําหนาที่
คอยกระตุนการคิดใหกับเด็ก ซึง่ จะทําใหเด็กไดมโี อกาสสามารถใชกระบวนการคิดตามเนือ้
หาที่เรียน ตัวอยางเชน การสอนวิชาคณิตศาสตรในหองเรียน ครูสามารถที่จะสงเสริมความ
คิดสรางสรรคของเด็กโดยใชการสอนเนื้อหาวิชาในหองเรียนได ในเรื่องการหาผลลัพธของ
จํานวนทีไ่ ดเทากับ 10 โดยที่ครูใหเด็กใชตัวเลขที่สามารถบวก ลบ คูณ หารกันแลวไดผลลัพธ
เปน 10 ในการคิดเด็กจะตองมีความคิดคลองแคลว (Fluency Thinking) ซึ่งจะไดวิธีตางๆ
หลากหลายวิธดี ว ยกัน ซึง่ วิธนี ใ้ี นปจจุบนั ถือวาเปนแนวทางหลักทีป่ ฏิบตั อิ ยู คือการไมพยายาม
แยกวิชาทักษะความคิดออกมาโดด ๆ
อนึง่ จากการศึกษาพบวาปญหาดานภูมปิ ญ
 ญาไทยทีส่ ําคัญทีส่ ดุ คือ ภูมิปญญา
ไทยไดสญ
ู หายไปจากสังคมไทยเปนอันมากเกือบจะหมดสิน้
โดยมีภูมิปญญาสากลที่ไม
เหมาะสมกับสังคมไทยเขามาแทนที่ภูมิปญญาไทย (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541:
ฉ) ดังนัน้ ในการจัดการการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดใหกบั เด็กนัน้ อีกสิ่งหนึ่งที่ครู
ควรพึงสงเสริมไวนั่นคือ การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ ด็กไดอาศัยอยู
โดยประยุ ก ต ก ารสอนทั้งในและนอกหลักสูตรใหกับเด็กไดมีโอกาสไดสัม ผัสทรัพยากร
ทองถิ่นที่มีคุณคาและคุณประโยชน เชน การใหเด็กไดรจู กั คิดนําพืชในทองถิน่ มาทํา
ประโยชนใหไดมากที่สุด และนํามาประยุกตประดิษฐของใชใหไดมากที่สุด เด็กจะมีโอกาส
ไดเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต และการสงเสริมการคิดสรางสรรคโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่นที่หาไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึง่ การใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ นีเ้ องจะสงผลให
เด็กไดเรียนรูไดอยางลึกซึ้งและเห็นภาพที่เปนรูปธรรม
และทําใหเด็กไดพฒ
ั นาทักษะ
กระบวนการคิดไดอยางเต็มศักยภาพ
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การจัดสภาพแวดลอมทีส่ ง เสริมทักษะทางการคิด
ในการจัดหลักสูตร ใหกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางดานความคิดระดับ
สูง มิไดใหความสําคัญกับดานเนือ้ หาสาระเทานัน้ แตองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึง่ ใน
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการคิดใหกับเด็กนั่นก็คือการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของเด็กดวย เพราะวาการจัดสภาพทีเ่ หมาะสมจะเปนตัวกระตุน ทีด่ ที จ่ี ะสงเสริม
ใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปดวย หากมีการจัดเนือ้ หาทีส่ ง เสริมแตเพียงอยาง
เดียวโดยที่บรรยากาศหรือสภาพแวดลอมไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก อาจจะทําใหผลของ
การจัดกิจกรรมนั้นไมสงผลตอการพัฒนาความคิดระดับสูงของเด็กเทาทีค่ วร
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอทักษะกระบวนการคิดเราสามารถ
กระทําไดดังนี้
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในหองเรียน
- การจัดสือ่ ทางการเรียน ที่เด็กจะตองใชความคิดระดับสูง ซับซอน ทาทาย
สนุกสนาน เนนการฝกทักษะการคิดหลากหลายรูปแบบ
- การจัดการเรียนการสอนทีท่ า ทายตอความสามารถของเด็ก บรรยากาศที่ทา
ทายสงเสริมใหเด็กตื่นเตนที่จะเรียนรู ทําใหเกิดอยากเรียนอยากรู ตองการที่จะใชความคิด ไม
เกิดความเบือ่ หนายกับการเรียนทีซ่ ้ําซาก จําเจ
- มีบรรยากาศทีเ่ ปนอิสระ อบอุน ปลอดภัย สิง่ ทีส่ ําคัญอีกอยางหนึ่งของ
ปริมาณในการคิดนั่นก็คือความปลอดภัยทางการคิดของเด็ก
ถาเด็กรูส กึ วาตนเองมีความ
ปลอดภัยที่จะคิด ที่จะคิดในสิ่งที่คนอื่นยังไมเคยคิด ก็จะทําใหพวกเขาอยากคิดและมีความ
กลาที่จะคิดมากขึ้น ดังนัน้ การตัดสิน หรือการประเมินทางความคิดของเด็กโดยทันทีที่ยังไมมี
การถามเหตุผล บางครั้งจะเปนการสกัดกั้นความสามารถทางการคิดของเด็ก การที่จะประเมิน
ความคิดของเด็กครูทําหนาที่เพียงผูใหความชวยเหลือโดยใหแนวคิดหรือขอมูลเพื่อใหเด็กใช
ในการประกอบการตัดสินใจ
- ใหโอกาสและเปดกวางทางความคิด การใหเด็กไดมโี อกาสในการคิดมาก
ขึ้นจะทําใหพวกเขาสามารถคิดไดอยางมากมาย การเปดกวางของครูจะทําใหเด็กไดมีความรู
สึกที่ไมยึดติดสิ่งที่เปนความจริงมากเกินไป เพราะจินตนาการเปนสิง่ สําคัญตอการคิด
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- มีความยืดหยุน การจัดกิจกรรมทีใ่ หไดผลนัน้ ไมจําเปนทีจ่ ะตองทําตาม
หลักสูตร หรือตามแผนที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพราะในบางครั้งความสนใจหรือความ
ตองการของเด็กไมอาจเปนไปตามแผนที่กําหนดไว การจัดกิจกรรมจึงควรมีความยืดหยุนตอ
ความตองการของเด็ก จึงจะทําใหการจัดกิจกรรมนั้นสงผลตอความคิดของเด็กอยางเต็มที่
- การใชคําถามปลายเปด จะเปนการสรางโอกาสใหกบั เด็กไดคิดมากกวาทีจ่ ะ
ถามเด็กวา ใชหรือไม จริงหรือไมจริง หรือมีตัวเลือกใหเด็กไดเลือก เพราะการเปดโอกาสให
เด็กไดตอบปญหาที่ไมมีการสรางทางเลือกใหกับพวกเขาก็เทากับเป นการสรางใหเด็กไดรูจัก
คิดหาเหตุผล และประมวลความรูความคิดตางๆ ทีม่ ใี นการตอบปญหา
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน
- การจัดหองสมุดใหเปนแหลงศึกษาคนควาเกีย่ วกับความคิด นอกจากครูจะ
เปนผูที่ทําหนาที่คอยกระตุนและสงเสริมใหเด็กไดคิดแลว การจัดแหลงขอมูลที่กวางไกลและ
ใหเด็กไดศึกษาคนควาก็นับเปนสิ่งสําคัญเพราะวาครูไมสามารถที่จะตอบสนองตอความ
ตองการและความอยากรูของเด็กไดทุกอยาง ดังนั้นหองสมุดจึงนับเปนแหลงความรูที่สําคัญ
ที่เด็กจะไดมีโอกาสศึกษาหาความรูตามความตองการของพวกเขาเอง
- จัดมุมความคิดในศูนยวทิ ยพัฒนา นอกจากการจัดมุมวิชาการตางๆ ในศูนย
วิทยาการแลวเราควรจัดมุมสงเสริมทักษะการคิดเพิ่มใหกับเด็กดวย เพราะบางครั้งเด็กไมมี
โอกาสไดคิดหรือไดพบประสบการณในการคิด การเพิ่มมุมในศูนยวิทยพัฒนาจะเปนการ
สรางโอกาสทีส่ ําคัญใหกบั เด็กไดมโี อกาสในการคิดมากขึน้
แมแตในหองเรียนแตละชั้นก็
ควรมีการจัดชั้นเรียนที่มีมุมสําหรับการเรียนรูใ หเด็กๆดวย
- จัดลานประสบการณทเ่ี อือ้ ตอการพัฒนาความคิด ในบางครั้งการสงเสริม
ทักษะทางการคิดไมจําเปนที่จะตองนั่งคิดหรือปฏิบัติเฉพาะภายในหองเรียนเทานั้น เพราะ
การสงเสริมการคิดกระทําไดทกุ ที่ ทุกเวลา การจัดลานประสบการณใหกบั เด็กนอกจากเด็กจะ
ไดใชกลามเนือ้ ใหญในการเลนแลว เด็กยังไดใชความคิดในการเลนอีกจึงนับเปนการเลนทีส่ ง
ผลดีตอเด็กหลายดาน เชน สวนคณิตคิดเร็ว สวนปญญา สวนภาษา ของโครงการศูนย
พัฒนาอัจฉริภาพเด็กดําเนินการอยู
- การใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็ก
สิ่งที่จะสรางใหเด็กไดฝกทักษะทางความคิดจากการเห็นของจริงเราควรจัดประสบการณให
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กับเด็กไดมีโอกาสสัมผัสกับทองถิ่นของตนเอง โดยใหสรางความตระหนักใหเห็นถึงคุณคา
และความสําคัญของสิ่งที่มีคาที่ตนเองมีอยูและไดรับมาจากบรรพบุรุษ ครูเปนผูที่มีหนาที่
สําคัญในการตั้ง คําถามและจัดประสบการณใหกับเด็กที่จะเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของภูมิ
ปญญาทองถิ่นของตน
สือ่ และวัสดุอปุ กรณทใ่ี ชสง เสริมทักษะทางความคิด
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็กตองใชสื่อที่เ หมาะสม
มาประกอบการสอนเพือ่ ทีจ่ ะไดสรางบรรยากาศใหนา ตืน่ เตน เราใจ ประกอบกับการที่เด็กได
มีโอกาสไดเลนหรือทํากิจกรรมโดยมีสื่อ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณเขามาใช ทําใหเด็กได
อยากทีเ่ ขามาทํากิจกรรม ครูมีหนาที่คอยเลือกหรือจัดหาสิ่งตางๆ เหลานีใ้ หเหมาะสมกับเด็ก
และเหมาะสมกับลักษณะทางความคิดทีต่ อ งการ ในการเลือกวัสดุอปุ กรณเหลานี้ มีหลักการ
ในการพิจารณาหลายอยางดวยกัน
1. สามารถพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงได ความคิดระดับสูงมีหลายคุณ
ลักษณะ ดังนั้นสื่อแตละประเภทก็อาจมุงเนนทักษะกระบวนการคิดตางๆกันไป แตสื่อที่มัก
พบทั่วไปในตลาดมักจะเปนสื่อประเภทพัฒนาทักษความรูความจํ า ครู/ผูปกครองควรเขาใจ
หลักเกณฑของคุณภาพทางความคิดแตละดาน แลวใชเปนเกณฑในการประเมินวาจะใชสอ่ื นี้
หรือไม (ดูแนวทางจากการฝกความคิดดานตางๆ
2. ปลอดภัย การเลือกใชสอ่ื อุปกรณใหกบั เด็กหลักสําคัญทีส่ ดุ นัน่ คือ จะตอง
เปนสื่อที่ปลอดภัย เพราะเปนสิ่งที่ตองพิจารณาลําดับแรก บางครั้งสื่อบางชนิดเปนสื่อที่ดี แต
ไมปลอดภัย คําวาปลอดภัยในที่นี่หมายความถึงความปลอดภัยทั้งทางรางกายและความปลอด
ภัยทางความคิด นั่นคือตองมีลักษณะที่ไมทําอันตรายตอเด็กตลอดจนความปลอดภัยทางการ
คิด เพราะอุปกรณบางอยางสามารถสรางใหเกิดความคิดในทางที่ไมถูกไมค วร ครูจําเปนตอง
พิจารณาใหเหมาะสม
3. เปนสื่อที่เหมาะสมตามวัย และตามความสามารถของเด็กทีส่ ามารถรับได
การจัดหาสือ่ ตองจัดใหเหมาะสมกับความตองการและระดับความสามารถของเด็กดวย เพราะ
เด็กบางคนถึงแมจะอยูในวัยเด็ก แตถาระดับความคิดและความสามารถของเขาอยูในระดับที่
สูงกวาเด็กโดยทั่วไป ครูตองจัดสื่อที่สนองตอการเรียนรูของเขา
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4. สามารถสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่เรียน การสอนทักษะทางการคิดนัน้ ไมจํา
เปนที่ครูจะตองนํามาสอนแยกอยางเดียว เราสามารถทีจ่ ะบูรนาการเขากับเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน
ดังนั้นสื่อที่ใชถาเราสามารถผนวกกับวิชาที่เรียนไดก็จะเปนดีอยางยิ่งเพราะเด็กจะคิดโดยได
เนือ้ หาทีเ่ รียนดวย
5. มีความยืดหยุน และใชไดหลายทิศทาง สือ่ ทีใ่ ชประกอบในการสงเสริม
ทักษะทางการคิดนั้นควรใชไดหลายอยางหรือประยุกตใหใชกับทักษะที่เราตองการที่ฝกได
หลากหลายอยาง เพราะในบางครัง้ การฝกความคิดเราไมสามารถฝกความคิดเฉพาะอยางได
จึงตองรวมหลาย ๆ ทักษะเขาดวยกันโดยนําสือ่ นัน้ ๆ มาใชประกอบเพื่อที่จะสงเสริมการคิด
ของเด็ก
6. สือ่ ทีส่ รางทักษะกระบวนการกลุม จากการศึกษางานวิจยั ทัง้ ในและตาง
ประเทศปรากฏวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางการคิดมักจะเลนหรือทํากิจกรรมเพียงคน
เดียว ซึง่ การทีเ่ ราจะสรางเด็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดนน้ั เด็กจะตองสามารถปฏิสั มพันธกับสังคมได
สามารถอยูรวมกับคนในสังคมได ดังนัน้ ถาเราจัดสือ่ ทีใ่ หเด็กไดมโี อกาสทํารวมกับผูอื่นได ก็
จะเปนการพัฒนาทั้งทักษะการคิดและทักษะทางสังคมของเด็กไปดวย
7. สือ่ และอุปกรณทใ่ี ชควรเปนสือ่ ทีเ่ ปดกวางทางความคิด เพราะความคิด
ของเด็กแตละคนนั้นหลายหลายและมีคุณคาเกินกวาที่จะทิ้งไปได
ถาสื่อบางอยางไมเปด
โอกาสใหเด็กไดคดิ ในแนวกวางอาจจะทําใหเด็กคิดหาคําตอบตามที่ครูตองการเทานั้น
8. สงเสริมพัฒนาการทุกดาน การจัดสื่อและอุปกรณใหกับเด็กควรสงเสริม
พัฒนาการทุก ๆ ดานของเด็กไปดวยทั้งทางรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม และความ
สามารถทางการคิด ในบางครั้งเราไมอาจแยกกิจกรรมที่ทําออกเปนสวน ๆ ได ถาเราใหเด็ก
ทํากิจกรรมที่สงเสริมการคิดและสงเสริมพัฒนาการของเด็กก็ยอมจะเปน สิ่งที่ไดเปรียบเพราะ
ทํากิจกรรมหนึ่งอยางแตพัฒนาไดทุก ๆ ดาน
ในการจัดสื่อวัสดุและอุปกรณที่สงเสริมความสามารถทางการคิดของเด็ กนัน้
ครูมีหนาที่ที่สําคัญในการจัดหาและเลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับเด็ก เพราะสิง่ ตาง ๆ เหลานีถ้ า เรา
นํามาใหเกิดคุมคาสูงสุดยอมจะทําใหสอ่ื นัน้ มีคณ
ุ คาตอการใช อีกทัง้ การเลือกใชสอ่ื ไมจําเปน
จะตองสื่อที่มีราคาแพงหรือประดิษฐมาจากตางประเทศ เพราะสิ่งที่มีอยูในประเทศหรือใน
ทองถิ่นที่มีอยูนั้นมีคุณคาพอที่จะสามารถนํามาประยุกตปรับปรุงใหเหมาะสมได ขึ้นอยูกับผูที่
นํามาใชวาจะใชใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร
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การวัดและประเมินผลความสามารถทางการคิด
สมรรถภาพทางการคิดเปนเรื่องที่เปนนามธรรม การที่จะวัดหรือประเมินผล
ความคิดจึงเปนเรื่องยาก นักวิชาการและผูท เ่ี ชีย่ วชาญทางดานการคิดสวนใหญจงึ ไดพยายาม
คิดเครื่องมือตาง ๆ ที่จะวัดระดับความคิดของมนุษย ดังนัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ชกนั สวนใหญใน
ปจจุบนั บางชนิดจึงมีขอ จํากัดอยูบ า ง ขึ้นอยูกับความสถานการณของผูที่ตองการนําไปใชให
ไดเหมาะสม
การวัดและประเมินผลความสามารถทางความคิดสามารถทํ าไดหลายวิธี ซึง่
จากการศึกษาและพิจารณาพบวา สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ
1. แนวทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและจิตวิทยา โดยใชการศึกษา
และวัดคุณลักษณะภายในของมนุษย เริม่ จากการศึกษาและวัดระดับเชาวนปญ
 ญา ศึกษาเกีย่ ว
กับสมอง ซึ่งมีลักษณะขององคประกอบและความสามารถที่แตกตางกันในแตละบุคคล ซึง่
สามารถวัดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน และไดพฒ
ั นาสูก ารวัดบุคลิกภาพ ความถนัด ผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนในรายวิชาตางๆ ความสามารถในดานตางๆ และความสามารถทางดาน
การคิด แบบทดสอบมาตรฐานที่ใชสําหรับวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดสามารถ
จัดเปนกลุมไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1 แบบทดสอบที่มีผูสรางไวแลว เปนแบบทดสอบทีน่ กั วิชาการ
หรือผูเชี่ย วชาญสรางขึ้นพรอมทั้ง หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบไวแลวจนเปนแบบ
ทดสอบมาตรฐานที่นิยมใชกันอยูทั่วโลก
1.2 แบบทดสอบความสามารถที่สรางขึ้นเอง เกิดขึ้นเนื่องมาจากแบบ
ทดสอบมาตรฐานที่ใชวัดโดยทั่วๆ ไปนั้นไมสอดคลองกับวัตถุประสงค และความตองการจึง
ตองหาวิธวี ดั และประเมินผลใหตรงกับเปาหมาย ดังนั้นแบบทดสอบที่สรางขึ้นเฉพาะกาลนี้
ใชวัดความคิดตามแนวทางที่ผูจัดทําตองการใหเกิดขึน้
2. การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติจริง แนวทางในการวัดผลในรูปแบบ
นีเ้ นนทีก่ ารปฏิบตั จิ ริงในชีวติ หรือในหองเรียนของเด็ก ซึ่งจะมีความซับซอนและละเอียด
ออนในการวัดเปนอยางยิง่ เพราะการวัดดวยวิธนี เ้ี กณฑในการตัดสินวาผูใ ดเกิดความคิดตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวนน้ั เปนสิง่ ทีต่ อ งใชวจิ ารณญาณของผูท เ่ี ชีย่ วชาญในการตัดสิน จึงตอง
มีการกําหนดกฏเกณฑใหชัดเจนเพราะผลงานแตละครั้งที่ออกมาบางครั้งไมสามารถวัดออก
มาเปนคะแนนได การวัดและประเมินผลจึงใชการสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม จากพฤติ
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กรรมที่แสดงออกมาทางการคิด การแกปญ
 หา ตลอดจนการประเมินตนเอง รวมทั้งจากการดู
จากแฟมสะสมงาน (Portfolio)
ในภาคปฏิบัติสําหรับครูที่สอนเพื่อจะประเมินวาหลังจากดําเนินกิจกรรมไป
แลว สงผลตอความคิดของเด็กอยางไรบาง หากครูไมสันทัดในการใชแบบทดสอบที่ตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญชวยดําเนินการตรวจสอบ ครูก็อาจสรางแบบประเมินแบบคราวๆ ใชการ
บันทึกพฤติกรรม ดูผลงาน การตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีตอบคําตอบ วิธีตั้งคํา
ถามของเด็ก และอาจขอขอมูลจากผูปกครองเพิ่มเติม
หัวใจสําคัญของผูที่จะประเมินเด็กคือ ผูประเมินจะตองเปนผูที่มีวิธีการใชกล
ยุทธการสอนที่กระตุนความคิดเปน สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนอิสระ และขอสําคัญคือ
ตองพยายามเขาใจวาพฤติกรรมตางๆนัน้ เปนคุณลักษณะทางความคิดแบบใด หากครูไมเขาใจ
ก็จะทําใหเกิดความเขาใจไขวเขวสับสน และความเขาใจทีไ่ มกระจางนัน้ นําไปสูก ารปฏิบตั ิ
และการกลาวอางทีผ่ ดิ พลาด ทายสุดก็จะสงผลที่ไมประสบความสําเร็จ
ขอควรระวังในการปฏิบัติที่มักพบเสมอวาความไมเขาใจที่ไมชัดเจนทําใหมี
ผลในทางปฏิบตั ิ การประเมินที่ผิดๆ และทายสุดแทนที่จะเปนการพัฒนาความคิดระดับสูง
กลับกลายเปนการพัฒนาระดับความรูค วามจําธรรมดา
การวัดและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ (Program Evaluation)
การจัดทําโครงการพัฒนาความคิดระดับสูงสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ดานการคิดไดมีการจัดทําตามกระบวนการพัฒนาอยางมีแบบแผน ตามขั้นตอน เพือ่ ใหทราบ
ถึงความกาวหนาของการเนินการวาบรรลุจุดประสงคตามที่ตองการหรือ ไมนั้นจึงตองมีการ
ประเมินผลโครงการโดยใชเครื่องมือและรูปแบบตางๆ เพื่อวัดและประเมินผลไดอยางมีประ
สิทธิภาพ การจัดการประเมินผลในครั้งนี้จึงตองอาศัยบุคลากรและผูที่เกี่ยวของหลายฝายเพื่อ
ที่จะวัดผลของโครงการ
เพื่อใหการจัดการเปนไปอยางไดผลเที่ยงตรงจึงมีการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณหลายอยางดวยกันดังนี้
1.ใช ก ารเปรี ย บเที ย บคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกอนและหลังการเขา
โครงการ ซึ่งในโครงการวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถวัดความสามารถใน
การคิดคือ
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1.1 เครือ่ งมือวัดความคิดสรางสรรค แบบทดสอบความคิดสราง
(The Test for Creative Thinking - Drawing Production : TCT - DP) เปนแบบทดสอบที่
วัดความสามารถในการคิดสรางสรรค ซึ่งมีลักษณะ เปนกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ
5 x 5 นิว้ ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ มนี้ จะมีภาพเสนและจุดอยู 5 แหง และอยูภายนอกกรอบอีก 1
แหง รวมเปน 6 แหงดวยกัน
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความคิดสรางสรรค (TCT - DP) แบบทดสอบ
ฉบับนี้ เจลแลนและเฮอรเบิล แหงมหาวิทยาลัย จอหนส ฮอฟกินส ไดทําการทดสอบเพือ่ หา
คาความเชื่อมั่นโดยนําไปใชกับเด็กพิเศษหูตึง ไดคาความเชื่อมั่น .91 นําไปใชกับเด็กที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ไดคาความเชื่อมั่น .97 นําไปใชกับเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง ไดคาความเชื่อมั่น .89 นําไปใชกับเด็กที่เรียนโปรแกรมคณิตศาสตร ไดคาความเชื่อมั่น
.94 และในประเทศไทย อนินทิตา โปษะกฤษณะ ไดนําแบบทดสอบมาใชทดสอบกับเด็ก
ระดับอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลหนูนอ ย กรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนอนุบาลเอกชน อายุ
ระหวาง 4.7 - 6.2 ป จํานวน 48 คน โดยทําการทดสอบ 2 ครั้ง ไดคาความเชื่อมั่น .77
และ .96 ตามลําดับ
1.2 เครือ่ งมือวัดความคิดอยางมีวจิ ารณญาณ ไดใชแบบทดสอบ
Ross Test of Higher Cognitive Processes แบบทดสอบนี้สรางโดย John D. Ross และ
Catherine M. Ross เมื่อป ค.ศ.1976 และพัฒนาปรับปรุง ค.ศ.1979 ใชวดั ความสามารถในดาน
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ซึ่งเปนกิจกรรมระดับสูงของบลูม ขอสอบทั้ง
หมดมี 105 ขอ แบบสอบชุดนี้แบงการสอบออกเปน 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 60 นาที การสอบ
ครั้งแรกใชแบบทดสอบตอนที่ 1 – 5 และการสอบครั้งที่สอง ดวยการสอบตอนที่ 6 – 8 ซึง่ การ
สอบทัง้ 2 ครั้ง เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการและสภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล
ขอสอบทั้งหมดมี 8 ตอนดังนี้
1. การอุปมาอุปมัย
2. การอางเหตุผลแบบนิรนัย
3. ขออางที่อางผิด
4. ความสัมพันธนามธรรม
5. การจัดลําดับ
6. ยุทธวิธีการตั้งคําถาม
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7. การวิเคราะหถึงขอมูลที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ
8. การวิเคราะหการอางเหตุผล
คุณภาพของแบบสอบ ใหกบั กลุม บุคคลทีเ่ ปนนักเรียนปญญาเลิศกับนักเรียน
ทั่วไป ไดคาความเที่ยงตรงแบบแบงครึ่งขอสอบเทากับ .92 และความเที่ยงตรงแบบสอบซํ้า
เทากับ .94 สวนความเที่ยงตรงของแบบความสัมพันธระหวางคะแนนสอบทั้งหมดกับอายุ
สมองไดคา .67 และในประเทศไทย พิชากร แปลงประสบโชค ไดศึกษาและนํามาใชกบั
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรไดคาความเชื่อมั่น .98 โดยใชวิธี คารเวอร
2. การเปรียบเทียบจากแบบประเมินโดยครู สวนสําคัญอีกสิง่ หนึง่ ทีต่ อ งจัด
กระทําในระหวางการทําการเรียนการสอนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหวางการรวมกิจ
กรรมที่จัดขึ้นใหกับเด็ก เพราะเด็กบางคนในชวงเวลาทําแบบทดสอบมาตรฐานเด็กอาจไมมี
ความพรอมในชวงเวลานัน้ จึงสงผลใหคะแนนที่วัดไดจากแบบทดสอบตํ่ากวาความสามารถที่
แทจริง การทีเ่ ด็กไดเลนกิจกรรมทีส่ นุกสนาน และเด็กชอบจะทําใหเด็กรูส กึ ปลอดภัยและจะ
แสดงความสามารถในการคิดที่แทจริง ดังนั้นครูจึงตองทําหนาที่คอยสังเกตุลักษณะของเด็ก
โดยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะงายตอการสังเกตและบัน ทึก
3. การเปรียบเทียบจากแบบประเมินโดยผูปกครอง การประเมินผลในสวนนี้
ผูปกครองจะเปนผูมีสวนรวมในการวัดผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ นกับเด็กวามีความเปลี่ยน
แปลงไปจากกอนที่จะเขารวมโครงการอยางไร โดยการทีจ่ ะใหผปู กครองเขาใจถึงหลักการ
วัดผลที่แทจริง เพราะผูปกครองแตละคนมีความรูและความเขาใจในการวัดผลตางกัน ดังนั้น
ครูจึงตองทําการชี้แจงความเขาใจใหตรงตามกันเสียกอนเพื่อที่จะทําใหการวัดผลเปนไปอยาง
เที่ยงตรง การที่จะใหผูปกครองไดสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นครูจะตองประชุม ทํา
ความเขาใจตั้งแตเริ่มโครงการเพื่อที่จะสรางความเขาใจระหวางผู ปกครองและตัวเด็ก
4. การเปรียบเทียบจากแบบประเมินตนเองของนักเรียน โดยครูสรางแบบวัด
และประเมินผลดวยตนเองใหกับนักเรียนไดมีสวนในการประเมินตัวเองดวย เพราะการฝก
ทักษะความคิดระดับสูงไดสงเสริมหรือการประเมินใหกับเด็ก การที่เด็กไดฝกบางแลวก็จะทํา
ใหเด็กไดใชประสบการณที่ไดฝกประสบการณมาใช
ในการเปรียบเทียบผลของโครงการที่ใชบุคลากรฝายตางๆ หลายฝายเขามา
ชวยในการประเมินผลก็เพื่อผลที่ออกมาจะคลาดเคลื่อนนอยที่สุด การประเมินจะทําทัง้ กอน
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และหลังเขาโครงการเพื่อที่จะไดทราบความสําเร็จของโครงการวาดําเนินการเปนอยางไรจึง
จําเปนตองอาศัยขอมูลของหลาย ๆ ฝายประกอบการพิจารณา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ยั
ขอบเขตการวิจยั
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 3 กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความ
สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน ซึง่ ไดมาการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling)
ตัวแปรทีใ่ ชในการวิจยั
ตัวแปรตน คือ โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
สําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งประกอบดวย ความคิดสราง
สรรค ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ระยะเวลาทีใ่ ชในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 เปนเวลารวมทั้ง
สิน้ 17 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ตั้งแตเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2542
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงสํ าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรค (TCT-DP : The Test For Creative
Thinking - Drawing Production)
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3. แบบทดสอบความคิดอยางมีวิจารณญาณ ( Rost Test of Higher

Cognitive Processes)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
5. แบบประเมินความสําเร็จของโครงการ
5.1 แบบประเมินสําหรับนักเรียน
5.2 แบบประเมินสําหรับครูผูสอน
5.3 แบบประเมินสําหรับผูบริหาร
คํานิยามศัพทเฉพาะ
เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ถูกคัดเลือกเขาโครงการโดยกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการศูนยพัฒนาอัจฉริยาภาพเด็กและเยาวชน
ความคิดระดับสูง (High Order Thinking Skill) หมายถึง คุณลักษณะทาง
ความคิดของมนุษยที่ใชกลยุทธทางความคิดที่ซับซอน ลึกซึง้ สรางสรรคมีหลักเกณฑที่ตอง
อาศัยคุณภาพความคิดขั้นสูง ในการประมวลองศความรูประสบการณ ตาง ๆ โดยอาจใชวิธี
คิดเชิงสรางสรรค คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดแกปญหา คิดแบบอภิปญญา ฯลฯ เพือ่ นําไปสู
คําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอาจใชทักษะความคิดหลาย ๆ ดาน ประกอบกัน หรืออาจเนน
ทักษะความคิดดานใดดานหนึง่ มากกวาทักษะทางความคิดดานอืน่
ซึ่งแลวแตเงื่อนไขหรือ
สถานการณทจ่ี ะตองใชกลยุทธทางความคิดดานใดไปใช โดยมิใชเปนคุณภาพทางความคิดที่
ไดมาจากการจําเทานัน้
ขอจํากัดในการวิจยั
1. ทักษะการคิดเปนกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางนามธรรมที่ตองอาศัย
ระยะเวลาและความตอเนื่องระยะยาว แตระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาในการดํา
เนเการเพียง 16 ครั้ง จึงอาจเปนขอจํากัดที่จะอภิปรายถึงพฤติกรรมทางความคิดวาเปลี่ยน
แปลงมากนอยหรือมีพฤติกรรมทางความคิดที่ภาวรเพียงใด
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2. กิจกรรมที่ใชในการดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ เปนเพียงกิจกรรมตัวอยางเทานั้น
ดังนัน้ การนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนจริง
ควรจะมีการปรับปรุงให
เหมาะสม จะทําใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั
1.คัดเลือกกลุมตัวอยางจากเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. กําหนดระยะเวลาทีใ่ ชในการวิจยั
3. วางแผนการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
4. กําหนดจุดมุง หมายการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
5. วางแผนการสรางโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
6. ดําเนินการสรางโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
7. ทําการทดสอบกอนการทดลองใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดระดับสูง
7.1 ความคิดสรางสรรค โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค คือ
(TCT-DP : The Test For Creative Thinking - Drawing
Production)
7.2 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชแบบทดสอบความคิดอยางมี
วิจารณญาณ ( Ross Test of Higher Cognitive Processes)
8. ดําเนินการทดลอง ใชระยะเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห สัปดาหละ 1
ครั้ง รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ตั้งแตเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
9. ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนระหวางการทดลองโดยใชแบบสังเกตุพฤติ
กรรมที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
10. ทดสอบหลังการทดลองใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสูง
10.1 ความคิดสรางสรรค โดยใชแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
คือ (TCT-DP : The Test For Creative Thinking - Drawing Production)
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10.2 ความคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยใชแบบทดสอบความคิดอยางมี

วิจารณญาณ ( Rost Test of Higher Cognitive Processes)
10.3 ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ โดยใชแบบประเมินที่คณะ
ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งประกอบดวย แบบประเมินสําหรับผูบริหาร แบบประเมินสําหรับครูผูสอน
แบบประเมินสําหรับนักเรียน
จากขั้นตอนการดําเนินการวิจยั สามารถแสดงเปนแผนภาพเพือ่ ใหเกิดความชัด
เจนไดดังนี้
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คัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง
กําหนดระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
วางแผนการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
วางแผนการสรางโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ดําเนินการสรางโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ทดสอบกอนการทดลอง
ดําเนินการทดลอง
ประเมินผลระหวางการทดลอง

ขอมูล
เชิงคุณภาพ

ทดสอบหลังการทดลอง

ภาพประกอบ
แสดงขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั

ขอมูล
เชิงปริมาณ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณทใ่ี ชในการวิเคราะหขอ มูล
N
แทน กลุม ตัวอยาง
X
แทน คะแนนเฉลีย่
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน คาวิกฤติในการแจกแจงคาในสถิติ t – test
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 คาเฉลี่ย คํานวณจากสูตร (ลวนและอังคณา สายยศ. 2538 : 73)
X
X= ∑
N
เมื่อ
X
แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน จํานวนกลุม ตัวอยาง
1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คํานวณจากสูตร
(ลวนและอังคณา สายยศ. 2538 : 79)
N ∑ X 2 − ( ∑ X )2
S.D. =
N ( N − 1)
เมื่อ
S
แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N
แทน จํานวนกลุม ตัวอยาง
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
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2. สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน
2.1 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษกอนและหลังไดรับการฝกทักษะความคิดโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความทักษะความคิดระดับสูงโดยใชสถิติ t-test Dependent
2.2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษกอนและหลังไดรับการฝกทักษะความคิดโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมความทักษะความคิดระดับสูงโดยใชสถิติ t-test Dependent
t=
ΣD
√ ΝΣD2 - (ΣD)2
Ν-1
เมื่อ
D
แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู
N
แทน จํานวนคู
2.3 ศึกษาความสําเร็จของโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยใชสถิติ รอยละ
การวิเคราะหขอ มูล
เมื่อทําการทดลองโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ระดับสูงเสร็จสิ้นแลว คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งคือ ความคิด
สรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื อ่ สง
เสริมทักษะการคิดระดับสูง ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.
การศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื ่อ
สงเสริมทักษะการคิดระดับสูง
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คนที่

ความคิดสรางสรรค
กอนการทดลอง

ความคิดสรางสรรค
หลังการทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

17
25
34
16
21
21
31
16
29
11
21
24
22
39
32
18
15
35
35
18

36
32
36
28
28
25
39
26
37
25
24
22
33
42
32
31
31
48
35
23

ผลตางของคะแนน
ความคิดสรางสรรค
กอนและหลังการทดลอง
19
7
2
12
7
4
8
10
8
14
3
-2
11
3
13
16
13
5
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คนที่ ความคิดสรางสรรคกอน
การทดลอง

ความคิดสรางสรรค
หลังการทดลอง

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

19
19
9
13
31
18
13
15
11
29
30

27
31
19
25
30
25
30
19
17
46
38

ผลตางของคะแนน
ความคิดสรางสรรค
กอนและหลังการทดลอง
8
12
10
12
-1
7
17
4
6
17
8

ΣΧ

687

940

253

Χ

22.16

30.32

8.16

S.D.

8.25

7.58
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ตาราง 1 แสดงความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง
จากตาราง 1 แสดงวาคะแนนความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรม
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง มีคะแนนอยูร ะหวาง 9-39 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 22.16 คะแนน มีนกั เรียนคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลีย่ จํานวน
12 คน ตํ่ากวาคะแนนเฉลีย่ 19 คน และหลังจากไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใช
โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง มีคะแนนอยูร ะหวาง 17-84
คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 30.32 คะแนน มีนกั เรียนคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลีย่
จํานวน 15 คน ตํ่ากวาคะแนนเฉลีย่ 16 คน ผลตางของคะแนนกอนและหลังการไดรับการ
ฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทั กษะการคิดระดับสูง
มีคะแนนระหวาง -2-19 คะแนน มีคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนเทากับ 8.16 คะแนน
โดยมีนักเรียนจํานวน 27 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้น นักเรียนจํานวน 2 คนมีคะแนนเทากับครั้ง
แรก และนักเรียนจํานวน 2 คนมีคะแนนลดลง และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการ
ทดลองเทากับ 8.25 และหลังการทดลองเทากับ 7.58
2. การศึกษาความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง
คนที่

1
2
3
4

ความคิดอยาง
มีวิจารณญาณ
กอนการทดลอง
40
50
37
51

ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ผลตางของคะแนน
หลังการทดลอง
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนและหลังการทดลอง
53
13
51
1
63
26
49
-2
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คนที่

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ความคิดอยาง
มีวิจารณญาณ
กอนการทดลอง
39
39
51
62
46
44
47
56
42
51
42
47
42
47
53
51
41
41
47
50
50
49
44

ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ผลตางของคะแนน
หลังการทดลอง
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนและหลังการทดลอง
43
4
47
8
61
10
56
-6
51
5
57
13
55
8
49
-7
53
11
60
9
48
6
54
7
59
17
48
1
54
1
51
49
8
52
11
48
1
56
6
57
7
51
2
57
13
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คนที่

28
29
30
31

ความคิดอยาง
มีวิจารณญาณ
กอนการทดลอง
39
55
48
38

ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ผลตางของคะแนน
หลังการทดลอง
ความคิดอยางมีวิจารณญาณ
กอนและหลังการทดลอง
50
11
48
-7
51
3
46
8

ΣΧ

1439

1627

188

Χ

46.42

52.48

6.06

S.D

6.00

4.74

ตาราง 2 แสดงความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง
จากตาราง 2 แสดงวาคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใช
โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง มีคะแนนอยูร ะหวาง 37-62
คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 46.42 คะแนน นักเรียนมีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลีย่
จํานวน 14 คน ตํ่ากวาคะแนนเฉลีย่ 17 คน และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการทดลอง
เทากับ 6.00 และหลังจากไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจ กรรม
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง มีคะแนนอยูร ะหวาง 43-63 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของ
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กลุม เทากับ 52.48 คะแนน นักเรียนมีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลีย่ จํานวน 14 คน ตํ่ากวา
คะแนนเฉลีย่ 17 คน และผลตางของคะแนนกอนและหลังการไดรับการฝกทักษะการคิด
ระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับ สูงมีคะแนนระหวาง
-7-26 คะแนน และมีคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนเทากับ 6.87 คะแนน โดยมีนักเรียน
จํานวน 26 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้น นักเรียนจํานวน 1 คนมีคะแนนเทากับครั้งแรก และนัก
เรียนจํานวน 3 คนมีคะแนนลดลง และมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการทดลองเทากับ
4.74
3. การเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงกอนและหลังการทดลอง
กลุม ตัวอยาง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

Ν
31
31

Χ
22.16
30.32

S.D
8.25
7.58

t
8.07

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงกอนและหลังการทดลอง
จากตาราง 3 แสดงวาความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจ
กรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001*
4. การเปรียบเทียบความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจ
กรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงกอนและหลังการทดลอง
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กลุม ตัวอยาง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

Ν
31
31

Χ
46.42
52.48

S.D
6.00
4.74

T
4.78

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใช
โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงกอนและหลัง การทดลอง
จากตาราง 4 แสดงวาความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงหลังการทดลองสูงกวาก อนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001*
5. การศึกษาความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินการ
สําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ สาขาทักษะความคิดระดับสูง
ขอความ
ดานเจตคติตอ โครงการ
1. ทานใหความสําคัญกับโครงการนี้
2. ทานมีความเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ
3. โครงการนี้สอดคลองกับแนวคิด ปรัชญา/หลักการ
และเหตุผลของโรงเรียน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมและเนื้อหาของรูปแบบกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
3. สือ่ และวัสดุอปุ กรณมคี วามเหมาะสม/เพียงพอ
4. ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมสามารถใชในการสอนไดจริง
5. กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถใชในการสอนไดจริง

ผลการประเมินรายขอ (%)
91.43
91.43
97.14
80.00
80.00
85.17
74.29
82.86
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ขอความ

ผลการประเมินรายขอ (%)

ดานการประเมินผลโครงการ
1. โครงการนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได
2. โครงการนี้นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเด็กในชั้น
เรียนได
3. ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม
4. โครงการที่จัดขึ้นตอบสนองตอความตองการของเด็ก
นักเรียน
5. ครูในโรงเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี
6. ครูในโรงเรียนเต็มใจและกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมใน
โครงการนี้
7. ทานคอยติดตามผลงานอยูเสมอ

82.86
80.00
60.00
77.14
85.71
85.71
82.86

ตาราง 5 แสดงผลการประเมินความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูป
แบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนรายขอของคณะผูบริหาร โรง
เรียน จํานวน 7 ทาน
จากตาราง 5 แสดงวาโดยสวนใหญแลวคณะผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยูใน
ระดับ 70% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตามรายขอแตละขอที่กําหนด
ขอความ
ดานเจตคติตอโครงการ
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินเปนรายดาน (%)
93.33
80.57
79.18

ตาราง 6 แสดงแสดงผลการประเมินความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนรายดานของคณะผูบริหาร
จํานวน 7 ทาน
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จากตาราง 6 แสดงวาโดยสวนใหญแลวคณะผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยูใน
ระดับ 75% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตเปนรายดานแตละดานที่กําหนด
ขอความ
ดานโครงการ
1. ความเขาใจถึงความสําเร็จของโครงการ
2. ความเขาใจถึงหลักการและวัตถุประสงคของ
โครงการ
3. มีประโยชนตอครูผูสอน
4. เหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถของเด็ก
5. เหมาะสมสําหรับการนําไปเผยแพร
6. ควรไดรับการดําเนินการอยางตอเนือ่ งและขยาย
ผลไปสูชั้นเรียนระดับอื่น
ดานเนือ้ หา/กิจกรรม
1. รูปแบบของกิจกรรมที่ใชในโครงการมีความ
เหมาะสม
2. กิจกรรมที่ใชในโครงการมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักของโครงการ
3. กิจกรรมที่ใชสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็ก
แตละบุคคลได
4. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับความรูความ
สามารถของเด็ก
5. กิจกรรมทีจ่ ดั มีความยืดหยุน หลากหลาย
6. กิจกรรมทีจ่ ดั เนนเด็กเปนศูนยกลาง

ผลการประเมินเปนรายขอ
86.67
86.67
86.67
86.67
86.67
86.67

86.67
86.67
86.67
73.33
66.67
86.67
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ขอความ
ผลการประเมินเปนรายขอ
7. กิจกรรมนาสนใจ สนุกสนาน และผสมผสานดวย
73.33
ความรู
8. ระยะเวลาที่ใชมีความเหมาะสม
46.67
ดานผูเ รียน
1. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
2. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานจากการเขารวม
กิจกรรม
3. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลังการเขารวม
โครงการ
4. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเขารวม
กิจกรรม
5. นักเรียนไดรับความรูจากการทํากิจกรรม
ดานเจตคติ
1. กิจกรรมมีประโยชนสําหรับทํากิจกรรมการเรียน
การสอน
2. ทานชอบรูปแบบการจัดกิจกรรมนี้
3. ทานสามารถนํารูปแบบการจัดกิจกรรมนี้ไปใชใน
ชั้นเรียนได
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมนีส้ ามารถใชพฒ
ั นาศักย
ภาพเด็กได
5. ทานมีความเต็มใจเขารวมกิจกรรมนี้ได
6. ทานรูส กึ สนุกสนานและตืน่ เตนเมือ่ เขารวม
กิจกรรมในโครงการนี้

73.33
93.33
80.00
86.67
80.00
86.67
73.33
93.33
86.67
73.33
73.33

ตาราง 7 แสดงผลการประเมินความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนรายขอของคณะครูผูสอน จํานวน 3 ทาน
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จากตาราง 7 แสดงวาโดยสวนใหญแลวคณะครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครง
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยูในระดับ
70% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตามรายขอแตละขอและมีเพียง 1 ขอที่มีความคิดเห็น
46.67 คือ ในรายละเอียดเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ขอความ
1.
2.
3.
4.

ดานโครงการ
ดานเนือ้ หา/กิจกรรม
ดานผูเรียน
ดานเจตคติ

ผลการประเมินเปนรายดาน (%)
86.67
75.83
82.67
81.11

ตาราง 8 แสดงผลการประเมินความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูป
แบบการจั ด การศึ ก ษาสําหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษเป น รายดานของคณะครูผู สอน
จํานวน 3 ทาน
จากตาราง 8 แสดงวาโดยสวนใหญแลวคณะครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยูใน
ระดับ 75% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตามรายดานแตละดาน
ขอความ
ดานความคิดเห็นทีม่ ตี อ กิจกรรม
1. นักเรียนมีความสุขกับการเขารวมกิจกรรม
2. นักเรียนตองการที่จะเขารวมกิจกรรม
3. นักเรียนไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม
4. นักเรียนไดเอาความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมนีไ้ ป
ใชในหองเรียน
5. นักเรียนไดนําเอาความรูท ไ่ี ดจากการทํากิจกรรมนี้
ไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลการประเมินเปนรายขอ (%)
8
6.36
86.36
90.91
80.00
87.21
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ขอความ
6. นักเรียนอยากใหครูจดั กิจกรรมลักษณะนีใ้ น
หองเรียน
7. นักเรียนตองการใหจัดกิจกรรมในลักษณะนี้กับการ
เรียนวิชาอื่น ๆ
ดานสือ่ และอุปกรณ
1. สื่อและอุปกรณที่ครูใชมีความเหมาะสม
2. สื่อและอุปกรณที่ครูใชมีความเพียงพอกับ
จํานวนเด็ก
3. สื่อและอุปกรณที่ครูใชตรงกับความตองการของนัก
เรียน
4. สื่อและอุปกรณตื่นเตนและทาทาย
5. สื่อและอุปกรณที่ใชสอดคลองกันเนื้อหาวิชาที่เรียน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
1. ตรงตามจุดมุง หมาย
2. ครูอธิบายเนื้อหาชัดเจน
3. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
4. บรรยากาศในหองเรียนอบอุน และเปนกันเอง
5. วิธีการสอนของครูนาสนใจ
6. เนือ้ หากิจกรรมทีท่ ําเหมาะสม

ผลการประเมินเปนรายขอ (%)
82.72
80.00

90.00
77.27
82.72
82.72
77.27
85.45
88.18
76.36
85.45
78.18
88.18

ตาราง 9 แสดงผลการประเมินความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูป
แบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนรายขอของนักเรียนที่เขารวม
โครงการ จํานวน 31 คน
จากตาราง 9 แสดงวาโดยสวนใหญแลวนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครง
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยูในระดับ
75% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตามรายขอแตละขอ
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ขอความ
1. ดานความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรม
2. ดานสื่อและอุปกรณ
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ผลการประเมินเปนรายดาน (%)
84.81
98.00
83.64

ตาราง 10 แสดงผลการประเมินความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูป
แบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนรายดานของนักเรียนที่เขารวม
โครงการ จํานวน 31 ทาน
จากตาราง 10 แสดงวาโดยสวนใหญแลวนักเรียนมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยูใน
ระดับ 80% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตามรายขอแตละขอ
ผลการวิเคราะหขอ มูล
1. การวิเคราะหความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั ้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ไดแก คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการทดลองดวยกราฟ
2. การวิเคราะหความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจ
กรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ไดแก คา
เฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการทดลองดวย
กราฟ
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงหลังการทดลองสูงกวาก อนการทดลอง โดยใช
สถิติ t-test Dependent ทีน่ ยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001**
4.
การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใช
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โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง โดยใชสถิติ t-test Dependent ทีน่ ยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001**
5. การศึกษาความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึง่ ผลสรุปวาในความ
คิดเห็นของผูบ ริหารจํานวน 7 ทาน ความสําเร็จของโครงการอยูในระดับ 70% ขึ้นไป เมื่อ
คิดเปนเปอรเซ็นตในรายขอแตละขอ และ 75% ขึ้นไป เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตในรายดานแต
ละดาน ความคิดเห็นของครูผูสอนความสําเร็จของโครงการอยูในระดับ 70% ขึ้นไปเมื่อคิด
เปนเปอรเซ็นตตามรายขอในแตละขอ และ 75% ขึ้นไป เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตในรายดาน
แตละดาน และความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมโครงการ ความสําเร็จของโครงการอยูใน
ระดับ 75% ขึ้นไป เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตในรายขอแตละขอ และ 80% ขึ้นไป เมื่อคิดเปน
เปอรเซ็นตในรายดานแตละดาน โดยใชสถิติ รอยละ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง ผลสรุปวา คะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกัน โดยกอนฝกเด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคอยูระหวาง 9-39 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 22.16 คะแนน มีนักเรียนที่มีผลสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน 12 คน
ตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน 19 คน และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง
ระดับชั้น ซึง่ เทากับ 24.29 คะแนน ปรากฏวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย ตํ่า
กวา และหลังจากไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจ กรรมเพื่อสง
เสริมทักษะการคิดระดับสูง เด็กมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น คือมีคะแนนอยูระหวาง 17-84
คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 30.32 คะแนน มีนักเรียนที่มีผลสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน
15 คน ตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน 16 คน และมีผลตางของคะแนนกอนและหลังการไดรับการ
ฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทั กษะการคิดระดับสูง
มีคะแนนระหวาง -2-19 คะแนน และมีคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนเทากับ 8.16 คะแนน
โดยนักเรียนสวนใหญมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น เชน เด็กชายณัฐดนัย พงศสุรีย มีคะแนนเพิ่มขึ้น
19 คะแนนคือ จากระดับคะแนน กอนการทดลอง 17 คะแนน และหลังการทดลอง 36
คะแนนและเด็กชายคณานันท ณนคร มีคะแนนเพิ่มขึ้น 17 คะแนนคือ จากระดับคะแนน
กอนการทดลอง 13 คะแนน และหลังการทดลอง 30 คะแนน นอกจากนีน้ กั เรียนจํานวน
2 คนที่มีผลคะแนนลดลง แตลดลงเพียง 1 และ 2 คะแนนเทานัน้ และผลการเปรียบเทียบ
ความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทีไ่ ดรบั การ
ฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทั กษะการคิดระดับสูง
กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001** นอกจากนีจ้ าก
การสังเกตพฤติกรรมของครูผูสอนลงความเห็นวานักเรียนที่เขารวมโครงการมีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคเพิ้มสูงขึ้น
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2. จากการศึกษาความคิดอยางมีวจิ ารณญาณของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจ
กรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง ผลสรุปวา คะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนที่ไดรับการฝกทักษะการคิด
ระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับ สูง มีคะแนนอยู
ระหวาง 37-62 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 46.42 คะแนน มีนักเรียนที่มีผลสูง
กวาคาเฉลีย่ จํานวน 14 คน ตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน 17 คน และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับชั้นซึ่งเทากับ 46.18 คะแนน ปรากฏวานักเรียนทีเ่ ปนกลุม
ตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย … สูงกวา และหลังจากไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใช
โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง มีคะแนนอยูร ะหวาง 43-63
คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 52.48 คะแนน มีนักเรียนที่มีผลสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน
14 คน ตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน 17 และมีผลตางของคะแนนกอนและหลังการไดรับการฝก
ทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงมี
คะแนนระหวาง -7-26 คะแนน และมีคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนเทากับ 6.06 คะแนน
โดยนักเรียนสวนใหญมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น และผลการเปรียบเทียบความคิดอยางมีวิจารณ
ญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกทักษะการคิด
ระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับ สูงกอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสัญทางสถิติที่ระดับ .001** นอกจากนีจ้ ากการสังเกตพฤติ
กรรมของครูผูสอนลงความเห็นวานักเรียนที่เขารวมโครงการมีความสามารถในการคิดสราง
สรรคเพิ่มสูงขึ้น
3. จากการศึกษาความสําเร็จของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนิน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ผลสรุปวาทั้งผูบริหาร ครูผูสอน และ
นักเรียนมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันโครงการนี้เปนโครงการที่สามารถนํามาใชในการ
พัฒนาทักษะความคิดสูงของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลาวคือความสําเร็จของ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในความคิดเห็นของผูบริหารจํานวน 7 ทาน ความสําเร็จของโครงการ
อยูในระดับ 84.36% เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตในรายขอแตละขอ และ 81.57% ขึ้นไป เมื่อคิด
เปนเปอรเซ็นตในรายดานแตละดาน ความคิดเห็นของครูผูสอนจํานวน 3 ทาน ความสําเร็จ
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ของโครงการอยูในระดับ 82.43% ขึ้นไปเมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตตามรายขอในแตละขอ และ
81.57% ขึ้นไป เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตในรายดานแตละดาน และความคิดเห็นของนักเรียน
จํานวน 31 คนที่เขารวมโครงการ ความสําเร็จของโครงการอยูในระดับ 83.63% เมื่อคิดเปน
เปอรเซ็นตในรายขอแตละขอ และ 88.82% ขึ้นไป เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตในรายดานแตละ
ดาน
อภิปรายผล
การศึกษาการพัฒนารูปแบบการดําเนินการสําหรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
สาขาทักษะความคิดระดับสูง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยมุงศึกษาความคิด 2 ลักษณะคือ
ความคิดสรางสรรคและความคิดอยางมีวจิ ารณญาณของเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ความคิดสรางสรรคของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ไดรับการฝกความคิด
มีพัฒนาการทางความคิดสูงชึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไปตามสมมติ
ฐานที่ 1 คือ คะแนนความคิดสรางสรรคกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน โดยกอนฝก
เด็กมีคะแนนความคิดสรางสรรคอยูระหวาง 9-39 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ
22.16 คะแนนคะแนน มีนักเรียนที่มีผลสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน 19 คน ตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน
12 คนและเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับชั้น ซึง่ เทากับ 24.29
คะแนนปรากฏวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ ากวา และหลังจากไดรับการฝก
ทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง
เด็กมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น คือมีคะแนนอยูระหวาง 17 - 84 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของ
กลุม เทากับ 30.32 คะแนน มีนักเรียนที่มีผลสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน 15 คน ตํ่ากวาคาเฉลีย่
จํานวน 16 คน และมีผลตางของคะแนนกอนและหลังการไดรับการฝกทักษะการคิดระดับ
สูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงมี คะแนนระหวาง -2
-19 คะแนน และมีคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนเทากับ 8.16 คะแนน โดยนักเรียนสวน
ใหญจํานวน 27 คนมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น เชน เด็กชายธนวิทย หอมทอง มีคะแนนเพิ่มขึ้น
17 คะแนนจาก 29 คะแนนเพิ่มเปน 46 คะแนน มีนักเรียนจํานวน 2 คนมีคะแนนเทากับ
ครั้งแรกและมีนักเรียนจํานวน 2 คนมีคะแนนลดลงคือ 1 และ2 คะแนน ที่เกิดผลเชนนี้เปน
เพราะนักเรียนมาเขาชั้นเรียนไมสมํ่าเสมอ คือขาดเรียนไป 4 และ 5 ครั้งตามลําดับ สวนนัก
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เรียนที่มีผลเพิ่มขึ้นนั้นเพราะในการจัดกิจกรรมฝกความคิดใหกับนั กเรียนทุกครั้ง คณะผูวิจัย
ไดใชสื่อและอุปกรณที่สงเสริมความคิดสรางสรรค มีความหลากหลาย นาสนใจ กระตุน ให
คิด ทาทายความคิด เชน เกมสําเร็จรูปตางๆ แบบฝก และใบงานทีเ่ นนการฝกทักษะความ
คิดสรางสรรคอยางชัดเจน เปนตน และคณะผูวิจัยมีการเสริมแรงนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียน
ทํากิจกรรมไดดีและใหกําลังใจเมื่อเด็กเกิดความทอแทหรือคิดวาคําตอบของตนไมดี นอกจาก
นีก้ ารจัดบรรยากาศในหองเรียนเปนอิสระ สนุกสนาน เปดโอกาสใหแสดงความสามารถเต็ม
ที่ อบอุนปลอดภัย เปนกันเอง ซึง่ จะสงผลใหเด็กอยากเรียนรูส ง่ิ ใหม อยากคิด อยากทํา
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และทําใหเกิดผลตอความคิดสรางสรรคของเด็กใหมี
พัฒนาการสูงขึน้ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากผลการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานและผล
จากการสังเกตุพฤติกรรมของนักเรียนกลาวคือ ในระยะแรกที่ทําการฝก นักเรียนสวนใหญไม
กลาคิด ไมกลาแสดงความคิด เชน จากกิจกรรมกระดาษลอยตัว เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียน
วิเคราะหปญ
 หา คนหาวิธกี ารแกปญ
 หาจากสถานการณทก่ี ําหนดให พรอมทั้งใหเหตุผลใน
การคิดหาวิธแี กปญ
 หาแตละวิธี ผลปรากฏวา นักเรียนสวนใหญจะวิเคราะหปญ
 หา คนหาวิธี
การแกปญหาไดเพียง 1 คําตอบและลักษณะของคําตอบก็มีความคลายคลึง และซํ้าๆ กัน ยัง
ไมมีความริเริ่ม แปลกใหม หรือกิจกรรม อะไรเอย เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมองภาพภาพ
หนึง่ ทีม่ บี างสวนของภาพหายไปแลวใหนกั เรียนเขียนวาภาพๆ นัน้ นาจะเปนภาพอะไรไดบา ง
ผลปรากฏวาของนักเรียนมี 1 คําตอบเปนสวนใหญ คือ ตอบวาเปนภาพ ไข พื้นโลก
เปนตน และลักษณะของคําตอบจะมีความคลายคลึง และซํ้าๆ กัน จัดเปนประเภทได 1 - 2
ประเภทเทานั้น ยังขาดความริเริม่ แปลกใหม แตเมื่อระยะเวลาผานไป กลาวคือ คําตอบ
ของนักเรียนในแตละกิจกรรมมีปริมาณมากขึ้น และลักษณะของคําตอบจะมีความแตกตาง
ออกไป สามารถจัดไดหลายประเภทมากขึ้น เชน กิจกรรมเธออยูไหน เปนกิจกรรมทีใ่ หนกั
เรียนคิดวิเคราะหและคนหาวิธีการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหผลปรากฏวาคําตอบ
ของนักเรียนโดยภาพรวมแลวมีจํานวนโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ลักษณะของคําตอบจะมีความ
หลากหลาย ริเริ่ม แปลกใหม ไมซํ้าแบบใครมากขึ้น ฉีกแนวจากความคิดเดิม ๆ ในกิจกรรม
ครั้งแรก ๆ มากขึ้น นอกจากนีแ้ ลวการมองสภาพโดยทัว่ ๆ ไปของปญหาหานักเรียน
สามารถมองไดอยางละเอียดมากขึ้นโดยดูไดจากการตอบคําถามทีค่ รูถาม
และการรวม
อภิปรายกับครูเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ แสดงวาการใชเกม กิจกรรม แบบฝกตาง ๆ ที่สงเสริม
ความคิดนั้นสามารถทําใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะการคิดมากขึ้นไดซึ่งจะสอด
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คลองกับทอรแรนซ, อารี พันธมณี และ ฉันทนา ภาคบงกช ทีก่ ลาววา การใชเกม กิจกรรม
แบบฝก สามารถสงเสริมความคิดสรางสรรคกับเด็กได (Torrance. 1962 ; อารี พันธมณี.
2537 ; ฉันทนา ภาคบงกช. 2528) และสอดคลองกับธอรนไดด ในทฤษฎีการเรียนรูท ก่ี ลาว
ถึงกฎแหงการฝกหัดวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นมาไดตองอาศัยการฝกหัดหลายๆครั้ง การทําซํ้าๆ
นอกจากนี้ ระยะเวลาก็มีความสําคัญและสามารถสงผลตอการเรียนรู ถาใชเวลานอยเกินไปก็
จะทําใหไมเห็นผลชัดเจน
จากผลการวิจยั แสดงใหเห็นวา เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษมีพฒ
ั นาการทาง
ความคิดสรางสรรคเพิ่มสูงขึ้น แตตองใชสื่อ อุปกรณและกิจกรรมประกอบการสอนใหทา
ทายหลากหลาย มีความชัดเจน รวมทั้งตองใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม ซึง่ ผลการวิจยั จะเปน
แนวทางใหครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับเด็กไดตระหนักรับรูถึงความสําคัญของสื่อ
อุปกรณ การฝก ระยะเวลาและความสามารถของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เพือ่ ใหสามารถ
เลือกจัดสือ่ อุปกรณ การฝก ระยะเวลาทางการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับเด็ก และ
มีโอกาสพัฒนาความสามารถไดเต็มศักยภาพที่มีอยู ในทํานองเดียวกันถานําวิธกี ารจักการ
เรียนการสอนในลักษณะนี้ไปใชพัฒนาความคิดสรางสรรคกับนักเรียนในหองเรียนปกติให
เพิ่มสูงขึ้นได
2. ความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ไดรับการฝก
ความคิดมีพัฒนาการสูงขึ้นอยางมีนัยคัญทางสถิติที่ระดับ .001** ซึง่ เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ 2 คือคะแนนความคิดอยางมีวิจารณญาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับ ชั้นประถม
ศึกษาปท่ี 3 กอนที่ไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดระดับสูง มีคะแนนอยูร ะหวาง 37-62 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุม
เทากับ 46.42 คะแนน มีนักเรียนที่มีผลตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน 17 คน สูงกวาคาเฉลีย่ จํานวน
14 และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งระดับชั้นซึ่งเทากับ 46.18
คะแนน ปรากฏวานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวา และหลังจากไดรบั การ
ฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทั กษะการคิดระดับสูง
มีคะแนนอยูร ะหวาง 43-63 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 52.48 คะแนน มีนัก
เรียนที่มีผลตํ่ากวาคาเฉลีย่ จํานวน 17 คน สูงกวาคาเฉลีย่ จํานวน 14 และมีผลตางของคะแนน
กอนและหลังการไดรับการฝกทักษะการคิดระดับสูงโดยใชโปรแกรมการจั ดกิจกรรมเพื่อสง
เสริมทักษะการคิดระดับสูงมีคะแนนระหวาง -7-26 คะแนน และมีคาเฉลี่ยของผลตางของ
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คะแนนเทากับ 6.87 คะแนน คะแนน โดยนักเรียนสวนใหญมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น เชน เด็ก
ชายนนทวัฒท พัฒนศิรพิ งศ มีคะแนนเพิ่มขึ้น 17 คะแนนคือจากคะแนน 42 คะแนนเปน
59 คะแนน มีนักเรียนจํานวน 1 คนมีคะแนนเทากับครั้งแรก และนักเรียนจํานวน 3 คนมี
คะแนนลดลง ที่เกิดผลเชนนี้เปนเพราะนักเรียนมาเขาชั้นเรียนไมสมํ่าเสมอ คือขาดเรียนไป
4 และ 5 ครั้งตามลําดับ สวนนักเรียนที่มีผลเพิ่มขึ้นนั้นเพราะ ในการจัดกิจกรรมฝกความคิด
ใหกับนักเรียนทุกครั้ง คณะผูวิจัยไดใชสื่อและอุปกรณที่สงเสริมความคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีความหลากหลาย นาสนใจ กระตุนใหคิดเปนเหตุเปนผล ทาทายความคิดเชิงเหตุผล คิด
ละเอียดถี่ถวน เชน สื่ออุปกรณ แบบฝก และกิจกรรมตางๆ ที่เนนการฝกทักษะความคิด
อยางมีวจิ ารณญาณชัดเจน เปนตน และคณะผูวิจัยมีการเสริมแรงนักเรียนทุกครั้งที่นักเรียน
ทํากิจกรรมไดดีและใหกําลังใจเมื่อเด็กเกิดความทอแทหรือคิดวาคําตอบของตนไมดี นอกจาก
นีก้ ารจัดบรรยากาศในหองเรียนเปนอิสระ สนุกสนาน เปดโอกาสใหแสดงคิดเห็นและความ
สามารถอยางเต็มที่ อบอุนปลอดภัย เปนกันเอง ซึง่ จะสงผลใหเด็กอยากเรียนรู อยากคิด
อยากทํา กลาคิด กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็น และทําใหเกิดผลตอความคิดของเด็กใหมี
พัฒนาการสูงขึน้ ซึง่ สามารถพิจารณาไดจากผลการทดสอบดวยแบบทดสอบมาตรฐานและ
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลาวคือ ในระยะแรกที่ทําการฝก นักเรียนสวนใหญไม
กลาคิด ไมกลาทํา ไมกลาแสดงความคิดเห็น จะรีบสรุปโดยไมมีเหตุผลอางอิงหรือถามีก็จะ
เปนเหตุผลที่มีความเปนเหตุเปนผลนอย เชน จากกิจกรรมกระดาษลอยตัว หรือกิจกรรม เธอ
อยูไ หน เปนกิจกรรมทีใ่ หนกั เรียนวิเคราะหปญ
 หา คนหาวิธกี ารแกการปญหาจากสถาน
การณทก่ี ําหนดให พรอมทัง้ ใหเหตุผลในการคิดหาวิธกี ารแกปญ
 หาแตละวิธี ผลปรากฏวา
นักเรียนสวนใหญจะวิเคราะหปญ
 หา คนหาวิธแี กปญ
 หาอยางโดยไมมีเหตุผลประกอบวาทํา
ไมจึงคิดเชนนั้น เชื่อเชนนั้นและสรุปผล เชน นักเรียนจะตอบวา “เดาเอา”หรือ “ไมรซู กิ ห็ นู
คิดวามันนาจะเปนอยางนัน้ ” เปนตน แตเมื่อระยะเวลาผานไปคําตอบของนักเรียนในแตละ
กิจกรรมมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้นและสามารถใหเหตุผลไดวาทํ าไมจึงคิดและสรุปผล
เชนนั้น เชน กิจกรรมฆาตรกรรมอําพรางเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนคิดวิเคราะหและคนหาวิธี
การแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดใหผลปรากฏวาคําตอบของนักเรียนโดยภาพรวมแลว
นักเรียนมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้นและสามารถใหเหตผลไดวาทํ าไมจึงคิดและสรุปผลเชน
นัน้ นอกจากนีแ้ ลวการมองสภาพโดยทัว่ ๆไปของปญหานักเรียนสามารถมองไดอยางละเอียด
ลึกซึ้งมากขึ้นโดยดูไดจากการตอบคําถามทีค่ รูถาม และการรวมอภิปรายกับครูเกี่ยวกับปญหา
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นัน้ ๆ แสดงวาการใชเกม กิจกรรม แบบฝกตาง ๆ ที่สงเสริมความคิดนั้นสามารถทําใหนกั
เรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะการคิดมากขึ้นไดซึ่งจะสอดคลองกับกับ ธอรนไดด ในทฤษฎี
การเรียนรูที่กลาวถึงกฎแหงการฝกหัดวา
การเรียนรูจะเกิดขึ้นมาไดตองอาศัยการฝกหัด
หลายๆ ครั้ง การทําซํ้า ๆ นอกจากนี้ ระยะเวลาก็มีความสําคัญและสามารถสงผลตอการเรียนรู
ถาใชเวลานอยเกินไปก็จะทําใหไมเห็นผลชัดเจน
จากผลการวิจยั แสดงใหเห็นวา มีทม่ี คี วามสามารถพิเศษมีพฒ
ั นาการทางความ
คิดสอยางมีวิจารณญาณเพิ่มสูงขึ้น แตตองใชสื่อ อุปกรณและกิจกรรมประกอบการสอนให
ทาทายหลากหลาย มีความชัดเจน รวมทั้งตองใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม ซึง่ ผลการวิจยั จะ
เปนแนวทางใหครู ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับเด็กไดตระหนักรับรูถึงความสําคัญของสื่อ
อุปกรณ การฝก ระยะเวลาและความสามารถของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เพือ่ ใหสามารถ
เลือกจัดสือ่ อุปกรณ การฝก ระยะเวลาทางการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับเด็ก และ
ใหเด็กไดมโี อกาสพัฒนาความสามารถไดเต็มศักยภาพทีม่ อี ยู ในทํานองเดียวกันถานําวิธกี าร
จักการเรียนการสอนในลักษณะนีไ้ ปใชพฒ
ั นาความคิดอยางมีวจิ ารณญาณกั บ นักเรียนใน
หองเรียนปกติใหเพิ่มสูงขึ้นได
3. ความสําเร็จของโครงการเพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ สาขาทักษะความคิดระดับสูง ซึง่ สรุปผลจาก
3.1 การประเมินจากแบบประเมินที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ซึง่ จะ
ประเมินจากความคิดเห็นของคณะผูบริหารจํานวน 7 ทาน โดยเมื่อสรุปโดยภาพรวมแลวจะ
เห็นไดวา ความสําเร็จของโครงการอยูในระดับ 82.44%
3.2 การประเมินจากแบบประเมินที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ซึง่ จะ
ประเมินจากความคิดเห็นของคณะครูผูสอนจํานวน 3 ทาน โดยเมื่อสรุปโดยภาพรวมแลวจะ
เห็นไดวา ความสําเร็จของโครงการอยูในระดับ 81.07%
3.3 การประเมินจากแบบประเมินที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ซึง่ จะ
ประเมินจากความคิดเห็นของนักเรียที่เขารมโครงการทั้งหมดจํ านวน 31 ทาน โดยเมื่อสรุป
โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา ความสําเร็จของโครงการอยูในระดับ 83.63 %
จากผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ จะเห็นไดวา ความสําเร็จของ
โครงการอยูในระดับ 82.28 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วางมาตรฐานไวอยูในระดับ 70%
ขึ้นไป ที่เกิดผลเชนนี้ก็เพราะวา ในการจัดดปรแกรมเพื่อพัฒนามักษะความคิดระดับสูงมีการ
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นําเอากิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาทายและสวเสริมทักษะความคิดโดยตรง เชน การทํางาน
แบบระดมพลังสมอง การสรางสิ่งตาง ๆ ดวยการลงมือทําจริง การคิดแกปญ
 หาอยางสราง
สรรค การตอบคําถามจากคําถามปลายเปด การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น การแสดง
บทบาทสมมติ การทําแบบฝก การใชสอ่ื และเกมสําเร็จรูปที่มีสําหรับพัฒนาทักษะความคิด
โดยตรง ประกอบดวยการจัดบรรยากาศในหองใหเปนอิสระ สนุกสนาน ทําใหเด็กมี
พัฒนาการทางความคิดเพิ่มใหสูงขึ้นได นอกจากนี้ ความพรอมของโรงเรียน คณะผูบริหาร
ครูผูสอน และนักเรียน ก็เปนสิง่ สําคัญยิง่ เชนกันในการทีจ่ ะทําใหโครงการนี้ประสบความ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี และเปนประโยชนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาการใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิด
ระดับสูง สามารถพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงได ดังนั้นผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของควรจัด
อบรมครูใหมีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการ
คิดระดับสูง เพือ่ นําไปพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงของนักเรียน
2. โปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูงเปนเครื่องมือ
ที่ใชเพื่อพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงของนักเรียนได ดังนั้น กอนทีจ่ ะนําไปใชควรศึกษา
และฝกการใชใหชํานาญกอนจึงจะสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. กอนทีจ่ ะนําโปรแกรมการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการคิดระดับสูง
ไปใชควรปรับเนื้อหาใหสอดคลองเหมาะสมกับระดับอายุ ระดับชั้นและระดับความรูความ
สามารถของนักเรียนกอน
4. ขณะที่ดําเนินการจัดกิจกรรมควรจัดบรรยากาศใหผเู รียนรูส กึ เปนอิสระใน
การคิด ไมเครงเครียด เปนกันเอง ปลอดภัยและสนุกสนานเพลิดเพลินซึง่ จะเปนทางหนึง่ ที่
ทําใหพัฒนาความคิดระดับสูงได
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