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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “การคดิและการเรียนรู้” 
 

 
การคิดและการเรียนรู้ 

 
 ในปัจจุบนัเร่ืองของ”การคิด” และ “การสอนพฒันาการคิด” จดัวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ในการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้คุณภาพสูงข้ึน ในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพนั้น
จะตอ้งพฒันารอบดา้น ไม่วา่จะเป็นการพฒันาทางดา้นสติปัญญา คุณธรรม และการเป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศ การพฒันาทางดา้นการคิดจะเป็นดา้นท่ีไดรั้บการเอาใจใส่มากท่ีสุด เน่ืองจากผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถสูงจะเป็นท่ียอมรับและไดรั้บโอกาสท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีต ่ากวา่ ประเทศ
ไทยไดเ้ห็นความส าคญัของการศึกษาเพื่อพฒันาการคิด โดยไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนด
สมรรถนะส าคญั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยก าหนดใหผู้เ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ
การคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและ
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่การเคล่ือนไหวในการพฒันาดา้นการคิดยงัอยูใ่นอยูใ่นขอบเขตจ ากดั ยงั
ไม่ไดน้ าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางท าให ้ปัญหาคุณภาพดา้นการคิดขั้นสูงก็ยงัมีอยูเ่ร่ือยมา ดงันั้น เม่ือมี
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดข้ึน การมุ่งเนน้การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพดา้น
กระบวนการคิด จึงนบัวา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งเร่งปรับปรุงและพฒันาอยา่งเร่งด่วนและ
จริงจงั 
 
การคิด (Thinking) 

Piaget (อา้งถึงใน สุวทิย ์มูลค า, 2548) กล่าววา่ การคิดของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนเม่ือมนุษยส์ัมผสักบั
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั อาจจะเป็นขอ้มูลหรือสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นส่ิงเร้า ซ่ึงมนุษยอ์าจจะรับรู้ โดยผา่น
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน ผวิกาย หลงัจากนั้นมนุษยจ์ะเร่ิมตอบสนองดว้ยการคิดก่อนท่ี
จะแสดงออกดว้ยการพดูหรือการกระท า ถา้หากส่ิงเร้าใดๆท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดขอ้สงสัย ความขดัแยง้ หรือ
ปัญหาจะท าใหม้นุษยเ์กิดความทุกข ์เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เรียกวา่ อยูใ่นสภาวะไม่สมดุล  
(Disequilibrium) ซ่ึงจะกระตุน้ใหม้นุษยต์อ้งปรับสภาวะใหส้มดุล  (Equilibrium) โดยการใชค้วามรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมของตนท่ีมีอยูม่าสร้างความหมายกบัส่ิงเร้าท่ีรับเขา้มา  จึงท าใหเ้กิดกระบวนการคิด 
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พร้อมกบัความพยายามด้ินรน คิดหาหนทาง หาวธีิการแกปั้ญหา ตอบขอ้สงสัย ขจดัความขดัแยง้ เพื่อให้
ความทุกขห์มดไปจากตวัเอง ก่อใหเ้กิดความสุขหรืออยูใ่นสภาวะสมดุล  แนวคิดน้ีจะเป็นพื้นฐานของ
แนวคิดสรรคนิยม (Constructivism) ซ่ึงนกัการศึกษาของไทยไดใ้หค้วามสนใจในการน ามาประยกุตใ์ช้
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั  
 
การเรียนรู้ (Learning) 
 พจนานุกรมศพัทศึ์กษาศาสตร์ฉบบัราชบญัฑิตยสถาน (2551) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้วา่เป็น
กระบวนการคิดลกัษณะหน่ึงท่ีบุคคลใชใ้นการสร้างความหมายของขอ้มูล สารสนเทศและส่ิงเร้าต่าง ๆ 
ท่ีรับเขา้มาโดยผา่นประสาทสัมผสัท าใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคติ ความรู้สึก และพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค ์การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี จากประสบการณ์และการฝึกหดั อบรมบ่มนิสัย 
ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
แนวคิดทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) 
 ทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และของ Vygotsky ถือวา่เป็นพื้นฐานท่ีส าคญั
ของทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) โดย Piaget (อา้งถึงใน พรรณี ช. เจนจิตร, 2545) ไดก้ล่าวถึง
พฒันาการทางปัญญาวา่การสร้างองคค์วามรู้เป็นกระบวนการเฉพาะของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนจะสร้างองค์
ความรู้บนพื้นฐาน ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่โดยการน าเอาความรู้หรือประสบการณ์เดิม
มาสร้างความ หมายกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่ดงันั้นความหมายท่ีถูกสร้างข้ึนส าหรับบุคคล
แต่ละคนจะไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรู้อะไรท่ีบุคคลนั้นน ามา ใชใ้นการ สร้างความหมายกบั
ประสบการณ์ใหม่ซ่ึงอาจใชค้วามรู้ท่ีต่างกนั นอกจากน้ี Piaget ยงัไดก้ล่าวถึงแนวโนม้ตามธรรมชาติของ
มนุษยท่ี์ติดตวัมาแต่ก าเนิดวา่มีอยู ่2 ลกัษณะ คือการจดัระบบ (Organization) และการปรับตวั 
(Adaptation) โดยท่ีการจดัระบบเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในโดยวธีิการรวมความรู้หรือ
กระบวนการต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ ส่วนการปรับตวัเป็นการปรับตวัเขา้
กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการปรับตวัน้ีประกอบดว้ยกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการซึมซบั
(Assimilation) และกระบวนการปรับการรู้คิด (Accommodation) พฒันาการทางสติปัญญาจะเกิดข้ึนเม่ือ
บุคคลรับเอาประสบการณ์ใหม่ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้หรือโครงสร้างทาง เชาว์ปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม 
(กระบวนการซึมซบั) หรือหากความรู้เดิมไม่สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ใหม่จะท าใหเ้กิดสภาวะไม่
สมดุล (Disequilibration) ดงันั้นบุคคลจึงพยายามปรับสภาวะใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล (Equilibration) โดย
การปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์ใหม่ (กระบวนการปรับการรู้
คิด) เพื่อท่ีจะรับเอาประสบการณ์ใหม่เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างทางปัญญาต่อไป 
 ส่วน Vygotsky (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553) ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและสังคมมาก 
เขาอธิบายวา่มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงนอกจากส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ
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แลว้ยงัมีส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงก็คือ วฒันธรรมท่ีแต่ละสังคมสร้างข้ึน ดงันั้นสถาบนัทางสังคมต่าง ๆ 
เร่ิมตั้งแต่สถาบนัครอบครัว จึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล 
รวมทั้งภาษายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการคิดและการพฒันาทางเชาวน์ปัญญาขั้นสูง ซ่ึงพฒันา
ทางดา้นภาษาและพฒันาการทางความคิดของเด็กจะเร่ิมดว้ยการพฒันาท่ีแยกจากกนั แต่เม่ืออายมุากข้ึน 
พฒันาการทั้งสองดา้นจะพฒันาร่วมกนั   Vygotsky ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้วา่การเรียนรู้ไม่ควรถูกแยก
ออกจากบริบทหรือเป็นอิสระจากสังคม เพราะการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการสั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลและประสบการณ์จากสังคมของกลุ่มบุคคล  
 Vygotsky (อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั “the Zone of Proximal 
Development (ZPD)” ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นการจดัการเรียนการสอน Goos 
(1999) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั ZPD วา่ “เป็นช่วงห่างระหวา่งศกัยภาพท่ีนกัเรียนท าส าเร็จดว้ยตนเอง
กบัศกัยภาพของเด็กท่ีจะไปถึงเม่ือไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีมีความสามารถมากกวา่” (the 
distance between what a learner can achieve alone and with the assistance of more advanced parner, 
such as a teacher or peer tutor.) Vygotsky อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553) อธิบายวา่ ปกติเม่ือมีการวดั
พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กจะวดัเพื่อดูวา่ส่ิงท่ีเด็กท าไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กในระดบัอายใุด
โดยทัว่ไปสามารถท าได ้ผลการวดัจึงเป็นการบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเด็กท าไดอ้ยูแ่ลว้ กล่าวคือเป็นระดบั
พฒันาการท่ีเด็กบรรลุหรือไปถึงแลว้ ดงันั้นการสอนใหส้อดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเด็ก จึงเท่ากบั
เป็นการตอกย  ้าใหเ้ด็กอยูใ่นระดบัพฒันาการเดิม โดยปกติเด็กทุกคนมีระดบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา
ของตนท่ีเป็นอยู ่และมีระดบัพฒันาการท่ีตนมีศกัยภาพท่ีจะไปถึง ดงันั้นการใหค้วามช่วยเหลือช้ีแนะ 
(Scaffolding) ของครูหรือเพื่อนท่ีมีความสามารถสูงกวา่จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลืออยูใ่นช่วง ZPD ของ
เด็ก จึงจะท าใหเ้ด็กสามารถพฒันาเชาวน์ปัญญาในระดบัท่ีสูงข้ึน ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
จะตอ้งจดัใหน้ าหนา้ระดบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กเสมอ 
 Anthony (1996 cited in Heingraj, 2003) ไดอ้ธิบายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัในการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม ดงัต่อไปน้ี 

1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ไม่ใช่กระบวนการรับเอาความรู้  
2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูม่าใชส้ร้างความรู้ใหม่ 

(knowledge-depentdent) 
3. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความตระหนกัถึงกระบวนการทางพุทธิปัญญา (processes of cognition) 

และการอภิปัญญา(metacognitive processes) ช่ึงเป็นความสามารถในการควบคุมและ
ก ากบักระบวนการทางพุทธิปัญญา ท่ีมีความส าคญัต่อกระบวนการรียนรู้ 

อยา่งไรก็ตาม แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม เป็นแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ ไม่มีแนวปฏิบติั
หรือยทุธวธีิในการจดัการเรียนการสอน จึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเอ้ือใหเ้ด็กได้
สร้างความรู้ดว้ยตนเองบนพื้นฐานความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม โดยครูจะเป็นเพียงผูใ้หค้วาม
ช่วยเหลือ แนะน า หรือเป็นผูจ้ดัการชั้นเรียน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2 

เร่ือง “ทกัษะการคดิ” 
 

 

ทกัษะการคดิ 
 
 ระบบการศึกษาของไทยภายหลงัการปฏิรูปการศึกษา ไดเ้ร่ิมใหค้วามส าคญัในการส่งเสริม
ทกัษะการคิดใหแ้ก่เด็กและเยาวชน โดยไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญั 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยก าหนดใหผู้เ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
นอกจากน้ี ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดก้ าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีของการ
คิดเป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา ก าหนดใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ แต่การเคล่ือนไหวในการ
พฒันาดา้นการคิดยงัอยูใ่นอยูใ่นขอบเขตจ ากดั ยงัไม่ไดน้ าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง จึงเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนในการท่ีจะตอ้งพฒันาทกัษะการคิดของเด็กและเยาวชน เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ 
ซ่ึงจะท าใหมี้ความสามารถในการแกปั้ญหา รวมทั้งสามารถเลือกตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะและ
สมเหตุสมผล 
 
ทกัษะการคิด 
 ทกัษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชค้วามคิด
อยา่งช านิช านาญ ซ่ึงแต่ละคนจะมีทกัษะการคิดท่ีแตกต่างกนั บางคนสามารถคิดไดเ้ร็ว ถูกตอ้งเป็นขั้น
เป็นตอน บางคนคิดไดช้า้ ผดิพลาด สับสน แต่อยา่งไรก็ตามทกัษะการคิดเป็นส่ิงท่ีสามารถพฒันาและ
ฝึกฝนได ้บุคคลใดไดรั้บการพฒันาและฝึกอยา่งช านิช านาญก็จะมีทกัษะการคิดเพิ่มมากข้ึน  ระดบัของ
การคิดสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 

1. ทกัษะการคิดขั้นพืน้ฐาน (Basic thinking skills) หมายถึง ทกัษะการคิดโดยทัว่ ๆ ไป เป็นการ

คิดท่ีไม่สลบัซบัซอ้นมากมาย เป็นทกัษะท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานท่ีจะน าไปใชใ้นการคิดใน

ชีวติประจ าวนัโดยทัว่ ๆ ไปของมนุษย ์ส่วนใหญ่จะเป็นทกัษะการส่ือสารและส่ือความหมาย
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ต่าง ๆ ท่ีบุคคลทุกคนจ าเป็นท่ีจะใชใ้นการรับสารท่ีแสดงความคิดของผูอ่ื้นเขา้มารับรู้ ตีความ 

จดจ า และถ่ายทอดความคิดของตนใหแ้ก่ผูอ่ื้น ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

- การจด    - การจ า 

- การอ่าน    - การฟัง  

- การบรรยาย   - การอธิบาย 

- การเขียน   - การพดู 

- การแสดงออก   - การบอกความรู้ 

- การเล่า   - การบอกความรู้สึก 

2. ทกัษะการคิดทีเ่ป็นแกน (Core thinking skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีตอ้งใชใ้นการตดัสินใจ

และแกปั้ญหาทัว่ ๆ ไปในชีวติประจ าวนัและเป็นพื้นฐานของการคิดระดบัสูงท่ีมีความซบัซอ้น 

ซ่ึงคนเราจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาวชิาการต่าง ๆ ตลอดจนการใชชี้วติอยา่งมีคุณภาพ  

ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ี 

- การสังเกต   - การส ารวจ  

- การถาม   - การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

- การจ าแนกแยกแยะ  - การจดัหมวกหมู่  

- การเปรียบเทียบ  - การเรียงล าดบั  

- การเช่ือมโยง   - การแปล  

- การขยายความ   - การตีความ  

- การใหเ้หตุผล   - การสรุปยอ่  

- การสรุปอา้งอิง 

3. ทกัษะการคิดข้ันสูง (Higher-ordered thinking skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลาย

ขั้นตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือสารและส่ือความหมาย และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะ

ในแต่ละขั้น ดงันั้น ทกัษะการคิดขั้นสูงจะพฒันาไดเ้ม่ือเด็กไดพ้ฒันาทกัษะการคิดพื้นฐานจนมี

ความช านาญพอสมควรแลว้ ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ี 

- การแกปั้ญหา    - การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  

- การคิดตดัสินใจ   - การวางแผน  

- การสรุปความ    - การนิยาม  
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- การวเิคราะห์    - การแกไ้ขปรับปรุง  

- การจดัระบบความคิด   - การคาดคะเน  

- การพยากรณ์    - การตั้งสมมติฐาน  

- การทดสอบสมมติฐาน   - การประยกุตค์วามรู้  

- การพิสูจน์ความจริง 

การสอนเพือ่พฒันาทกัษะการคิด  

 ในการพฒันาความคิดใหแ้ก่เด็กและเยาวชน มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหค้วาม

สนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการคิดทั้ง 3 ระดบั การท่ีจะพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงไดน้ั้นจะตอ้งมี

ทกัษะการคิดระดบัพื้นฐานและระดบัท่ีเป็นแกนท่ีเพียงพอเสียก่อน ในการสอนเพื่อพฒันา

ทกัษะการคิด จะมีแนวทางในท าได ้2 แนวทาง คือ 

1. การสอนคิดโดยตรงโดยการใชโ้ปรแกรม ส่ือการสอน แบบฝึกหรือบทเรียน

ส าเร็จรูป เพื่อพฒันาทกัษะการคิดโดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะการคิด

ใหก้บัเด็กโดยตรง จะไม่เนน้เน้ือหาในวชิาท่ีเรียนตามหลกัสูตร เน้ือหาส่วนใหญ่

จะเป็นเน้ือหาท่ีสร้างข้ึนเพื่อมุ่งเนน้พฒันาทกัษะและกระบวนการคิดโดยเฉพาะ 

2. การสอนการคิดโดยผา่นเน้ือหาวชิาในหลกัสูตร เป็นการบูรณาการสอดแทรกการ

สอนทกัษะการคิดในเน้ือหาต่าง ๆ ในหลกัสูตร โดยครูจะใชก้ระบวนการและ

ยทุธวธีิการสอนเพื่อเสริมสร้างการคิดลกัษณะต่าง ๆ สอดแทรกเขา้ไปในขั้นตอน

การสอนในวชิาต่าง ๆ เหล่านั้น การสอนในแนวทางน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั ครูผูส้อน

จะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการสร้างแผนการสอน เขา้ใจและมียทุธวธีิการ

สอนและเทคนิคการสอนเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ครูจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองการคิดเพียงพอ จึงจะสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการคิด

ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ในเน้ือหารายวชิา 
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พร้ินต้ิง. 
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พรรณี ช. เจนจิต. (2545). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: บริษทั เมธีทิปส์ จ  ากดั. 
สุวทิย ์มูลค า. (2548). ครบเคร่ืองเร่ืองการคิด. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภาพพิมพ.์  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “กระบวนการคดิ” 
 

 
กระบวนการคดิ (Thinking process) 

 
 กระบวนการคิด  เป็นการคิดท่ีตอ้งด าเนินการไปเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีจะช่วยใหพ้บแนวทางใน
การแกปั้ญหาหรือพบค าตอบหรือขอ้สรุปของการคิดในแต่ละคร้ัง ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
คิดตอ้งอาศยัทกัษะการคิดหลาย ๆ ดา้นผสมผสานกนั  กระบวนการคิดท่ีส าคญัท่ีมีความส าคญัต่อการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวติ และเป็นแก่นแทข้องศกัยภาพของสมองและสติปัญญาของมนุษยมี์หลาย
กระบวนการ เช่น การคิดวเิคราะห์ (Analytical thinking) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical thinking) 
การคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) และการคิดแกปั้ญหา (Problem solving) นอกจากน้ี กระบวนการ
เชิงอภิปัญญา (Metacognitive process) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยในการปรับปรุงและส่งเสริม
กระบวนการคิดของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการคิดผูเ้รียนใหดี้ข้ึนใน
ภาพรวม  
 

กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 
ความหมายของการคิดวเิคราะห์ 

 การคิดวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หา
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะขอ้มูล 
องคป์ระกอบของส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นส่วนยอ่ยๆและจดัเป็น
หมวดหมู่ เพื่อคน้หาขอ้ความจริงท่ีส าคญัท่ีเป็นแก่นแทข้ององคป์ระกอบหรือหลกัการนั้นๆ สามารถ
อธิบายตีความส่ิงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งหาความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของส่ิงต่างๆวา่มีความ
เก่ียวพนักนัอยา่งไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใด จนไดค้วามคิดเพื่อ
น าไปสู่การสรุป การประยกุตใ์ช ้ท านายหรือคาดการณ์ส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์
ศกัด์ิ, 2549; ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551; สุวทิย ์มูลค า, 2553) 
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ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการคิดวเิคราะห์ตามกรอบทฤษฎีการคิดวเิคราะห์
ของ Marzano ดงัต่อไปน้ี  

1. ทกัษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ยต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเหตุการณ์ เร่ืองราว 
ส่ิงของออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอยา่งมีหลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอียดของส่ิงต่างๆ
ได ้

2. ทกัษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุ่มของส่ิงท่ีมี
 ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภท
 เดียวกนั 

3. ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆวา่มี
 ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

4. ทกัษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจากส่ิงท่ีก าหนดใหไ้ด ้
5. ทกัษะการประยุกต์ เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใชใ้นสถานการณ์

 ต่างๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

กระบวนการคิดวเิคราะห์ 
 สุวทิย ์มูลค า (2553) ไดน้ าเสนอกระบวนการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 ก าหนดส่ิงทีต้่องการวเิคราะห์ : เป็นการก าหนดวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่างๆข้ึนมา 
เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใชว้เิคราะห์ ก าหนดขอบเขตและนิยามของส่ิงท่ีจะคิดใหช้ดัเจน 
ขั้นที ่2 ก าหนดปัญหา หรือวตัถุประสงค์ : เป็นการก าหนดประเด็นขอ้สงสัยจากปัญหาท่ีตอ้งการจะ
วเิคราะห์ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นค าถาม หรือเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ 
เพื่อคน้หาความจริง สาเหตุ หรือความส าคญั  เช่น ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อจดัล าดบั เพื่อหาเอกลกัษณ์ 
เพื่อหาขอ้สรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ข เป็นตน้ 
ขั้นที ่3 ขั้นก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์: เป็นการพิจารณาขอ้มูลความรู้ ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑท่ี์ใช้
ในการวเิคราะห์วา่จะใชห้ลกัใดเป็นเคร่ืองมือใชใ้นการวเิคราะห์ เช่น จะใชเ้กณฑอ์ะไรในการจ าแนก
และจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ เกณฑใ์นการจ าแนกส่ิงท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั เกณฑใ์นการหา
ลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ซ่ึงอาจเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัหรือขดัแยง้กนั 
ขั้นที ่4 การพจิารณาแยกแยะ : เป็นการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ กระจายส่ิงท่ีก าหนดใหอ้อกเป็น
ส่วนยอ่ยๆโดยอาจใชเ้ทคนิคค าถาม 5 W’s 1H ซ่ึงประกอบดว้ย What (อะไร) Where (ท่ีไหน) When 
(เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 
ขั้นที ่5 สรุปค าตอบ: เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญั เพื่อหาขอ้สรุปเป็นค าตอบ หรือตอบปัญหาของ
ส่ิงท่ีก าหนดให ้
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กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 
ความหมายของการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 การคิดอย่างมีวจิารณญาณ  หมายถึง การคิดท่ีมีเหตุผลโดยผา่นการพิจารณาไตร่ตรองอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ มีหลกัเกณฑ ์มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา คลุมเครือหรือมี
ความขดัแยง้ โดยอาศยัความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลรอบดา้น ทั้งขอ้มูลเชิงวชิาการ 
ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด เพื่อน าไปสู่การสรุปและตดัสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพวา่ส่ิงใดถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า 
ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ประกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. การนิยามและการท าความกระจ่างกบัปัญหา 
- ระบุปัญหาได ้
- ระบุสาระส าคญั 
- บอกจุดเด่นของส่ิงต่าง ๆ 

2. การรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 
- ทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
- สังเกตและจ าแนกแยกแยะขอ้มูลได ้ระบุรายละเอียดได ้
- เปรียบเทียบ บอกความเหมือนความแตกต่าง ระบุจุดต่างของส่ิงต่าง ๆ 
- จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล 

3. การสังเคราะห์ 
- เลือกใชข้อ้มูลได ้รู้วา่ขอ้มูลใดชดัเจน/คลุมเครือ ขอ้มูลใดจ าเป็น/ไม่จ  าเป็น ขอ้มูล

ใดน่าเช่ือถือ/ไม่น่าเช่ือถือ สามารถน าขอ้มูลมาประมวลแลว้สรุปเป็นความคิดได ้
4. ประเมินและพจิารณาตัดสินข้อมูล 

- รู้วา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลใดเป็นขอ้คิดเห็น  
- ส่ิงใดเก่ียวขอ้ง/ไม่เก่ียวขอ้ง 
- ระบุส่ิงใดเป็นอคติ การเขา้ขา้งตวัเอง ขจดัอารมณ์ความรู้สึก 
- ระบุไดว้า่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผดิ ส่ิงใดควรเช่ือ ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดมีคุณค่า/ไม่มีคุณค่า 

กระบวนการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
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 สุวทิย ์มูลค า (2550) ไดเ้สนอกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การก าหนดปัญหา หมายถึง การรู้จกัและท าความเขา้ใจกบัปัญหาโดยพิจารณารวบรวมประเด็น

ปัญหา แยกแยะปัญหาและจดัล าดบัปัญหาเพื่อก าหนดปัญหา ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้มูลท่ีคลุมเครือ
รวมทั้งการนิยามความหมายของค าหรือขอ้ความ ส่ิงเร้าท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณคือปัญหานัน่เอง 

2. การรวบรวมข้อมูล  หมายถึง การแสวงหาส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ขอ้โตแ้ยง้จากแหล่ง
ต่างๆ รวมทั้งการเลือกใชข้อ้มูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ดงันั้นวธีิการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดแ้ก่ การสังเกต ทั้งการสังเกตดว้ยตนเองและ
การรวบรวมขอ้มูลจากการรายงานผลการสังเกตของผูอ่ื้น 

3. การจัดระบบข้อมูล  หมายถึง การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ความเพียงพอของ
ขอ้มูล การจดัระบบของขอ้มูล ขณะเดียวกนัก็ตอ้งประเมินความถูกตอ้งและความเพียงพอของ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดว้า่จะน าไปสู่การอา้งอิงไดห้รือไม่ โดยแยกแยะความความแตกต่างของ
ขอ้มูลคือ จ าแนกความแตกต่างของขอ้มูลท่ีชดัเจนกบัขอ้มูลท่ีคลุมครือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา  การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพื่อน ามาจดักลุ่ม และจดัล าดบั
ความส าคญัของขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

4. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางสรุปอา้งอิงปัญหาขอ้โตแ้ยง้ โดยน าขอ้มูลท่ีมี
การจดัระบบแลว้มาเช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์เพื่อสรุปแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

5. การสรุปอ้างองิโดยใช้หลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล
ท่ีสุดจากขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยูใ่นการตดัสินสรุป ซ่ึงคุณลกัษณะของการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัการใชเ้หตุผลแบบตรรกศาสตร์หรือการใชเ้หตุผลแบบอุปมาน
และอนุมาน 

6. การประเมินสรุปอ้างองิ  หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลตามหลกัตรรกศาสตร์ โดย
ประเมินวา่สมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่ ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
อยา่งไรถา้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมีการเปล่ียนแปลง 

 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

 
ความหมายของการคิดสร้างสรรค์ 
 การคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคลในการคิดอยา่งกวา้งไกล
หลายทิศทางหรือท่ีเรียกวา่การคิดอเนกนยั (Divergent thinking) โดยการแสดงออกทางความคิดหรือ
การกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้และจากการเช่ือมโยงประสบการณ์เก่ากบัประสบการณ์ใหม่เขา้ดว้ยกนั 
อนัน าไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่ ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมแลว้ผสมผสานกนัใหเ้กิด
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เป็นส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคิ์ดคน้พบส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนวธีิการคิด ทฤษฎี หลกัการไดส้ าเร็จ 
การคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูส้ร้างสรรคมี์อิสรภาพทางความคิด 
 
 
 
 
 
ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
 ทกัษะการคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. การคิดคล่อง (Fluency) เป็นความสามารถในการสร้างแนวคิดเพื่อหาค าตอบ หรือหาทางเลือก
ในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายไม่ซ ้ ากนั ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีปริมาณมาก ในเวลาท่ี
จ ากดั 

2. การคิดยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดใน
สถานการณ์ต่าง ๆได ้หรือสามารถเปล่ียนกฎ หลกัการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนัได ้ซ่ึงการ
คิดยดืหยุน่จะเป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของการคิดคล่องใหมี้ความแปลกแตกต่างกนัออกไป
เพื่อหลีกเล่ียงความซ ้ าซอ้น โดยน าส่ิงท่ีคิดไดม้าจดัประเภทได ้สามารถแบ่ง จ  าแนกแยกแยะได ้
สามารถจดัหมวดหมู่ สามารถจดัหมวดหมู่ได ้คิดไม่ซ ้ ากนั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา 

3. การคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการสร้างแนวคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีแตกต่าง
จากการคิดธรรมดาหรือการคิดง่าย ๆ การคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิด
ดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน ลกัษณะการคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นการคิดท่ีแปลก
แตกต่างจากความคิดเดิมซ่ึงตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการและการประยกุต ์

4. การคิดละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ี
คนอ่ืนมองไม่เห็นเพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดหลกัใหไ้ดค้วามสมบูรณ์ยิง่ข้ึน สามารถอธิบาย
ใหเ้ห็นถึงภาพพจน์ไดอ้ยา่งชดัเจนและไดค้วามหมาย หรือความสามารถในการท าใหแ้นวคิดดี
ข้ึนกวา่เดิมโดยการแต่งเติม 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
 สุวทิย ์มูลค า (2550) ไดศึ้กษาแนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัการคิดสร้างสรรค ์และได้
น าเสนอกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดวัยขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นที ่1 ค้นพบปัญหา  เป็นขั้นเร่ิมตน้ตั้งแต่ความรู้สึกกงัวลใจ มีความสับสนเกิดข้ึนในใจ คน้หาสาเหตุ
ของปัญหาดงักล่าว 
ขั้นที ่ 2 เตรียมการและรวบรวมข้อมูล ผูคิ้ดจะศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงของเร่ืองท่ีคน้พบปัญหาเพื่อใชใ้นการคิดแกปั้ญหา 
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ขั้นที ่3 วเิคราะห์ เป็นขั้นพิจารณาขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล 
ขั้นที ่4 ฟูมฟักความคิด เป็นขั้นท่ีอยูใ่นความวุน่วายของขอ้มูลต่าง ๆ ปราศจากความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย กระจดักระจาย ไม่สามารถสรุปประเด็นได ้จึงตอ้งมีสมาธิ ท าจิตใหว้า่ง รอโอกาสใหค้วามคิด
แวบข้ึนมา 
ขั้นที ่5 ความคิดกระจ่างชัด เป็นขั้นท่ีความคิดสับสนวุน่วายไดถู้กจดัเรียบเรียงเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั มี
ความกระจ่างชดัและมองเห็นภาพเกิดข้ึนในใจ ความคิดแวบข้ึนมา ซ่ึงมีความเป็นไปได ้แต่อยา่งไรก็
ตามขั้นน้ียงัไม่เกิดความเช่ือมัน่ของส่ิงท่ีคิดได ้
ขั้นที ่6 ทดสอบความคิด เป็นขั้นท่ีน าความคิดท่ียงัไม่มัน่ใจไปพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงและถูกตอ้ง 
 

การคิดแก้ปัญหา 
 
ความหมายของการแก้ปัญหา 

การคิดแก้ปัญหา เห็นกระบวนการท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัญหากบัตวัผู ้
แกปั้ญหา โดยน าประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ และความคิดมาประยกุตห์าวธีิการเอาชนะอุปสรรค
หรือปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่เพื่อหาค าตอบของปัญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่คุน้เคย (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 
2544) 
กระบวนการคิดแก้ปัญหา 
 Polya ไดน้ าเสนอกระบวนการคิดแกปั้ญหา ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจปัญหา เป็นการทบทวนปัญหาท่ีพบเพื่อท าความเขา้ใจใหถ่้องแทใ้นประเด็นต่าง ๆ 
พิจารณาปัญหาท่ีพบพบเก่ียวขอ้งกบัอะไร มีขอ้มูลใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง มีเง่ือนไขหรือตอ้งการขอ้มูลใด
เพิ่มเติมหรือไม ่
ขั้นที ่2 วางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลพิจารณาแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นไปไดร้วมถึง
การคิดหาวธีิการหรือ เทคนิคในการแกปั้ญหา โดยค านึงถึงประสบการณ์ ในการแกปั้ญหาท่ีเคยประสบ
ความส าเร็จมาก่อนท่ีคลา้ยกบัหรือในท านองเด่ียวกบักบัปัญหาท่ีก าลงัเผชิญ ทฤษฎีหรือหลกัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
ขั้นที ่3 ด าเนินการตามแผน น าแผนไปปฏิบติั ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนท่ีปฏิบติั ทบทวน หรือขยาย
ขั้นตอนการปฏิบติัตามท่ีจ าเป็น อาจรวมถึงสร้างแผนการปฏิบติัใหม่ถา้จ  าเป็น 
ขั้นที ่4 สรุปและตรวจสอบผลการแก้ปัญหา ตรวจสอบค าตอบกบัเง่ือนไขท่ีก าหนด เลือกค าตอบท่ีดีและ
เหมาะสมท่ีสุด 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการคิด 
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 จากกระบวนการคิดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นวา่ขั้นตอนของกระบวนการคิดวเิคราะห์จะ
สอดแทรกอยูใ่นขั้นตอนของทุกกระบวนการคิด เม่ือเป็นเช่นน้ีนกัการศึกษา ครู หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาส าหรับเด็กควรจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ของเด็กเพื่อใช้
เป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันาทกัษะและกระบวนการคิดลกัษณะอ่ืนต่อไป  ตารางขา้งล่างแสดงใหเ้ห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการคิดวเิคราะห์กบักระบวนการคิดลกัษณะอ่ืน 

การคิดระดับสูง การคิดวเิคราะห์ 
การแก้ปัญหา ท าความเขา้ใจปัญหา หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เพื่อใชใ้นการ

แกปั้ญหา เปรียบเทียบทางเลือก ลงมือแกปั้ญหา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ จ าแนกแยกแยะ จดัระบบขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล เปรียบเทียบขอ้มูล 
เพื่อการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

การคิดสร้างสรรค์ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล เปรียบเทียบ
ขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเดิมผสมผสานน าไปสู่การสร้างผลงานท่ี
สร้างสรรค ์โดยการพฒันาจากของเดิมหรือสร้างข้ึนมาใหม่ 

บทสรุป 
 จากกระบวนการในการพฒันากระบวนการคิดทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็นเพียงตวัอยา่ง
หน่ึงท่ีวทิยากรไดเ้ลือกมาน าเสนอ ท่านสามารถเลือกน าเอากระบวนการท่ีนกัการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศน าเสนอไวใ้ชไ้ดอ้ยา่งอิสระตามสถานการณ์ บริบท ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ี  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคดิขั้นสูง” 
 

 
การจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคดิขั้นสูง 

 

 ในปัจจุบนัการพฒันาดา้นการคิดจดัเป็นภาระหนา้ส าคญัของนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ตลอดจน
นกัการศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ท่ีจะตอ้งส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บการ
พฒันา โดยก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดสมรรถนะส าคญั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
โดยก าหนดใหผู้เ้รียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม การมุ่งเนน้การปฏิรูปการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาคุณภาพดา้นกระบวนการคิด จึงนบัวา่เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งเร่ง
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งเร่งด่วนและจริงจงั เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ ท าใหมี้
ความสามารถในการแกปั้ญหา รวมทั้งสามารถเลือกตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะและสมเหตุสมผล 
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคิดข้ันสูง 
 การคิดขั้นสูงเป็นการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือสาร
และส่ือความหมาย และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะ การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนมี
วตัถุประสงคมุ์่งเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและสามารถหาแนวทางใน
การแกปั้ญหาหรือค าตอบหรือขอ้สรุป  ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการคิดท่ีตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอน 
ในแต่ละขั้นตอนของการบวนการคิดตอ้งอาศยัทกัษะการคิดหลาย ๆ ดา้นผสมผสานกนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ทกัษะการคิดขั้นสูง ดงันั้น การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดขัน้สูงของนักเรียน จะเป็นการบูรณา
การสอดแทรกทักษะการคิดในเนือ้หาต่าง ๆ ของหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็น โดยเน้นกระบวนการ
คิดท่ีส าคัญ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา  
รายละเอียดของทกัษะการคิดแต่ละทกัษะมีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

การคิดวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หา
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สาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะขอ้มูล 
องคป์ระกอบของส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ต่างๆ  ออกเป็นส่วนยอ่ยๆและ
จดัเป็นหมวดหมู่ เพื่อคน้หาขอ้ความจริงท่ีส าคญัท่ีเป็นแก่นแทข้ององคป์ระกอบหรือหลกัการนั้น  ๆ 
สามารถอธิบายตีความส่ิงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งหาความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของส่ิงต่าง  ๆ
วา่มีความเก่ียวพนักนัอยา่งไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกนัอยา่งไร อาศยัหลกัการใด จนได้
ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป การประยกุตใ์ช ้ท านายหรือคาดการณ์ส่ิงต่าง  ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (เกรียง
ศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2549; ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551; สุวทิย ์มูลค า, 2553) ซ่ึงประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 
(2551) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการคิดวเิคราะห์ตามกรอบทฤษฎีการคิดวเิคราะห์ของ Marzano  ดงัต่อไปน้ี 

1. ทกัษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนยอ่ยต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเหตุการณ์ 
เร่ืองราว ส่ิงของออกเป็นส่วนยอ่ย  ๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอยา่งมีหลกัเกณฑ ์สามารถบอก
รายละเอียดของส่ิงต่างๆได ้

2. ทกัษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุ่มของส่ิงท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนั โดยยดึโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภท
เดียวกนั 

3. ทกัษะการเช่ือมโยง เป็นความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง  ๆ วา่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

4. ทกัษะการสรุปความ เป็นความสามารถในการจบัประเด็นและสรุปผลจากส่ิงท่ีก าหนดให้
ได ้

5. การประยุกต์ ความสามารถในการน าความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดา ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. ทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ  หมายถึง การคิดท่ีมีเหตุผลโดยผา่นการพิจารณาไตร่ตรองอยา่ง

รอบคอบ มีหลกัเกณฑ ์มีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขดัแยง้ 
โดยอาศยัความรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตนจากขอ้มูลรอบดา้น ทั้งขอ้มูลเชิงวชิาการ ขอ้มูล
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด เพื่อน าไปสู่การสรุปและตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพวา่
ส่ิงใดถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้ง ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดควรท าหรือไม่ควรท า  ประกอบดว้ย
ทกัษะท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1) การนิยามและการท าความกระจ่างกบัปัญหา 
- ระบุปัญหาได ้
- ระบุสาระส าคญั 
- บอกจุดเด่นของส่ิงต่าง ๆ 

2) การรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 
- ทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
- สังเกตและจ าแนกแยกแยะขอ้มูลได ้ระบุรายละเอียดได ้
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- เปรียบเทียบ บอกความเหมือนความแตกต่าง ระบุจุดต่างของส่ิงต่าง ๆ 
- จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล 

3) การสังเคราะห์ 
- เลือกใชข้อ้มูลได ้รู้วา่ขอ้มูลใดชดัเจน/คลุมเครือ ขอ้มูลใดจ าเป็น/ไม่จ  าเป็น ขอ้มูล

ใดน่าเช่ือถือ/ไม่น่าเช่ือถือ สามารถน าขอ้มูลมาประมวลแลว้สรุปเป็นความคิดได ้
4) ประเมินและพจิารณาตัดสินข้อมูล 

- รู้วา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลใดเป็นขอ้คิดเห็น  
- ส่ิงใดเก่ียวขอ้ง/ไม่เก่ียวขอ้ง 
- ระบุส่ิงใดเป็นอคติ การเขา้ขา้งตวัเอง ขจดัอารมณ์ความรู้สึก 
- ระบุไดว้า่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผดิ ส่ิงใดควรเช่ือ ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดมีคุณค่า/ไม่มีคุณค่า 

3. ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
การคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคลในการคิดอยา่งกวา้งไกล

หลายทิศทางหรือท่ีเรียกวา่การคิดอเนกนยั (Divergent thinking) โดยการแสดงออกทางความคิดหรือ
การกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้และจากการเช่ือมโยงประสบการณ์เก่ากบัประสบการณ์ใหม่เขา้ดว้ยกนั 
อนัน าไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่ ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมแลว้ผสมผสานกนัใหเ้กิด
เป็นส่ิงใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐคิ์ดคน้พบส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนวธีิการคิด ทฤษฎี หลกัการไดส้ าเร็จ 
การคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูส้ร้างสรรคมี์อิสรภาพทางความคิด  ประกอบดว้ยทกัษะท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1. การคิดคล่อง (Fluency) เป็นความสามารถในการสร้างแนวคิดเพื่อหาค าตอบ หรือหาทางเลือก
ในการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายไม่ซ ้ ากนั ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีปริมาณมาก ในเวลาท่ี
จ ากดั 

2. การคิดยดืหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับสภาพของความคิดใน
สถานการณ์ต่าง ๆได ้หรือสามารถเปล่ียนกฎ หลกัการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนัได ้ซ่ึงการ
คิดยดืหยุน่จะเป็นตวัเสริมและเพิ่มคุณภาพของการคิดคล่องใหมี้ความแปลกแตกต่างกนัออกไป
เพื่อหลีกเล่ียงความซ ้ าซอ้น โดยน าส่ิงท่ีคิดไดม้าจดัประเภทได ้สามารถแบ่ง จ  าแนกแยกแยะได ้
สามารถจดัหมวดหมู่ สามารถจดัหมวดหมู่ได ้คิดไม่ซ ้ ากนั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา 

3. การคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ความสามารถในการสร้างแนวคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีแตกต่าง
จากการคิดธรรมดาหรือการคิดง่าย ๆ การคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิด
ดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึน ลกัษณะการคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นการคิดท่ีแปลก
แตกต่างจากความคิดเดิมซ่ึงตอ้งอาศยัความคิดจินตนาการและการประยกุต ์

4. การคิดละเอยีดลออ (Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ี
คนอ่ืนมองไม่เห็นเพื่อตกแต่งหรือขยายความคิดหลกัใหไ้ดค้วามสมบูรณ์ยิง่ข้ึน สามารถอธิบาย
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ใหเ้ห็นถึงภาพพจน์ไดอ้ยา่งชดัเจนและไดค้วามหมาย หรือความสามารถในการท าใหแ้นวคิดดี
ข้ึนกวา่เดิมโดยการแต่งเติม 
 
 

4. ทกัษะการแก้ปัญหา 
การคิดแก้ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัญหากบัตวัผู ้

แกปั้ญหา โดยน าประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ และความคิดมาประยกุตห์าวธีิการเอาชนะอุปสรรค
หรือปัญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู ่เพื่อหาค าตอบของปัญหาในสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่คุน้เคย (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 
2544) 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นวา่ทกัษะการคิดวเิคราะห์จะสอดแทรกเป็นส่วนหน่ึงของการ
คิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา  เม่ือเป็นเช่นน้ีนกัการศึกษา  ครู หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนควรจะใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ของเด็กโดยสอดแทรกทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเขา้ไปใน
กระบวนการคิดวเิคราะห์   ดงัตารางท่ี 1 แสดงความหมายและกระบวนการคิดระดบัสูง ตารางท่ี 2 และ
ภาพท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการคิดวเิคราะห์กบักระบวนการคิดลกัษณะอ่ืน  
 
ตารางที ่1 แสดงความความหมายและกระบวนการความคิดระดบัสูง 
 

ทกัษะการคิด ความหมาย กระบวนการ 
การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ 

กระบวนการคิดไตร่ตรองอยา่ง
รอบ คอบเก่ียวกบัสถานการณ์
ท่ีเป็นปัญหา คลุมเครือ มีความ
ขดัแยง้ เพื่อตดัสินใจวา่ส่ิงใด
ควรเช่ือ/ไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดท่ีควร
ท า/ไม่ควรท า โดยใชค้วามรู้
ความคิดจากประสบการณ์ของ
ตนเองและจากขอ้มูลรอบดา้น 

1.  ระบุประเด็นปัญหา หรือประเด็นใน  
    การคิด 
2. ประมวลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากการคิด  
    ทางกวา้ง คิดลึกซ้ึง คิดละเอียด และคิด  
    ในระยะไกล 
3. วเิคราะห์ขอ้มูล 
4.  พิจารณาทางเลือกจาดขอ้มูล โดยใช้  
    หลกัเหตุผลและระบุทางเลือกท่ี  
    หลากหลาย 
5. ลงความเห็น/ตดัสินใจ/ท านายอนาคต  
   โดยประเมินทางเลือกและใชเ้หตุผลคิด  
   คุณค่า 

การคิดตัดสินใจ กระบวนการท่ีใชใ้นการ
พิจารณาเลือกตวัเลือกท่ีมีตั้งแต่ 
2 ตวัเลือกข้ึนไป ซ่ึงทางเลือก

1.  ระบุเป้าหมายหรือปัญหาท่ีตอ้งการ  
    ตดัสินใจ 
2. ระบุทางเลือก 
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ทกัษะการคิด ความหมาย กระบวนการ 
นั้นอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ 
หรือแนวปฏิบติัต่างๆท่ีใชใ้น
การแกปั้ญหา หรือด าเนินการ
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้
 

3. วเิคราะห์ทางเลือก 
4. จดัล าดบัทางเลือก 
5. เลือกทางเลือก 

การคิดแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการฝ่าฟันอุปสรรค 
และแกไ้ขสถานการณ์เพื่อให้
ปัญหานั้นหมดไป 

1. ท าความเขา้ใจปัญหา 
   1.1 ปัญหาคืออะไร 
   1.2 ขอ้มูลใดเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
   1.3 มีเง่ือนไขหรือตอ้งการขอ้มูลใด 
         เพิ่มเติม 
2. วางแผนออกแบบแกปั้ญหา  
    โดยค านึงถึง 
   2.1 เคยพบปัญหาท านองน้ีมาก่อน 
          หรือไม่ 
   2.2 รู้จกัทฤษฎี หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
         ปัญหาน้ีหรือไม่ 
   2.3 ใชว้ธีิแกปั้ญหาท่ีเคยประสบ 
          ความส าเร็จมาก่อนไดห้รือไม่ 
3. ด าเนินการตามแผน มีการตรวจสอบแต่ 
    ละขั้นตอนท่ีปฏิบติั 
4. สรุปและตรวจสอบการแกปั้ญหา 

การคิดสร้างสรรค์ ความคิดท่ีแปลกใหม่ท่ีจะน าสู่
ส่ิงต่างๆ ผลผลิตใหม่ๆทาง
เทคโนโลย ีและความสามารถ
ในการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงแปลก
ใหม่ 

1. ระดมพลงัความคิด 
2. สร้างสรรคช้ิ์นงาน 
3. น าเสนอ วพิากษว์จิารณ์ 
4. ประเมินผลงาน 
6. เผยแพร่ผลงาน 

 
ตารางที ่2 แสดงความสัมพนัธ์ทกัษะการคิดขั้นสูงกบัทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
 

การคิดระดับสูง การคิดวเิคราะห์ 
การแก้ปัญหา ท าความเขา้ใจปัญหา หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เพื่อใชใ้นการ

แกปั้ญหา เปรียบเทียบทางเลือก ลงมือแกปั้ญหา ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการ 
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การคิดระดับสูง การคิดวเิคราะห์ 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ จ าแนกแยกแยะ จดัระบบขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล เปรียบเทียบขอ้มูล 

เพื่อการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
การคิดสร้างสรรค์ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล เปรียบเทียบ

ขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเดิมผสมผสานน าไปสู่การสร้างผลงานท่ี
สร้างสรรค ์โดยการพฒันาจากของเดิมหรือสร้างข้ึนมาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ผงัความสัมพนัธ์ระหวา่งการคิดวเิคราะห์กบัการคิดระดบัสูง 
 
ข้อค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคิดข้ันสูง 

1. ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้จะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
2) ขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ขั้นสรุป 
4) ขั้นการพฒันาทกัษะ/การน าไปประยกุตใ์ช ้
5) ขั้นการประเมินผล 

2. ขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นขั้นการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือใหเ้ด็กสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือ
แกส้ถานการณ์ปัญหา ในขั้นน้ีจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1) กิจกรรมจะตอ้งเอ้ือใหเ้ด็กไดส้ร้างองคค์วามรู้หรือแกส้ถานการณ์ปัญหาดว้ยตนเอง โดยใช้

ความรู้หรือประสบการณ์เดิม ตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) 

การคดิวเิคราะห์ 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

การตัดสินใจ 

การคิดสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหา 
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2) กระบวนการการสร้างองคค์วามรู้หรือแกส้ถานการณ์ปัญหา ใหด้ าเนินการตามขั้นตอนใน
กระบวนการคิดวเิคราะห์ (สุวทิย ์มูลค า, 2553) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นที ่1 ก าหนดส่ิงทีต้่องการวเิคราะห์ : เป็นการก าหนดวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ต่างๆข้ึนมา เพื่อเป็นตน้เร่ืองท่ีจะใชว้เิคราะห์  ก าหนดขอบเขตและนิยามของ
ส่ิงท่ีจะคิดใหช้ดัเจน 
ขั้นที ่2 ก าหนดปัญหา หรือวตัถุประสงค์ : เป็นการก าหนดประเด็นขอ้สงสัยจากปัญหา
ท่ีตอ้งการจะวเิคราะห์ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นค าถาม หรือเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ เพื่อคน้หาความจริง สาเหตุ หรือความส าคญั  เช่น 
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อจดัล าดบั เพื่อหาเอกลกัษณ์ เพื่อหาขอ้สรุป เพื่อหาสาเหตุ เพื่อ
หาแนวทางแกไ้ข เป็นตน้ 
ขั้นที ่3 ขั้นก าหนดหลกัการหรือกฎเกณฑ์ : เป็นการพิจารณาขอ้มูลความรู้ ทฤษฎี 
หลกัการ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์วา่จะใชห้ลกัใดเป็นเคร่ืองมือใชใ้นการวเิคราะห์ 
เช่น จะใชเ้กณฑอ์ะไรในการจ าแนกและจดัหมวดหมู่ของส่ิงต่าง ๆ เกณฑใ์นการจ าแนก
ส่ิงท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั เกณฑใ์นการหาลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ซ่ึง
อาจเป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัหรือขดัแยง้กนั 
ขั้นที ่4 การพจิารณาแยกแยะ: เป็นการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ กระจายส่ิงท่ีก าหนดให้
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆโดยอาจใชเ้ทคนิคค าถาม 5 W’s 1H ซ่ึงประกอบดว้ย What (อะไร) 
Where (ท่ีไหน) When (เม่ือไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) และ How (อยา่งไร) 
ขั้นที ่5 สรุปค าตอบ: เป็นการรวบรวมประเด็นท่ีส าคญั เพื่อหาขอ้สรุปเป็นค าตอบ หรือ
ตอบปัญหาของส่ิงท่ีก าหนดให ้

3) ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ซ่ึงเป็นความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ การวนิิจฉยั การคาดการณ์ การตีความ การสังเคราะห์ การประยกุต ์และการ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของการคิดอยา่งมีเหตุผล 

4) ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหา โดยให้
เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบดว้ย การคิดคล่อง การคิดยดืหยุน่ การคิด
ริเร่ิม และการคิดละเอียดลออ 

5) เลือกยทุธวธีิในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาตามหลกัสูตร 
6) ใชเ้ทคนิคการระดมสมอง ซ่ึงเป็นการใหเ้ด็กทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือใช้

ขอ้เสนอแนะในการสร้างองคค์วามรู้หรือแกปั้ญหาใหม้ากท่ีสุด โดยเสนอไดอ้ยา่งเสรี 
หลงัจากนั้นอาจจะจดัใหมี้การอภิปราย ทบทวนความคิดทั้งหมด จดัเป็นหมวดหมู่หรือ
ประเภท และตดัสินใจเลือกวธีิการท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสร้างองคค์วามรู้หรือแกปั้ญหา
ได ้

7) ใหโ้อกาสไดอ้อกมาน าเสนอขอ้สรุปท่ีได ้
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การจดักจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาการคดิขั้นสูง 

จากขอ้ค านึงถึงในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดขั้นสูง สามารถน ามาจดัเป็นขั้นตอนการ
จดัการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นเผชิญปัญหาและ
แกปั้ญหารายบุคคล ขั้นระดมสมองระดบักลุ่มยอ่ย ขั้นระดมสมองระดบัชั้นเรียน ขั้นสรุป ขั้นพฒันา
ทกัษะและการน าไปใช ้และขั้นวดัและประเมินผล ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาการคิดขั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

ข้ันเผชิญปัญหาและแก้ปัญหารายบุคคล 

ข้ันระดมสมองระดับกลุ่มย่อย 

ขั้นระดมสมองระดับช้ันเรียน 

ข้ันสรุป 

ขั้นพฒันาทกัษะและการน าไปใช้ 

ขั้นวดัและประเมินผล 
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