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ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ :
ทิศนา แขมมณี
*
ภาคีสมาชิก ส�ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ราชบัณฑิตยสถาน
บทคัดย่อ
		
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ ๔ ด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังอยู่ในระดับที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา บทความนี้จึง
มุง่ ให้หลักและแนวทางแก่ครูในการบูรณาการทักษะการคิดดังกล่าว ในการเรียนการสอนสาระของรายวิชาต่าง ๆ
โดยเริ่มจาก ๑) ท�ำความเข้าใจในความหมาย และกระบวนการหรือขั้นตอนของการคิดแต่ละแบบ ๒) วิเคราะห์
หาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการกับสาระที่จะสอน ๓) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้
ด�ำเนินการคิดตามกระบวนการของการคิดนั้น ๆ ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น หากผู้เรียนได้รับการเสริมแรง
ข้อมูลป้อนกลับและความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ รวมไปถึงการให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดบ่อย ๆ ในสถานการณ์
ที่หลากหลายและการส่งเสริมให้น�ำทักษะการคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ๔) วัดและประเมินความสามารถ
ทางการคิดได้ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ของการคิด ด้านทักษะกระบวนการคิด และด้านคุณลักษณะที่เอื้อต่อการคิด
ค�ำส�ำคัญ : การคิดวิเคราะห์, การคิดสังเคราะห์, การคิดสร้างสรรค์, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,
				 การพัฒนาทักษะการคิด

ความส�ำคัญของการพัฒนาการคิด
การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง
ของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก และเป็น
ส่วนที่ท�ำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์
โลกอื่น ๆ ผู้มีความสามารถในการคิด
สูง สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป
ได้ และมีการพัฒนาชีวิตของตนให้เจริญ
งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผู้มีความสามารถ
*

ในการคิ ด จึ ง มั ก ได้ รั บ การยกย่ อ งให้
เป็นผู้น�ำในองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ การ
คิดมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการ
คิดเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการ
กระท� ำ และการแสดงออกของบุ ค คล
ดังนัน้ การพัฒนาความสามารถในการคิด
จึงเป็นจุดมุ่งหมายส�ำคัญของการจัดการ
ศึกษาตลอดมา แต่จะท�ำได้มากน้อยหรือ

ดีเพียงใด ก็ขึ้นกับความรู้ ความเข้าใจ
และปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้ออ�ำนวย
ความหมายของการคิด
การคิดเป็นกระบวนการทางสมอง
ในการน�ำข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ ไป
เชือ่ มโยงกับข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม
เพื่อสร้างความหมายให้แก่ตน เกิดเป็น

บทความนี้ปรับปรุงจากการบรรยายผลงานทางวิชาการในที่ประชุมส�ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔

ความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ส ามารถน�ำ ไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การคิดเป็นงาน
เฉพาะตน เป็ น กระบวนการภายในที่
แต่ ล ะบุ ค คลต้ อ งด� ำ เนิ น การเอง ไม่ มี
ผู้ ใดท�ำ แทนได้ แต่บุคคลอื่น รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ต่าง ๆ
สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดได้
อันที่จริง คนเราทุกคนมีปกติวิสัย
ที่จะคิดอยู่แล้ว แต่การคิดที่การศึกษา
มุง่ พัฒนานี้ หมายถึง การคิดทีม่ จี ดุ มุง่ หมาย
มีคุณภาพ มิใช่การคิดไปเรื่อยเปื่อย แต่
เป็นการคิดที่กระท�ำอย่างจงใจ เพื่อให้ได้
บทสรุป หรือค�ำตอบทีด่ ี ทีส่ ามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากจุดมุ่งหมายในการคิดมี
หลากหลาย เช่น การคิดเพื่อแก้ปัญหา
การคิดเพื่อการปฏิบัติ หรือกระท�ำสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ถูกต้องและเกิดผลดี การคิด
เพือ่ สร้างสิง่ ใหม่ทดี่ กี ว่าเดิม การคิดเพือ่ ให้
เกิดความเข้าใจในเรื่องหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ กระบวนการคิดที่จะท�ำให้จุด
มุ่งหมายของการคิดนั้น ๆ บรรลุผล จึง
แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดค�ำหรือศัพท์ ที่
ใช้เรียกการคิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน
จ�ำนวนมาก ดังตัวอย่างค�ำทีผ่ ใู้ หญ่มกั ชอบ
สอนเด็ก ๆ หรือพ่อแม่สอนลูกหลาน ที่
มักได้ยินบ่อย ๆ เช่น “คิดให้รอบคอบ”  
“อย่าคิดสั้น คิดให้ยาว ๆ” “อย่าเป็นคน
คิดแคบ คิดให้กว้าง ๆ” “ให้รจู้ กั คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ” “อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ
ควรคิดวิเคราะห์ให้ดี” “จะท�ำงานให้ดี
ต้องรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ” ดังนั้น การ
พัฒนาการคิดของบุคคล จึงเป็นเรื่องที่มี
ขอบเขตกว้างขวางมาก เพราะการคิดมี
ลักษณะหลากหลาย และมีจ�ำนวนมาก

ทิศนา แขมมณี

องค์ประกอบของการคิด
การคิดจะเกิดขึ้นได้ จ�ำเป็นต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่จ�ำเป็นต่าง ๆ ได้แก่
(ทิศนา   แขมมณี และคณะ ๒๕๔๔:
๑๐๓-๑๑๒)
๑. ผู้คิด คุณลักษณะทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และ
สังคม รวมทั้งบุคลิกภาพของผู้คิด ล้วน
มีผลต่อการคิด
๒. สิ่งเร้า หรือข้อมูล เนื้อหา ที่
กระตุ้นให้เกิดการคิด และใช้ในการคิด
การมีข้อมูลในการคิดอย่างเพียงพอช่วย
ให้การคิดมีความรอบคอบขึ้น
๓. การรั บ รู ้ สิ่ ง เร้ า หรื อ ข้ อ มู ล
การคิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีการ
รับรู้สิ่งเร้าหรือข้อมูลที่ผ่านมา โดยปกติ
คนเราจะเลือกรับรู้สิ่งเร้าที่มีความหมาย
ต่อตน ท�ำให้การรับรู้สิ่งเร้าของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน
๔. จุดมุ่งหมายของการคิด เมื่อ
สิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลเกิดการคิดแล้ว
การคิดก็เริ่มต้น โดยมีจุดมุ่งหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น คิดเพื่อหาค�ำตอบใน
ประเด็นที่สงสัย คิดเพื่อให้ได้ความคิด
แปลกใหม่ คิดเพื่อแก้ปัญหา ฯลฯ
๕. กระบวนการคิดหรือวิธกี ารคิด
หมายถึ ง กระบวนการทางสมองของ
บุคคลในการจัดกระท�ำกับข้อมูล หรือ
สิ่ ง เร้ า ที่ รั บ เข้ า มาทางประสาทสั ม ผั ส
ต่าง ๆ ซึง่ สามารถจัดกลุม่ ได้เป็น ๒ กลุม่
ใหญ่ ๆ คือ
๕.๑ กระบวนการคิดทีใ่ ช้ในการ
รับและส่งข้อมูล/สิ่งเร้า กระบวนการนี้
มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การสื่อสาร (communicating skills) โดย
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ทั่ ว ไปถื อ ว่ า เป็ น ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน
(basic thinking skills) ซึ่งมีทั้งทักษะการ
รับข้อมูลเข้า และการส่งข้อมูลออก เช่น
- ทักษะการรับรู้
- ทักษะการฟัง
- ทักษะการอ่าน
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการแสดงออก
- ทักษะการพูด
- ทักษะการบรรยาย
- ทักษะการอธิบาย
- ทักษะขยายความ
- ทักษะการท�ำความ
กระจ่าง ฯลฯ
๕.๒ กระบวนการคิดทีใ่ ช้ในการ
จัดกระท�ำกับข้อมูล (thinking process
skills) โดยทั่วไปกระบวนการนี้จัดกลุ่ม
ได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ
๑) กลุ ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทั ก ษะการคิ ด ที่ เ ป็ น แกนส� ำ คั ญ (core
thinking skills) หมายถึงทักษะที่เป็น
หลัก ใช้เป็นฐานในการคิดโดยทั่ว ๆ ไป
มีลักษณะไม่ซับซ้อนมาก เช่น
- ทักษะการสังเกต
- ทักษะการส�ำรวจ
- ทักษะการตั้งค�ำถาม
- ทักษะการรวบรวมข้อมูล
- ทักษะการจัดหมวดหมู่
- ทักษะการจ�ำแนกความ
แตกต่าง
- ทักษะการเชื่อมโยง
- ทักษะการใช้เหตุผล
- ทักษะการระบุ
- ทักษะการตีความ
- ทักษะการจัดล�ำดับ
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ทักษะการเปรียบเทียบ
ทักษะการอ้างอิง
ทักษะการแปลความ
ทักษะการขยายความ
ทักษะการสรุปความ
ฯลฯ
๒) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การคิดระดับสูง (higher order thinking
skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น
- ทักษะการนิยาม
- ทักษะการผสมผสาน
- ทักษะการสร้าง
- ทักษะการปรับโครงสร้าง
		 - ทักษะการหาความเชือ่ พืน้ ฐาน
- ทักษะการตั้งสมมติฐาน
- ทักษะการก�ำหนดเกณฑ์
- ทักษะการวิเคราะห์
- ทักษะการจัดระบบ
- ทักษะการจัดโครงสร้าง
- ทักษะการหาแบบแผน
- ทักษะการท�ำนาย
- ทักษะการทดสอบ
สมมติฐาน
- ทักษะการประยุกต์
ฯลฯ
		 ๓) กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะ
การคิด หมายถึง ทักษะการคิดทีม่ ลี กั ษณะ
ความเป็นนามธรรมสูง จ�ำเป็นต้องอาศัย
การตีความ การจ�ำกัดขอบเขต และการ
นิยามให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น เช่น
การคิดกว้าง การคิดลึกซึ้ง การคิดไกล
(มี วิ สั ย ทั ศ น์ ) การคิ ด ชั ด เจน การคิ ด
ละเอียดลออ เป็นต้น

๔) กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิด
ที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ หรือเป็น
ขั้นตอนที่เป็นล�ำดับต่อเนื่องที่จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการให้ครบขัน้ ตอนเพือ่ ให้สามารถ
บรรลุจดุ มุง่ หมายเฉพาะใด ๆ ได้ดี ซึง่ มัก
เรียกกันโดยทั่วไปว่า “กระบวนการคิด”
เช่น
กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คือ ล�ำดับขั้นตอนในการด�ำเนินการคิด
เพื่อให้ได้สิ่งใหม่
กระบวนการคิ ด แก้ ป ั ญ หา คื อ
ล�ำดับขัน้ ตอนในการด�ำเนินการคิดเพือ่ ให้
ได้แนวทางการแก้ปญ
ั หา และสามารถแก้
ปัญหาได้ส�ำเร็จ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คื อ ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนในการด� ำ เนิ น การ
คิดเพื่อให้ได้ค�ำตอบที่สมเหตุสมผลน่า
เชื่อถือ
๕) กลุ ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ควบคุมและประเมินการรู้คิดของตนเอง
(meta-cognition) เป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยการตระหนักรู้ ซึ่งหมายถึง
การที่บุคคลตระหนักรู้ (awareness) ถึง
ความคิดของตนเองในการกระท�ำอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง และด�ำ เนินการวางแผน
(planning) ควบคุมก�ำกับและตรวจสอบ
ตนเอง (self-regulating or monitoring)
และประเมินตนเอง (evaluating) เพื่อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ แ ละการกระท� ำ ของ
ตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาศัย
ความรู้ที่ตนสั่งสมไว้ในกรอบการรู้คิด
ของตน (metacognitive knowledge)
๖. ผลของการคิด เมื่อด�ำเนินการ
คิดจนส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว จะเกิด
ผลของการทักษะการคิดนัน้ ๆ ซึง่ จ�ำแนก
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ได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (ก) ผลลัพธ์
ของการคิด หมายถึง ค�ำตอบทีเ่ ป็นผลของ
การคิดเรื่องทักษะการนั้น ๆ ถือเป็นการ
แสดงออกของความสามารถในการคิด
ของบุคคลนั้น (ข) ทักษะกระบวนการ
คิด หมายถึง ทักษะการความช�ำนาญใน
การใช้ทักษะหรือกระบวนการคิดต่าง ๆ
ในการคิด โดยปกติแล้ว หากผูค้ ดิ มีทกั ษะ
กระบวนการคิดทีด่ ี ก็มกั จะได้ผลของการ
คิดที่ดีตามมาด้วย และ (ค) คุณลักษณะที่
เอื้อต่อการคิดซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากทั้งข้อ ก และ ข
องค์ประกอบข้างต้น แสดงให้เห็น
ขอบเขตที่ ก ว้ า งขวางของเรื่ อ งการคิ ด
การคิ ด แต่ ล ะลั ก ษณะมี ร ายละเอี ย ด
จ�ำนวนมาก จึงปรากฏว่า มีผสู้ นใจเฉพาะ
เรื่องที่ได้พยายามศึกษา และให้ข้อความ
รู้ในแต่ละเรื่องขึ้น เช่น สาโรช บัวศรี
(๒๕๒๖) ได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
“กระบวนการคิ ด แก้ ป ั ญ หาตามหลั ก
อริยสัจ ๔” โกวิท วรพิพฒั น์ (อุน่ ตา นพคุณ,
๒๕๒๘) เสนอแนวคิด “การคิดเป็น”
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๓)
อรรถาธิบายวิธีคิดตามแนวพุทธศาสนา
๑๐ วิธี คือ  “โยนิโสมนสิการ” เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (๒๕๔๖) ได้ผลิตหนังสือ
ชุ ด “ผู ้ ช นะ ๑๐ คิ ด ” ประกอบด้ ว ย
การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ เชิง
วิพากษ์ เชิงเปรียบเทียบ เชิงมโนทัศน์
เชิงประยุกต์ เชิงกลยุทธ์ เชิงสร้างสรรค์
เชิงบูรณาการ และเชิงอนาคต นอกจาก
นั้น ทิศนา แขมมณี และคณะ (๒๕๔๔)
ยังได้น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ลักษณะ
การคิด ๙ ประการ เพื่อการจัดการเรียน
รู ้ ใ นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ แ ก่ การ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ :
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔

คิ ด คล่ อ ง คิ ด หลากหลาย คิ ด ละเอี ย ด
คิดชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล คิดถูกทาง
คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง และคิดไกล
ทั ก ษะการคิ ด และกระบวนการคิ ด ที่
ส�ำคัญ
๑. ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด รายละเอียด
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดที่กล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทักษะการคิดที่
สามารถพัฒนาให้แก่ผู้เรียนนั้นมีจ�ำนวน
มากและการคิดทุกประเภท ทุกระดับล้วน
มีความส�ำคัญ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
เป็นทักษะที่จ�ำเป็น และใช้มากในชีวิต
ประจ�ำวัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการคิด
ขั้นสูงขึ้น หากทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ไม่ ดี พ อ ก็ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การคิ ด
ขั้น สูง ส่ วนทัก ษะการคิดขั้นสูง และ
ลักษณะการคิดต่าง ๆ ก็มีความจ�ำเป็น
ต่อการคิดที่ซับซ้อนขึ้น หากผู้เรียนได้
รับการพัฒนา ก็จะสามารถคิด ตัดสินใจ
และกระท� ำ การในเรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ นและ
ลึ ก ซึ้ ง ได้ ดี ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้น ครูผู้สอน
ทั้ ง หลายจึ ง ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
พัฒนาการคิดทุกประเภท โดยยึดพืน้ ฐาน
และความต้องการของผู้เรียนของตนเป็น
หลัก ทักษะใดที่ผู้เรียนของตนยังอ่อนอยู่
แม้จะเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ก็ควรช่วย
ฝึกฝนพัฒนาให้แก่ผู้เรียน มิใช่มุ่งแต่จะ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทั้ง ๆ ที่ผู้เรียน
ยังขาดทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น
เนื่องจากทักษะการคิดมีจ�ำนวน
มาก จึงไม่สามารถที่จะกล่าวถึงในที่นี้
ได้ ห มด จ�ำ เป็ น ต้ องเลือกที่ส� ำคัญบาง

ทิศนา แขมมณี

ประการ ซึง่ ในทีน่ ี้ จะขอกล่าวถึง ทักษะ/
กระบวนการคิด ๓ ประเภท คือ การคิด
วิ เ คราะห์ ก ารคิ ด สร้ า งสรรค์ และการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เนื่ อ งจากเป็ น
กระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ า น
คุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานที่ ๔ ซึง่ ก�ำหนด
ไว้ดังนี้ “มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มี วิ จ ารณญาณ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์” (ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา, องค์การมหาชน ๒๕๔๗ : ๖)
เนื่ อ งจากการคิ ด มี ลั ก ษณะเป็ น
“กระบวนการ” หรือวิธกี าร ไม่ใช่เนือ้ หา
สาระหรือเนื้อหาความรู้ การสอนจึงเป็น
เรื่องที่ยากขึ้นส�ำหรับครูผู้สอน เพราะ
ไม่มีเนื้อหาความรู้ที่จะถ่ายทอด ดังนั้น
การที่จะเข้าใจการคิดแต่ละประเภท จึง
ต้องรู้ว่า การคิดนั้น ๆ มีกระบวนการ
หรือขั้นตอนการคิดอย่างไร ซึ่งเมื่อเข้าใจ
แล้วจะเกิดเป็นทักษะได้ ก็จะต้องฝึกฝน
ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การคิ ด ตามขั้ น ตอน
นั้น ๆ ได้ ดังนั้น การที่ครูผู้สอนจะสอน
ฝึกและพัฒนาทักษะการคิดใด ๆ ให้แก่
ผู้เรียนได้ ประการแรก ครูจ�ำเป็นต้อง
เข้าใจความหมายของทักษะการคิดนั้น
ว่า ทักษะการคิดนั้นคืออะไร มีลักษณะ
เด่ น ที่ ท� ำ ให้ แ ตกต่ า งจากทั ก ษะการคิ ด
อื่น ๆ อย่างไร ความหมายหรือนิยาม
ของทักษะการคิดแต่ละทักษะ อาจมีผู้คิด
แตกต่างกัน ซึง่ ก็เป็นสิทธิแ์ ละวิจารณญาณ
ของครูผู้สอนว่า จะเชื่อหรือยึดถือนิยาม
ของผูใ้ ด การสอน ฝึก พัฒนาทักษะการคิด
ใด ๆ จะเริ่มเป็นไปได้ เมื่อครูผู้สอนมี
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ความเข้าใจเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมพอ
สมควร ในความหมายหรือลักษณะของ
การคิดนั้น ๆ เพราะจะช่วยให้ครูเห็น
ลักษณะของเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ
ให้เกิดขึน้ ในตัวผูเ้ รียน ซึง่ ลักษณะดังกล่าว
สามารถช่วยชี้หรือน�ำทางให้เห็นถึงขั้น
ตอนในการด� ำ เนิ น การคิ ด เพื่ อ ให้ ไ ป
ถึงเป้าหมายของลักษณะการคิดนั้น ๆ
หากครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์หรือเห็น
กระบวนการ หรือขัน้ ตอนในการคิดใด ๆ
ก็เท่ากับรูว้ ธิ คี ดิ แบบนัน้ ๆ เมือ่ รูว้ ธิ ดี ำ� เนิน
การคิดแล้ว การจะพัฒนาฝึกฝนวิธีคิด
หรือกระบวนการคิดใด ๆ ให้แก่ผู้เรียน
ก็จะง่ายขึ้น โดยใช้หลักการว่า ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดใด ครูก็ต้อง
ช่วยให้ผู้เรียนด�ำเนินการคิดตามขั้นตอน
หรือกระบวนการของการคิดนัน้ ขัน้ ตอน
การคิดหรือกระบวนการคิดที่ชัดเจนนี้
นอกจากจะช่วยให้ครูได้แนวทางในการ
สอนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดและประเมินผลด้วย กระบวนการ
คิดตามขั้นตอนของการคิดที่ต้องการจัด
และประเมิ น ผลด้ ว ย กระบวนการคิ ด
ตามขัน้ ตอนของการคิดทีต่ อ้ งการวัดและ
ประเมิน สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการ
จัดทักษะการคิดนั้น แล้วจึงด�ำเนินการ
ประเมินผลโดยการก�ำหนดวิธีการและ
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การ
ที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของผูเ้ รียน ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านผู้เรียน ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องมีความ
เข้ า ใจในความหมายของลั ก ษณะของ
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การคิ ด ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง รู ้ แ ละเข้ า ใจ
กระบวนการ ขั้นตอนในการด�ำเนินการ
คิดแบบนั้น ๆ นอกจากนั้น หากครูได้
ตัวบ่งชี้การมีทักษะการคิดนั้น ๆ ด้วย
ก็จะช่วยให้แนวทางแก่ครู ในการวัดและ
ประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด นั้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น
ในหั ว ข้ อ ต่ อ ไป จึ ง จะขอน� ำ เสนอข้ อ
ความรู้ที่ผ่านการศึกษา และสังเคราะห์

มาแล้วระดับหนึ่ง โดยจะให้ข้อมูลที่เน้น
ประเด็นส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น
๒. ความหมายขั้ น ตอนการคิ ด
และตัวบ่งชี้การมีทักษะของการคิด ๔
ประเภท
ความหมาย ขั้นตอนการคิดและ
ตัวบ่งชี้ทักษะการคิดทั้ง ๔ ประเภท ที่จะ
น�ำเสนอต่อไปนี้ เป็นผลงานจากการวิจัย

เรื่อง “การน�ำเสนอรูปแบบเสริมสร้าง
ทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิ ต นั ก ศึ ก ษา
ครูระดับปริญญาตรี ส�ำหรับหลักสูตร
ครุศึกษา”โดย ทิศนา  แขมมณีและคณะ
(๒๕๔๙: ๖๑-๖๒, ๗๒) ซึ่งหลังจากการ
วิจัย ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาเพิ่ม
เติมต่อเนื่องมาอีกหลายรอบ สรุปผลได้
ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ ความหมายขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิด

ความหมาย

ขั้นตอนการคิด

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์

การวิเคราะห์

การจ�ำแนกแยกแยะสิ่ง/
เรื่อง/ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาส่วน
ประกอบ/ องค์ประกอบและความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบ
เหล่านั้น เพื่อ
- ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
นั้น
- หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมา
อธิบายเรื่องนั้น
- ประเมิ น และตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ค� ำ ตอบที่ เ หมาะสมตามวั ต ถุ
ประสงค์ที่ตั้งไว้

๑. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์/ จ�ำแนกแยกแยะข้อมูล
๒. รวบรวม ศึ ก ษาและจั ด ระบบ
ข้อมูล/ เรื่อง/ สิ่งที่วิเคราะห์
๓. ก�ำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์/
จ�ำแนกแยกแยะข้อมูล
๔. จ�ำแนกแยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์
เพือ่ ให้เห็นองค์ประกอบของสิง่ /
เรื่องนั้นอย่างครบถ้วน
๕. หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์
ประกอบต่าง ๆ และความสัมพันธ์
ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ
เพื่อให้เห็นว่าส่วนย่อยต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันและประกอบ
กันเป็นโครงสร้าง/ ภาพรวมได้
อย่างไร
๖. น�ำเสนอผลการวิเคราะห์
๗. น�ำผลการวิเคราะห์มาตอบค�ำถาม
ตามวัตถุประสงค์

๑. สามารถระบุวตั ถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์
๒. สามารถจัดระบบข้อมูล / เรื่อง /
สิ่งที่วิเคราะห์
๓. สามารถก� ำ หนดเกณฑ์ ใ นการ
วิเคราะห์
๔. สามารถแยกแยะข้อมูลได้ตาม
เกณฑ์ และระบุองค์ประกอบ
ของสิ่งที่วิเคราะห์
๕. สามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
สิ่งที่วิเคราะห์
๖. สามารถน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
๗. สามารถน� ำ ผลการวิ เ คราะห์
มาใช้ ใ นการตอบค� ำ ถามตาม
วัตถุประสงค์
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
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ตารางที่ ๒ ความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดสังเคราะห์
ทักษะการคิด

ความหมาย

การสังเคราะห์ การน�ำข้อมูล/ ความรู้ที่ผ่านการ
วิเคราะห์มาแล้ว หรือการน�ำองค์
ประกอบ/ ส่วนประกอบของสิ่ง/
เรื่องต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกัน
อย่างกลมกลืน สร้างเป็นสิง่ ใหม่ที่
มีลกั ษณะ/ เอกลักษณ์/ คุณสมบัติ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากเดิม

ขั้นตอนการคิด

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์

๑. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งใหม่
ที่ต้องการสร้าง
๒. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๓. เลือกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ต่ อ การสร้ า งสิ่ ง ใหม่ ใ ห้ ไ ด้ ต าม
วัตถุประสงค์
๔. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ กมาใช้ เ ป็ น ฐาน
ในการจัดท�ำกรอบแนวคิดส�ำหรับ
สร้างสิ่งใหม่
๕. สร้างสิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์
โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ก�ำหนด
รวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. น�ำเสนอสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้น โดย
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะ/ เอกลักษณ์/
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น

๑. สามารถก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์
ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้าง
๒. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. สามารถเลื อ กข้ อ มู ล ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งใหม่
ให้ได้ตามวัตถุประสงค์
๔. สามารถจัดท�ำกรอบแนวคิดใน
การสร้างสิ่งใหม่
๕. สามารถสร้างสิ่งใหม่ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๖. สามารถน� ำ เสนอและอธิ บ าย
สิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นให้ผู้อื่นเข้าใจ
และเห็นถึงลักษณะ/ เอกลักษณ์/
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น

ตารางที่ ๓ ความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการคิด

ความหมาย

ขั้นตอนการคิด

การคิดสร้างสรรค์ การคิดในทางที่ท�ำให้ดีขึ้น หรือ ๑. ก�ำหนดเป้าหมายในการคิด
การคิดสร้างสิ่งใหม่ ที่มีลักษณะ ๒. ประมวล/ ทบทวน ความรู้หรือ
ใหม่ (new) แตกต่างไปจากเดิม ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีค่ ดิ เพือ่
และเป็นความคิดต้นแบบ (original) ต่อยอดสู่สิ่งใหม่หรือจินตนาการ
ที่ใช้การได้จริง ได้ผลดีกว่าของ ความคิดแปลกใหม่ขึ้นมา
เดิม และมีความสมเหตุสมผลที่ ๓. ใช้เทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการขยาย
คนทั่วไปยอมรับได้
ขอบเขตความคิดเดิม ๆ ให้ได้
ความคิดที่หลากหลาย เพื่อน�ำไป
สู ่ ค วามคิ ด ในการสร้ า งสิ่ ง ใหม่
ตามเป้าหมายของการคิด
๔. ประเมินและคัดเลือกความคิดที่
หลากหลาย เพื่อน�ำไปพัฒนาต่อ
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ตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์
๑. สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการ
คิดสร้างสรรค์
๒. สามารถประมวล/ ทบทวนความ
รู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่คิดหรือ สามารถจินตนาการ
ความคิดแปลกใหม่
๓. สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ขยายขอบเขตความคิดเดิม ๆ จน
ได้ความคิดหลากหลายที่จะน�ำ
ไปใช้ในการสร้างสิ่งใหม่
๔. สามารถประเมิ น และคั ด เลื อ ก
ความคิด เพื่อน�ำไปใช้ในการ
สร้างสิ่งใหม่
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ตารางที่ ๓ ความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (ต่อ)
ทักษะการคิด

ความหมาย

ขั้นตอนการคิด

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์

๕. พัฒนาหรือผสมผสานความคิด ๕. สามารถสร้างสิง่ ใหม่ทเี่ ป็นความ
ทีค่ ดั เลือกไว้ โดยอาศัยทักษะการ คิดต้นแบบ สามารถใช้การได้
คิดต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และได้ผลดีกว่าของเดิม
การคิ ด ไกล และการคิ ด แบบ ๖. สามารถน� ำ เสนอและอธิ บ าย
บูรณาการ จนกระทั่งได้สิ่งใหม่ สิง่ ใหม่ที่สร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์
๖. น�ำเสนอและอธิบายสิ่งใหม่ที่สร้าง
ขึ้นว่า สามารถใช้การได้อย่างไร
และจะได้ผลดีกว่าของเดิมอย่างไร
ตารางที่ ๔ ความหมาย ขั้นตอนการคิด และตัวบ่งชี้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิด

ความหมาย

ขั้นตอนการคิด

ตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

กระบวนการคิ ด อย่ า งรอบคอบ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามคิ ด /ค� ำ ตอบที่ ดี
ที่สุด มีความสมเหตุสมผล น่า
เชื่อถือ โดยผ่านการพิจารณาและ
ประเมินข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อโต้
แย้ง หลักฐาน และความคิดเห็น
อย่างรอบด้าน ทั้งทางกว้าง ลึก
และไกล รวมทั้ ง การพิ จ ารณา
กลั่นกรองคุณ-โทษ และคุณค่า
ที่แท้จริงของเรื่องที่คิด

๑. ระบุประเด็นปัญหา หรือประเด็น
ในการคิด
๒. ประมวลข้อมูลทัง้ ทางด้านข้อเท็จ
จริง ข้อโต้แย้ง หลักฐาน และ
ความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็น
ที่คิด ทั้งทางกว้าง ลึกและไกล
๓. วิเคราะห์ จ�ำแนกแยกแยะข้อมูล
จัดหมวดหมูข่ องข้อมูล และเลือก
ข้อมูลที่จะน�ำมาใช้
๔. ตัง้ เกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล และ
ประเมินข้อมูลที่จะใช้ตามเกณฑ์
๕. พิจารณาข้อมูลข้อโต้แย้งหลักฐาน
และความคิดเห็น ตามหลักเหตุผล
๖. แสวงหาทางเลือก หรือค�ำตอบที่
สมเหตุสมผล
๗. ชั่งน�้ำหนักผลได้ ผลเสียคุณโทษ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งคุณค่าที่แท้
จริงของทางเลือกต่าง ๆ
๘. เลือกทางเลือกที่เหมาะที่สุด
๙. ไตร่ตรอง ทบทวน
๑๐. สรุปค�ำตอบ ลงความเห็น

๑. สามารถระบุประเด็นที่คิด
๒. สามารถประมวลข้อมูล ทั้งทาง
ด้านข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และ
ความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็น ที่คิด ทั้งทางกว้าง ลึก
และไกล
๓. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และ
เลือกข้อมูลที่จะน�ำมาใช้ในการ
หาค�ำตอบ
๔. สามารถประเมินข้อมูลที่ใช้ใน
การคิดตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๕. สามารถพิจารณาข้อมูล ข้อโต้แย้ง
และความคิดเห็น ตามหลักเหตุผล
๖. สามารถระบุทางเลือก/ค�ำตอบที่
มีความสมเหตุสมผล
๗. สามารถประเมินทางเลือก และ
เลือกทางเลือก/ค�ำตอบทีเ่ หมาะสม
ที่สุด
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แนวทางการบูรณาการการฝึกทักษะการ
คิดในการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการคิดและความ
สามารถทางการคิดของผูเ้ รียน โดยบูรณา
การเข้าไปในการจัดการเรียนรูส้ าระต่าง ๆ
นับเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของ
การจัดการศึกษาในระบบ ที่ครูผู้สอน
มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้สาระ
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นทางการอยู่
แล้ว หากครูผู้สอนบูรณาการสอดแทรก
การพัฒนา หรือฝึกทักษะการคิดควบคูไ่ ป
กับการสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ ก็จะเกิด
ประโยชน์สองต่อ คือ นอกจากผู้เรียนจะ
มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดมาก
ขึ้นแล้ว ทักษะเหล่านั้นยังสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสาระที่เรียน
เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นด้วย ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควร
ศึกษาเรียนรู้วิธีการในการบูรณาการการ
สอนและฝึกทักษะการคิดต่าง ๆ ให้แก่ผู้
เรียนอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
แนวทางและขัน้ ตอนในการบูรณา
การทักษะการคิดต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ มีดังนี้
ขั้นที่ ๑ : การศึกษาท�ำความเข้าใจ
ความหมายและกระบวนการของทักษะ
การคิดต่าง ๆ
การทีจ่ ะสอน ฝึก หรือ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในเรื่องใด ๆ ก็ตาม สิ่งส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ก็คอื ผูส้ อน ผูฝ้ กึ หรือ ผูจ้ ดั กิจกรรม
ดังกล่าว จะต้องมีความเข้าใจในสาระ
หรือสิ่งที่จะสอน หากสาระที่จะสอน/ฝึก
คือ ทักษะ/กระบวนการคิด ครูผสู้ อนก็จะ
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ต้องมีความเข้าใจว่า ทักษะ/กระบวนการ
คิดที่จะสอน/ฝึก นั้นคืออะไร ซึ่งความ
ยากของเรื่องนี้ ก็อยู่ตรงที่สาระเกี่ยวกับ
ทั ก ษะการคิ ด นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น สาระที่
ไม่ใช่ “เนือ้ หา” แต่เป็นสาระทีม่ ลี กั ษณะ
เป็น “กระบวนการ” ดังนั้นครูจึงต้อง
เข้าใจความหมาย และกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการคิดลักษณะต่าง ๆ ซึ่ง
มีอยู่หลากหลายเสียก่อน จึงจะสามารถ
พิจารณาตัดสินใจได้วา่ จะบูรณาการอะไร
ลงไปตรงไหน อย่างไร จึงจะเหมาะสม
และบรรลุผลตามต้องการ
ขั้นที่ ๒ : การก�ำหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ขั้ น นี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนปรกติ ใ นการ
วางแผนการสอน ซึง่ ครูผสู้ อนจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาหลักสูตร และก�ำหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ของบทเรียน หรือผลการเรียน
รู้ที่คาดหวัง ให้ตอบสนองต่อมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งหากมีความ
ประสงค์จะบูรณาการทักษะการคิดให้
เห็นเด่นชัด หรือเพิ่มมากขึ้นแล้ว ก็ควร
ระบุทักษะการคิดที่ต้องการบูรณาการ
เข้าไปในจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วย
ขัน้ ที่ ๓ : การก�ำหนดเนือ้ หาสาระ
การเรียนรู้
การก�ำหนดเนื้อหาสาระที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่ ก� ำ หนดเป็ น ขั้ น ตอนปรกติ ข องการ
วางแผนการสอนโดยทั่วไป ซึ่งครูจ�ำเป็น
ต้องท�ำอยูแ่ ล้ว แต่ในทีน่ ขี้ อย�ำ้ ความส�ำคัญ
ให้มีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียน
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รู้ เพื่อช่วยให้ครูมีความเข้าใจในเนื้อหา
สาระที่จะสอน และสามารถเลือกหรือ
คัดสรรเนือ้ หาสาระทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน
ของตน มิใช่เป็นเพียงไปยกเนื้อหาจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้ โดยยังไม่ได้วิเคราะห์
ให้เกิดความเข้าใจและขาดการพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบท
ของตน
ขั้นที่ ๔ : การก�ำหนดทักษะการ
คิดที่ควรบูรณาการ
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เพิ่มเติม
ขึ้ น มาจากการด� ำ เนิ น การวางแผนการ
สอนตามปรกติ การพิจารณาวิเคราะห์
หาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการ
ในการสอนเนื้อหาสาระที่ก� ำหนดและ
สามารถน�ำผูเ้ รียนไปสูจ่ ดุ หมายทีต่ อ้ งการ
การพิ จ ารณาในขั้ น นี้ ก็ คื อ การตอบ
ค�ำถามส�ำคัญว่า
- ทักษะการคิดอะไร ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดี
และเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก�ำหนด หรือ
- ในการเรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่
ก�ำหนด เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุจดุ ประสงค์ที่
ก�ำหนด ผูเ้ รียนควรใช้ทกั ษะการคิดอะไร
บ้าง
จะเห็นได้ว่า การจะตอบค�ำถามนี้
ได้ ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ/ประเภท
ของการคิดที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่ง เป็น
ขั้นตอนที่ครูผู้สอนควรด�ำเนินการเป็น
อันดับแรก
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ขั้นที่ ๕ : การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการกระบวนการคิด
เมื่อวิเคราะห์ได้แล้วว่า ผู้เรียน
จ�ำเป็นต้องใช้ทักษะการคิดอะไร ในการ
เรียนรู้สาระต่าง ๆ ที่ก�ำหนด ครูก็ต้อง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะ
การคิ ด นั้ น ๆ ในการเรี ย นรู ้ การให้
ผู้เรียนใช้ทักษะการคิด หมายถึง การให้
ผู้เรียนด�ำเนินการคิด ตามกระบวนการ/
ขั้นตอนของการคิดแบบนั้น ๆ ดังนั้น
ครูจึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่า
การคิดลักษณะต่าง ๆ มีกระบวนการ/ขั้น
ตอนการคิดอย่างไร
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ บ รู ณ าการ
ทักษะการคิดต่าง ๆ นั้น โดยทั่วไปมี ๒
แบบ คือ
ก. กิจกรรมบูรณาการทักษะการ
คิดแบบนิรนัย (deductive)
กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะเป็นการ
สอนวิธคี ดิ หรือกระบวนการคิดให้ผเู้ รียน
เกิดความเข้าใจก่อน แล้วให้ผู้เรียนฝึกใช้
ทักษะการคิดนั้น ๆ ในการเรียนรู้สาระ
ที่ก�ำหนด หรือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนใช้
ทักษะการคิดนั้น ๆ โดยการจัดกิจกรรม
ให้ ผู ้ เ รี ย นด� ำ เนิ น การคิ ด ตามขั้ น ตอน
การคิดที่เหมาะสมของทักษะการคิดที่
ต้องการฝึกฝน ผู้เรียนก็จะเกิดการเรียน
รู้วิธีการคิดแบบนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้สาระต่าง ๆ
ข. กิจกรรมบูรณาการทักษะการ
คิดแบบอุปนัย (inductive)
กิจกรรมแบบนี้ มีลกั ษณะเป็นการ
ช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จริง
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนด� ำเนินการคิด

ไปตามความคิด ความสามารถของตน
แล้วใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นบท
เรียนน�ำไปสูค่ วามเข้าใจว่า การด�ำเนินการ
คิดที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร โดยครู/
ผู้สอนท�ำหน้าที่กระตุ้นการคิด และช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ
การคิดนั้น ๆ
ขั้นที่ ๖: การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ (ด้านการคิด)
เมื่อมีการบูรณาการทักษะการคิด
ในการเรียนรู้ ทักษะการคิดที่บูรณาการ
นัน้ ย่อมถือเป็นส่วนหนึง่ ของจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งก็ควรต้องมีการวัดและ
ประเมินผลว่า ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์
นั้นเพียงใด การเรียนรู้ด้านการคิดนั้น
แสดงผลให้เห็นได้หลายทาง ดังนี้
ก. แสดงออกทางผลของการคิด
ผลของการคิดอาจเป็นสาระความคิดเห็น
คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ผลงานชิ้ น งาน
การกระท�ำหรือการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ
ที่เป็นผลิตผลของการคิดของผู้คิด ผล
งานที่ผ่านการคิดมาแล้ว ย่อมสะท้อน
ความสามารถทางการคิดของผู้คิด ซึ่ง
สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น
แบบสอบถาม แบบส�ำรวจ แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบทดสอบ
ข. แสดงออกทางกระบวนการคิด
กระบวนการหรือขัน้ ตอนทีผ่ คู้ ดิ ใช้ในการ
คิด เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงทักษะการคิด หรือ
ความช�ำนาญในการด�ำเนินการคิดของ
ผู้คิด เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะการ
คิด จึงมุ่งไปที่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธี
คิดหรือกระบวนการด�ำเนินการคิดของ
ผู้คิด มิใช่ดูที่สาระหรือผลผลิตของการ
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คิด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล อาจมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
ซึ่ ง ครู ผู ้ ส อนสามารถพั ฒ นาขึ้ น ใช้ เ พื่ อ
วั ด กระบวนการคิ ด ที่ ฝ ึ ก ใช้ แ ก่ ผู ้ เ รี ย น  
เนือ่ งจากการวัดกระบวนการคิดเป็นเรือ่ ง
ค่อนข้างยาก จึงได้มีนักวิชาการ นักวิจัย
และ นักจิตวิทยา จ�ำนวนหนึ่งที่ให้ความ
สนใจช่วยสร้างแบบสอบหรือ แบบวัด
ทักษะการคิด บางด้านขึ้นมา แล้วด�ำเนิน
การทดลอง และพัฒนาจนกระทั่งได้เป็น
แบบวัดหรือแบบสอบมาตรฐาน  สามารถ
ใช้วัดทักษะการคิดและได้ผลน่าเชื่อถือ
ครูผู้สอนสามารถสืบค้นแสวงหาเครื่อง
มือเหล่านีม้ าใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนหรือการวิจัยของตนได้
นอกจากวิ ธี ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบดังกล่าวแล้ว การ
วั ด ผลจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง (authentic
assessment) ก็สามารถท�ำได้ เช่น การ
สังเกตกระบวนการท�ำงาน การแก้ปัญหา
การกระท�ำและการปฏิบัติต่าง ๆ ข้อมูล
ที่ ไ ด้ ส ามารถบ่ ง ชี้ ทั ก ษะการคิ ด หรื อ
กระบวนการคิดของผู้คิดได้เช่นกัน
ค. แสดงออกทางคุณลักษณะส่วน
บุคคล เป้าหมายส�ำคัญของการพัฒนาการ
คิดของผู้เรียนก็คือ การพัฒนาผู้เรียนให้
มีลักษณะนิสัยของความเป็นนักคิด เช่น
เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ชอบแสวงหาความรู้
ช่างสงสัย ชอบคิด ชอบถาม ชอบอ่าน
ชอบแสดงความคิดเห็น คุณสมบัติเหล่า
นี้ย่อมติดตัวผู้เรียนตลอดไป และจะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การวัดผล
ทางด้านนี้จึงต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วย
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ :
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔

เจตคติ และพฤติ ก รรมของผู ้ คิ ด เช่ น
แบบส�ำรวจ แบบวัดเจตคติด้านต่าง ๆ
แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมิน
ตนเอง
การวั ด ผลต้ อ งอาศั ย เครื่ อ งมื อ
ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งการ ส่ ว นการ
ประเมินนั้น ต้องอาศัยเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ขึ้นในการตัดสินผล
การวิจยั และนวัตกรรมเกีย่ วกับการบูรณา
การทักษะการคิดในการจัดการเรียนรู้
๑. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทิ ศ นา แขมมณี และคณะ
(๒๕๔๙) ได้ด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนา
ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ปฏิรปู การเรียนรูท้ งั้ โรงเรียน (ชุดโครงการ
วพร.) ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘
โดยได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชุด
โครงการ วพร.ประกอบด้วยโครงการ
วิจัยย่อย ๔๙ โครงการ แต่ละโครงการ
มีโรงเรียนที่ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา
๑-๖ แห่ง รวมทั้งสิ้นมีโรงเรียนด�ำเนิน
งานในโครงการย่อยทั้งหมด ๑๓๕ แห่ง
โรงเรี ย นแต่ ล ะแห่ ง ได้ เ ลื อ กเป้ า หมาย
การปฏิรูปตามความต้องการและความ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนของตน
และเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียน
ต้องการวิจยั และพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม
ในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่เป้า
หมายที่โรงเรียนก�ำหนด
จากโรงเรียน ๑๓๕ แห่ง พบว่า มี
โรงเรียนจ�ำนวนถึง ๖๒ แห่ง ที่ได้เลือก
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็น
วิธีการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผูเ้ รียน และด�ำเนินการวิจยั และพัฒนาเป็น
เวลาประมาณ ๒ ปี จึงสามารถพัฒนา
เป็ น นวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้ ข อง
โรงเรียนของตนได้ โรงเรียน ๖๒ แห่ง
เลือกประเด็นการบูรณาการทีห่ ลากหลาย
ได้แก่ การบูรณาการทักษะการคิด ทักษะ
การสื่ อ สาร ทั ก ษะภาษาไทย ทั ก ษะ
คณิตศาสตร์ ทักษะการท�ำงาน ทักษะ
วิชาชีพ กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และการท�ำโครงงาน ทั้งนี้
โรงเรียนที่ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทักษะการคิด
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โรงเรียน
๒. ข้อความรู้จากงานวิจัย
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ของ
สถานศึกษาจ�ำนวน ๑๑ แห่ง ที่ใช้การ
บู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด
ประเภทต่าง ๆ พบข้อความรู้ที่น่าสนใจ

ดังนี้ (ดวงเดือน อ่อนน่วม และ ทิศนา
แขมมณี, ๒๕๔๘: ๒๙-๓๓)
๒.๑ กระบวนการในการจัด
กิจกรรมบูรณาการ ในภาพรวมพบว่า
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ก ารด�ำ เนิ น การที่
คล้ายคลึงกัน ดังนี้
๑) ครูเลือกเนื้อหาที่จะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด
๒) ครูเลือกลักษณะของ
การบูรณาการว่าจะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคนเดียว หรือว่าจะร่วมกันจัด
กิจกรรมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓) วางแผนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และจัดท�ำแผนการเรียนรู้
๔) จัดการเรียนรู้และมี
การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านเนื้อหาวิชา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะในการคิดของผู้เรียน
๒.๒ กระบวนการพั ฒ นา
ทักษะการคิด พบว่า สถานศึกษา ๑๑
แห่ง ได้เลือกทักษะการคิดที่เหมาะสม
กับบริบทของตน และด�ำเนินการวิจัย
และพัฒนาประมาณ ๒ ปี ส่งผลให้ได้
กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดที่แตก
ต่างกัน รวมทั้งสิ้น ๘ กระบวนการ ดังนี้

๑) กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่ามี ๒ กระบวนการ คือ
ก. กระบวนการของโรงเรียนสันมหาพนวิทยา ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๓ ขั้น คือ
ขั้นที่ ๑   ขั้นรับรู้
ขั้นที่ ๒
ขั้นจ�ำแนกเปรียบเทียบ
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุปอย่างมีเหตุผล
ข. กระบวนการของโรงเรียนผดุงปัญญา มี ๗ ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ ๑
การระบุหรือท�ำความเข้าใจกับประเด็นปัญหา
ขั้นที่ ๒
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นที่ ๓
การระบุความเพียงพอและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ขั้นที่ ๔
การแยกแยะความแตกต่างของข้อมูล
ขั้นที่ ๕
การตั้งสมมุติฐาน
ขั้นที่ ๖
การลงข้อสรุปจากข้อมูลที่ปรากฏ
ขั้นที่ ๗
การประเมินข้อสรุป เป็นการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสรุป
๒) กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากงานวิจัยของโรงเรียนวัดกู่ค�ำ  และโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
พบว่ามีการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ สิ่งเร้าและกิจกรรมที่กระตุ้นส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑
การก�ำหนดปัญหา
ขั้นที่ ๒
การคาดคะเนปัญหา
ขั้นที่ ๓
การแสวงหารวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ ๔   การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ ๕   การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๓) กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา  จากงานวิจัยของโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้ก�ำหนดกระบวนการในการ
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ดังนี้
ขั้นที่ ๑
ขั้นตระหนักในปัญหา
ขั้นที่ ๒
ขั้นวิเคราะห์สาเหตุ
ขั้นที่ ๓
ขั้นสร้างและก�ำหนดทางเลือก
ขั้นที่ ๔   ขั้นวางแผนการด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหา
ขั้นที่ ๕   ขั้นปฏิบัติตามแผน
ขั้นที่ ๖   ขั้นวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
๔) กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  จากงานวิจยั ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม พบขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ๔ ขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ ๑
ทบทวนความรู้เดิม
ขั้นที่ ๒   เสริมความรู้ใหม่
ขั้นที่ ๓   สรุปองค์ความรู้
ขั้นที่ ๔   น�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์
๕) กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอด จากงานวิจัยของโรงเรียนอุบลวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
โดยใช้การเขียนแผนที่ความคิด พบว่า ครูมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๕.๑) ก�ำหนดสถานการณ์ตามจุดประสงค์ของบทเรียน
๕.๒) น�ำเสนอสถานการณ์และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิดโดยใช้ทกั ษะการคิดต่าง ๆ เช่น การสังเกต การเปรียบเทียบ
การแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล�ำดับ และการสรุป
๕.๓) ใช้เทคนิคการเขียนแผนที่ความคิดในการรวบรวมข้อมูล
๕.๔) ใช้แผนที่ความคิดในการสรุปความคิดรวบยอด
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ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ :
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔

๖) กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดโดยการใช้ค�ำถาม จากงานวิจยั ของโรงเรียนศิรพิ งศ์วทิ ยา และโรงเรียนวรพัฒน์
พบว่า ครูใช้เทคนิคการใช้ค�ำถามประเภท “อะไร ที่ไหน ท�ำไม อย่างไร” ในกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มระดับปฐมวัย
และกลุ่มระดับประถมศึกษา ดังนี้
๖.๑) กลุม่ ระดับปฐมวัย ใช้คำ� ถามทีเ่ ป็นรูปธรรม ค�ำถามทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของเด็ก หรือเป็นค�ำถามทีน่ กั เรียน
รู้สึกสนุกในการตอบ
๖.๒)  กลุ่มระดับประถมศึกษา ใช้ค�ำถามประกอบสถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือค�ำถาม/ค�ำสั่งต่อเนื่องใน
เรื่องเดียว โดยมีการเขียนให้อ่านแทนการฟังอย่างเดียว  
๗) กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดสร้างความรู้ พบจากงานวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ซึ่งมีหลักการใน
การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นกระบวนการให้นกั ศึกษาได้คดิ เอง ลงมือปฏิบตั เิ อง และสรุปเป็นองค์ความรูไ้ ด้เอง โดยมีขนั้ ตอนในการเรียน
รู้ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ ๑
ก�ำหนดปัญหาหรือประเด็น
ขั้นที่ ๒   คาดคะเน/ ตั้งสมมุติฐาน
ขั้นที่ ๓   วางแผน/ ออกแบบเก็บข้อมูล
ขั้นที่ ๔   เก็บข้อมูล/ หรือปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นที่ ๕   วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ ๖   สรุปความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินงาน
๘) กระบวนการพัฒนาการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ จากงานวิจัยของโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลา
ภิเษก พบว่า ครูน�ำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของนักเรียนมาเป็นประเด็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ปัญหานักเรียนมีรายได้
ไม่เพียงพอ นักเรียนคิดวางแผนไม่เป็น เมือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาและก�ำหนดวิธแี ก้ปญ
ั หาเรียบร้อยแล้ว จึงด�ำเนินการฝึกทักษะด้านการคิด
ตามหลักโยนิโสมนสิการ โดยเลือกการคิดแบบเป็นอยู่ในปัจจุบันมาใช้ ดังนี้
ขั้นที่ ๑
รู้ผลจากอดีต
ขั้นที่ ๒   รู้เท่าทันปัจจุบันอย่างมีสติ
ขั้นที่ ๓   คาดผลที่เกิดในอนาคตจากการกระท�ำในปัจจุบัน
ขั้นที่ ๔   เลือกปฏิบัติภาวะปัจจุบันให้ดีที่สุด
ขั้นที่ ๕   ประเมินตนเอง
ขั้นที่ ๖   ประยุกต์ใช้โดยฝึกคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันในชีวิตประจ�ำวัน
๓ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย/
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิด
สถานศึกษา ๑๑ แห่ง ได้ด�ำเนิน
งานวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด จนกระทั่งสามารถ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้เป็น
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นวัตกรรมของโรงเรียน นอกจากนั้น ใน
ขณะทีก่ ำ� ลังทดลองกระบวนการดังกล่าว
ครูผู้สอนก็มีการท�ำวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
รู้ควบคู่ไปด้วย   ปรากฏว่าสถานศึกษา
๑๑ แห่ง มีงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
รวมทั้งสิ้น ๓๔๔ เรื่อง  
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ผูส้ นใจในรายละเอียดเกีย่ วกับงาน
วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการคิดต่าง ๆ
รวมทัง้ งานวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนของ
สถานศึกษาทั้ง ๑๑ แห่ง สามารถติดต่อ
สถานศึกษาได้โดยตรง ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ ๕ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในชุดโครงการ วพร.
รายชื่อโรงเรียนและสถานที่ติดต่อ
ชื่องานวิจัย/นวัตกรรม
			

จ�ำนวนงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบัน

๖๓

๒. โรงเรียนอุบลวิทยาคม                      
๓๘๗ ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐                    
โทร.๐-๔๕๒๕-๔๗๘๔

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพือ่ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

๘๗

๓. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด        
๑๗๗ ถ.ชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐                         
โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๖๐๒

การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ยตนเองโดย
กระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการเน้ น
ร่วมคิดร่วมท�ำ

๙

๔. โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน          
๑/๒ ถ.ห้าพฤศจิกา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐                       
โทร. ๐-๔๓๒๔-๒๙๐๐

การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของนักเรียน

๔๓

๕. โรงเรียนผดุงปัญญา                       
ถ.พหลโยธิต ต.ไม้งาม อ.เมือง  
จ.ตาก ๖๓๐๐๐  
โทร. ๐-๕๕๕๑-๑๑๓๕

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ด้ ว ยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการ

๒๖

๖.

โรงเรียนวัดเวฬุวัน                    
๑๑๔/๒ ม.๒ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี          
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๓๒-๑๕๒๑

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด แก้
ปัญหา

๒๔

๗. โรงเรียนวัดกู่ค�ำ                            
๔๑ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐  
โทร. ๐-๕๓๓๑-๑๗๘๕

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

๓๑

๑.

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
๑๔๗ ม.๑ ต.โนนคูณ อ.คอนสาร
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
โทร. ๐-๔๔๘๐-๑๘๘๘
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ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ :
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔

ตารางที่ ๕ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในชุดโครงการ วพร. (ต่อ)
จ�ำนวนงานวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน

รายชื่อโรงเรียนและสถานที่ติดต่อ
ชื่องานวิจัย/นวัตกรรม
			
๘. โรงเรียนสันมหาพนวิทยา                   
๒๑๖ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง                
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐                        
โทร. ๐-๕๓๔๗-๑๓๒๖

การจัดการเรียนรู้แบบหลากหลายวิธี เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

๑๘

๙.

การพัฒนาทักษะการคิดแบบความคิดรวบ
ยอดโดยใช้แผนทีค่ วามคิด (mind mapping)

๑๓

๑๐. โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา               
๔๒๗ ถ.ไทรบุรี อ.เมือง
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐  
โทร. ๐-๗๔๓๑-๒๓๐๕

การพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้
เรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เน้นการคิด

๑๘

๑๑. โรงเรียนวรพัฒน์                        
๖๓ ซ.พัฒโนอุทิศ ถ.ราษฎร์ยินดี         
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐          
โทร. ๐-๗๔๒๓-๖๐๒๐

การพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้
เรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เน้นการคิด

๑๒

รวม

๓๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม           
๑๒ ถ.ท่าอิฐล่าง ต.ท่าอิฐ อ.เมือง          
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐                       
โทร. ๐-๕๕๔๑-๒๙๔๗

ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การ
บู ร ณาการทั ก ษะการคิ ด ในการจั ด การ
เรียนรู้
๑. ปัญหาและอุปสรรค
โรงเรียนที่ได้พยายามจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการคิดและ
กระบวนการคิ ด ไปใช้ มี ป ั ญ หาและ
อุปสรรคที่คล้ายคลึงกันส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้ที่
สนใจจะน�ำไปใช้ ควรศึกษาเพื่อหาทาง
ป้องกันไม่ให้ปญั หาเหล่านัน้ เกิดขึน้ ปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าว ได้แก่ (ดวงเดือน

ทิศนา แขมมณี

อ่อนน่วม และ ทิศนา แขมมณี, ๒๕๔๘)
๑.๑ ครู ข าดความเข้ า ใจใน
ความหมายและกระบวนการคิดแต่ละ
ชนิด ท�ำให้ไม่สามารถวางแผนการสอน
ที่ ชั ด เจนและจั ด กิ จ กรรมการสอนได้
เนื่องจากการคิดมีลักษณะเป็นนามธรรม
และการคิดไม่ใช่เนื้อหาสาระ แต่เป็น
ทักษะกระบวนการซึ่งค่อนข้างยากแก่ครู
ที่จะเข้าใจ และครูส่วนใหญ่ขาดความ
รู้และประสบการณ์ในการสอนทักษะ
กระบวนการทั้งหลาย
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๑.๒ ครู ไ ด้ รั บ การอบรมใน
เรือ่ งการคิด แต่การอบรมก็ยงั ไม่สามารถ
ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างได้ เนื่องจาก
ครูมีเวลาที่จะศึกษาท�ำความเข้าใจน้อย
เกินไป
๑.๓ ครูขาดผูช้ แี้ นะและให้คำ�
ปรึกษา เมื่อลองน�ำความรู้ความเข้าใจไป
ใช้แล้ว เมื่อประสบปัญหาครูไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ หากครูไม่ได้รับการนิเทศ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง การพัฒนาก็
จะติดขัดไม่ก้าวหน้า
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๑.๔ ครูมีภาระอื่น ๆ มาก จน
ท�ำให้ไม่มีเวลาที่จะศึกษาด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองได้อย่างจริงจัง กอปรกับ
มีแหล่งการเรียนรู้น้อย และขาดผู้ชี้แนะ
จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถพั ฒ นาตนเองได้
ตนเองได้ดีเท่าที่ควร
๑.๕ ในบางกรณี ผู ้ บ ริ ห าร
ไม่ เ ข้ า ใจปั ญ หาและสาเหตุของปัญหา
ที่แท้จริง ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนแก่ครูเท่าที่ควร ครูจึงขาดแรง
จูงใจในการพัฒนา
๑.๖ ในกรณีที่ผู้บริหารสนใจ
งานวิชาการ ดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ครู ครูมักมีการพัฒนาขึ้น แต่เมื่อมีการ
โยกย้ายสับเปลีย่ นผูบ้ ริหาร หากผูบ้ ริหาร
คนใหม่ขาดความเข้าใจและไม่ให้การ
สนับสนุนแก่ครู ก็ท�ำให้การพัฒนาขาด
ความต่อเนื่อง  
๒. ข้อเสนอแนะ
จากปั ญ หาและอุ ป สรรค
ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการด�ำเนิน
การให้ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑ โรงเรี ย นต้ อ งให้ ก าร
ส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอย่างเพียงพอ
และต่อเนือ่ ง การสนับสนุนครูดา้ นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งทางด้านเอกสารและตัวบุคคล
เป็นสิ่งจ�ำเป็น การหาผู้รู้ ผู้ชี้แนะมาให้
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
เป็นสิ่งจ�ำเป็น การจัดการนิเทศภายใน
อย่างเป็นระบบให้ครูได้มีโอกาสปรึกษา
หารืออย่างเพียงพอจะช่วยได้มาก เพราะ
เรื่อง “การคิด” เป็นเรื่องยากกว่าจะเกิด

ความเข้าใจที่แท้จริง ต้องอาศัยการเรียน
รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้ครูมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ่อย ๆ เป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่ครูแทบทุกคนชอบ
และยอมรับว่าเกิดประโยชน์
๒.๒ ในด้านผู้เรียน ครูต้อง
ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง ให้เวลาผู้เรียนในการพัฒนาจัด
สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ และ
ด้านจิตวิทยา ให้เอื้อต่อพัฒนาการคิด
ของผู้เรียน
๒.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การคิดของผูเ้ รียน เช่น การคิดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ การคิดวิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ การเผชิญปัญหาและคิดแก้
ปัญหาและตัดสินใจ การคิดอย่างถูกทาง
มี คุ ณ ธรรม การยกย่ อ งเชิ ด ชู ผู ้ ที่ คิ ด ดี
คิดในสิ่งที่มีประโยชน์ต่าง ๆ กิจกรรมที่
หลากหลายสามารถส่งเสริมนิสัยในการ
คิดได้ดี
๒.๔ ในด้านการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการคิด พบว่า
กระบวนการที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ค รู เ กิ ด
ความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นในเรื่องของการ
คิด ก็คือ การให้คณะครูช่วยกันศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม แล้วช่วยกันจัดท�ำตัว
บ่งชีข้ อง “การคิด...” ทีต่ อ้ งการ พร้อมทัง้
จัดท�ำตัวบ่งชี้ที่แสดงลักษณะส�ำคัญของ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “การ
คิด...” นัน้ ๆ กระบวนการในการก�ำหนด
ตัวบ่งชี้ ท�ำให้ครูตอ้ งคิดวิเคราะห์ในเรือ่ ง
นั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและเกิด
ความกระจ่างขึ้น กระบวนการนี้จึงเป็น
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ประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ต้องใช้เวลาพอ
สมควร หากโรงเรียนสามารถจัดเวลา
พบปะที่จะเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจ�ำทุก
สั ป ดาห์ จะเห็ น ผลชั ด เจนขึ้ น ในเวลา
ไม่นานนัก
เอกสารอ้างอิง

ดวงเดือน อ่อนน่วม และทิศนา แขมมณี
(บรรณาธิการ). การจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการ : องค์ความรู้จากการวิจัย
และพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
โรงเรียน. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.);
๒๕๔๘.
ทิศนา   แขมมณี และคณะ. การน�ำเสนอ
รู ป แบบเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการคิ ด
ขั้ น สู ง ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู ร ะดั บ
ปริญญาตรี ส�ำหรับหลักสูตรครุศกึ ษา.
รายงานวิจยั . กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ๒๕๔๙.
(อัดส�ำเนาเย็บเล่ม)
_______. รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
โรงเรียน. รายงานการวิจยั . กรุงเทพฯ :
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
๒๕๔๘ (อัดส�ำเนาเย็บเล่ม)
ส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกใน
รอบแรก : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๗.
กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน); ๒๕๔๗

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ :
การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๔

การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ปัญหา : มาตรฐานที่ ๔

(ความสามารถทางการคิด)
เพราะ

เป็นนามธรรม

คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์
คิดเป็นระบบ

เป็นกระบวนการ

ทักษะการคิดหลากหลาย
core thinking skills
thinking process skills

basic thinking skills
higher order thinking skills
meta-cognition

หลักการสอน/พัฒนากระบวนการคิด

วัดและประเมินผลการเรียนรู้
• ผลของการคิด
• ทักษะ / กระบวนการคิด
• คุณลักษณะ / ลักษณะนิสัย

การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

- เข้าใจความหมาย - ขั้นตอน - ตัวบ่งชี้ทักษะการคิด
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
• ให้ผู้เรียนด�ำเนินการคิดตามขั้นตอนการคิด
• ให้ feed back การเสริมแรงและความรู้เพิ่มเติม
• ให้ปรับปรุงพัฒนา
• ให้ฝึกคิดบ่อย ๆ ในสถานการณ์หลากหลาย
• ให้น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

การบูรณาการการฝึกทักษะการคิดในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระวิชา
ก�ำหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ -

- ท�ำความเข้าใจในความหมายและขั้นตอนการคิด
- วิเคราะห์หาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการ
• ผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดอะไร จึงจะเกิดการเรียนรู้สาระต่าง ๆ ได้ดี

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ • แบบ deductive
- วัดและประเมินผลการเรียนรู้
• แบบ inductive
• ผลของการคิด (ผลสัมฤทธิ์)
•
•

ทิศนา แขมมณี

ทักษะ / กระบวนการคิด (ตามตัวบ่งชี้)
คุณลักษณะ
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โดย ทิศนา แขมมณี
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Abstract

Analysis, Synthesis, Creative and Critical Thinking Skills: Integration in Teaching-Learning Plan
Tisana Khemmani
Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Sciences, The Royal Institute, Thailand

		
This article provides a guideline useful for teachers to integrate skill training in thinking in their course
contents which can be done by 1) studying meaning and processes of each thinking skill, 2) analyzing the course
contents and identifying thinking skill/ skills needed for learning the contents, 3) designing learning activities that
provide opportunities for learners to do the thinking themselves. The training will be more effective if supported
by needed reinforcement, feedback, and knowledge. Frequent practices in various situations and in daily life
are also necessary, and 4) evaluating thinking ability through the achievement of thinking (results of thinking),
thinking skills (process of thinking) and desired attributes (dispositions of a good thinker).
Key words : analysis thinking, synthesis thinking, creative thinking, critical thinking, developing thinking skills.
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