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                  คําช้ีแจงกอนศึกษา 

 

                วัตถุประสงคการศึกษา  

 

1.  เพื่อใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความหมาย  

ระดับของการคิด และกระบวนการพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

ตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานการสอนคิดของครูผูสอน  

3. เพื่อใหครูผูสอนนําความรูท่ีไดรับไปใชเปนแนวทางในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

 

              ขั้นตอนการศึกษา 

        1.   ศึกษาเนื้อหาแตละหนวย ใหเขาใจเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับทักษะการคิด 

2. หากผูศึกษายังไมเขาใจเนื้อหาข้ันตอนใด ขอใหทบทวนเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ 

      กอนศึกษาเนื้อหาใหม 

        3.   ผูศึกษานําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

              เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ในกลุมสาระการเรียนรู และระดับช้ันท่ีทานรับผิดชอบ  

 

                     ขอบขายของเนื้อหา 

             

 เอกสารฉบับนี้  มีขอบขายของ เนื้อหาประกอบดวย  3  หนวย  ไดแก   

1. บทนํา  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัทักษะการคิด  

2. หนวยท่ี  1  ระดับของทักษะการคิด  

3. หนวยท่ี  2  ทักษะการคิดท่ีจาํเปนในการพฒันาผูเรียนระดับประถมศึกษา 

4. หนวยท่ี  3  ทฤษฎี หลักการ แนวการพัฒนาทักษะการคิด 



 

ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมท่ี 2 ทักษะการคิด 

 
 

2 

    บทนํา 
 

                      ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับทักษะการคิด 

 

      ความหมายของการคิด 

   

 

 

 

 

 

     ความสําคัญของการคิด 

 

 

 การคิดเปนพื้นฐานของสติปญญาและความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองท่ีเกิดข้ึนภายใน ข้ึนอยูกบัความสามารถของสมองแต

ละซีกของมนษุยเฉพาะบุคคลในการจัดการขอมูลท่ีไดรับใหอยูในรูปแบบเหมาะสม  โดยแปรขอมูล

ขาวสารท่ีไดรับสูรูปแบบใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม  ซ่ึงในขณะท่ีใชความคิดสมองจะนําเอาขอมูล 

ความรู ประสบการณตาง ๆ ท่ีมีอยูมาคิดรวมกัน  โดยใชเหตุผลผสมผสานกับอารมณ และ                    

ความตองการเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีวางไวในส่ิงท่ีปรารถนา (เจริญศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์,  2546 : 8)   

       

ความสามารถในการคิดทําใหมนุษยมีความเปนมนุษย เพราะมนุษยสามารถแกปญหาดวย

ตนเอง สามารถคิดสรางสรรคส่ิงประดิษฐใหม ๆ มาใชในการดํารงชีวิต   สามารถสรางความสุข

ใหกับตนเองได  และสามารถปกปองตนเองใหพนจากภัยธรรมชาติไดดีกวาสัตวท่ัวไป  การคิดของ

มนุษยจึงเปนส่ิงท่ีนาอัศจรรยอยางยิ่ง  การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงการพัฒนาความรูและทักษะ เปน

กระบวนการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะ  ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ความสําคัญของการคิดดังนี้  (เจริญศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2546  :  8) 

1. การคิดกําหนดความเปนตัวเรา 

2. การคิดเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ 

3. การคิดนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงในเร่ืองตาง ๆ ในโลก 

4. การคิดสรางความสามารถในการแขงขันในสังคมแหงการเรียนรู 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ  ครูจึงควรคํานึงถึงความรูและทักษะท่ีจําเปนท่ีผูเรียนตองไดรับการพัฒนา  ตามการแบง

ระดับการพัฒนาความสามารถดานการคิดของผูเรียน   ซ่ึงผูเขียนขอนําเสนอการพัฒนาการคิดของ

นักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 6-8 ป  คือ ผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  1-3 โดยยึดหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูควบคูกับความเขาใจ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียน  จะชวยพัฒนาความเขาใจ 

ของผูเรียนเองใหสามารถสรางความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีเรียนรู  เกิดความเขาใจ  สามารถนําไป

ประยุกตใชได และจะทําใหเกิดการพัฒนาดานการเรียนในวิชานั้นๆในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

2. เพื่อขยายศักยภาพทางสมองของผูเรียน 

        ผูเรียนในชวงอายุ 6-8  ป เร่ิมท่ีจะมีความสามารถในการคิดหาเหตุผลการคิดในเชิง

นามธรรมและความสามารถในการคิดสรางสรรค  ดังนั้นจึงควรชวยเสริมสรางวิธีคิดท่ีถูกตองใหกับ

ผูเรียนท้ังในเร่ืองการคิดวิเคราะห  คิดแกปญหา การสังเคราะห การประยุกต และการคิดอ่ืนๆ  ท่ีควร

พัฒนาในชวงวัยของเขา  ซ่ึงจะชวยใหมีวิธีคิดในเร่ืองตาง ๆ มากพอท่ีจะเปนคนมีสติปญญาดี 

สามารถเรียนรูในระดับสูงข้ึน 

3. เพื่อพัฒนานิสัยการคิด 

การพัฒนาทักษะการคิดใหกับผูเรียน   เทากับเปนการสรางนิสัยนักคิดท่ีดีใหกับผูเรียน 

หากผูเรียนไดรับการเรียนรูวิธีคิด  มีการฝกคิดอยางเปนระบบและสมํ่าเสมอยอมจะมีนิสัย                       

ของการเปนนักคิดท่ีดีและเปนคนมีเหตุผล  หาทางเลือกท่ีดีใหกับการดํารงชีวิตในอนาคต 

4.    เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู 

        การเรียนการสอนท่ีจัดใหผูเรียนไดลงมือกระทําส่ิงตาง ๆ  หรือมีกิจกรรมท่ีตนเอง

สนใจ ท่ีตนเองชอบดวยตนเองไดรวมกลุมกับเพื่อนๆ  ผูเรียนจะรูสึกตื่นเตนมีชีวิตชีวา มีความสุข 

สนุกไปพรอมๆ กับการเรียนรูส่ิงใหมๆ ไมเครียด ไมนาเบ่ือ จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู

ของผูเรียนไดเปนอยางดีอีกดวย 

การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานการคิดนั้น  ครูจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรู

และมีความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการคิดประเภทตางๆอยางละเอียด  เพื่อท่ีจะสามารถออกแบบ                 

การจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาและ

พัฒนาทักษะการคิดควบคูกันไปดวยกันอยางสนุกสนาน  
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                  หนวยที่  1 

 

                      ความหมาย และระดับของทักษะการคิด  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

              การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ไดกําหนดกรอบการคิดในการพัฒนาผูเรียน              

ไว 2 ระดับ คือ 1) ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน  ไดแก  ทักษะการส่ือสาร และทักษะการคิดท่ีเปนแกน  

2)  ทักษะการคิดข้ันสูงไดแก  ทักษะการคิดซับซอน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะ

กระบวนการคิด   

การคิดและทักษะการคิดคืออะไร 

การคิด  คือ  กระบวนการทํางานของสมองท่ีใชในการจัดกระทําขอมูล หรือส่ิงเราท่ีไดรับรู

เขามา  กระบวนการรูคิดทางสมองตองอาศัยทักษะการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการจัดกระทํา

ขอมูลใหมีความหมายสําหรับตนเอง 

ทักษะการคิด  เปนคําท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการคิด  ท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมเพียงพอ   

ท่ีชวยใหมองเห็นพฤติกรรม/การกระทําท่ีชัดเจนของการคิดนั้นๆ เชน  การสังเกต การสํารวจ 

การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  การขยายความ และการสรุปความ เปนตน 

            กระบวนการคิด  เปนการคิดท่ีมีความสลับซับซอนสูงข้ึน  ซ่ึงตองมีพื้นฐานทางดานทักษะ  

การคิดหลายๆ ดานเขามาผสมผสานกัน  กระบวนการคิดจึงตองมีข้ันตอนและมีความแยบยล                  

นั้นคือทักษะการคิดข้ันสูง  กระบวนการคิดท้ังหลายมีความสําคัญตอการเรียนรูและการดําเนินชีวิต  

และเปนแกนแททางศักยภาพทางสมองและสติปญญาของมนุษย  นั้นคือ กระบวนการคิด

สรางสรรค  กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดสังเคราะห กระบวนการคิดวิจารณญาณ  

และกระบวนการคิดแกปญหา  (ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2551 : 52) 
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     ระดับของทักษะการคิด  

 

   ทักษะการคิดสูการพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  สามารถแบงไดเปน  2  ระดับ  คือ 

                 1.  ทักษะท่ีเปนพื้นฐาน  ท่ีเรียกวา “Basic thinking skills”  มี  2  ระดับ ไดแก 

                      1.1 ทักษะการคิดท่ีใชในการส่ือสาร  เชน ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน     

                            และทักษะการเขียน  

1.2 ทักษะการคิดท่ีเปนแกนสําคัญหรือ“Core thinking skills” ไดแก ทักษะการสังเกต   

ทักษะการสํารวจ ทักษะการตั้งถาม การเปรียบเทียบ ทักษะการตีความ ทักษะ                  

การขยายความ ทักษะการแปลความ ทักษะการสรุป ทักษะการอางอิง ทักษะการให

เหตุผล  ทักษะการเช่ือมโยง  ทักษะการนําความรูไปใช   เปนตน  

                2.  ทักษะการคิดระดับสูงท่ีเรียกวา “higher order thinking skills”   มี 3 ระดับ ไดแก 

                     2.1   ทักษะการคิดท่ีซับซอน  เชน  ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการพยากรณ  

                             ทักษะการนิยาม  ทักษะการวิเคราะห  ทักษะการสังเคราะห  ทักษะการจัดระบบ  

                             จัดโครงสราง ทักษะการหาแบบแผน  การหาความเช่ือพื้นฐาน เปนตน 

                     2.2  ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ไดแก  ทักษะการคิดคลอง  ทักษะการคิดละเอียด   

                             ทักษะการคิดไกล ทักษะการคิดกวาง ทักษะการคิดลึกซ้ึง ทักษะการคิดหลากหลาย   

                             ทักษะการคิดถูกทาง  เปนตน 

                     2.3   ทักษะกระบวนการคิด  ไดแก  ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ทักษะ 

                             กระบวนการคิดแกปญหา  ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ  ทักษะกระบวนการ 

                             คิดสรางสรรค  และทักษะกระบวนการวิจัย 
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ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน (Basic  thinking  skills)   
 

 

ทักษะในการส่ือสารเปนทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน หรือการคิดท่ีใชในการส่ือสารท่ีมนุษย               

ทุกคนตองใชมี 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน และทักษะการเขียน ซ่ึง

ความหมาย  และกระบวนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนแตละทักษะ  ดังนี ้

ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การฟง 

 

   การรับรูความหมายจากเสียงท่ี            

ไดยนิ การไดยนิเปนความสามารถ

ท่ีจะไดรับรูส่ิงท่ีไดยนิ  ตีความและ

จับความส่ิงท่ีรับรูนั้นแลวเขาใจ 

และจดจําได 

 

กระบวนการพัฒนาเรียนรู 

1. สนใจเร่ืองท่ีฟง 

2. ทําความเขาใจในเร่ืองท่ีรับฟง 

3. จับประเดน็สําคัญและคิดวิเคราะห 

วิจารณเร่ืองท่ีฟงได 

4. แยกแยะขอความใดเปนขอเท็จจริง 

ขอความใดเปนขอคิดเห็น 

5. พิจารณาจดุมุงหมายของผูพูด รวมท้ัง

เหตุผลมีความเปนไปไดนาเช่ือถือของ               

เร่ืองท่ีฟง 

การพูด   การใชถอยคํา น้ําเสียงกิริยาอาการ

ถายทอดความรู ความคิด และ

ความรูสึกของผูพูดใหผูฟงไดรับรู

และเกดิการตอบสนอง 

กระบวนการพัฒนาเรียนรู 

1. ทําใหผูฟงเขาใจเนื้อหาท่ีพูดไดงาย 

ชัดเจน 

2. ผูพูดและผูฟงสามารถแสดงพฤติกรรม 

ตอบสนองไดตรงตามจุดมุงหมาย 

3. พูดไดเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ 



 

ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมท่ี 2 ทักษะการคิด 

 
 

7 

 
ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การอาน   การรับรูขอความในการเขียนของ

ตนเองหรือของผูอ่ืน  รวมถึงการ

รับรูความหมายจากเคร่ืองหมาย  

สัญลักษณตาง ๆ  

กระบวนการพัฒนาเรียนรู 

1. อานแลวสามารถจับใจความได 

2. อานแลวสรุปสาระสําคัญของเร่ือง                 

ท่ีอานได 

3. อานแลวแยกแยะความรู ขอเท็จจริง  

และขอคิดเหน็ได 

4. อานแลวตีความ แปลความ วิเคราะห 

วิจารณ และประเมินคาเร่ืองท่ีอานได              

อยางมีเหตุผล 

การเขียน การถายทอดความรู ความคิด 

ความรูสึก และความตองการ                 

ของบุคคลนั้น ๆ ออกมาเปน                      

ลายลักษณอักษรเพื่อส่ือความหมาย

ใหผูอ่ืนเขาใจ 

กระบวนการพัฒนาเรียนรู 

1. การเขียนโดยใชถอยคําสํานวนให

เหมาะสมกับผูรับสาร 

2. การเขียนถายทอดความรู ความคิด 

ความรูสึกไดชัดเจตรงตามความตองการ 

3. การเขียนตามหลักภาษาไดถูกตอง 

เหมาะสม 
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ทักษะการคิดที่เปนแกน (Core thinking  skills)   

 

 

 

ทักษะการคิดท่ีเปนแกน หรือการคิดระดับกลาง เปนทักษะท่ีตองตัดสินใจและแกปญหา               

ในชีวิตประจําวัน ท่ีสําคัญมี 18 ทักษะ ซ่ึงแตละทักษะมีความหมาย  และกระบวนการพัฒนาผูเรียน ดังนี ้

 

ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การสังเกต 

 

การรับรูและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ส่ิงใด ส่ิงหนึ่งโดยใชประสาท

สัมผัสท้ังหา เพื่อใหไดรายละเอียด

เกี่ยวกับส่ิงนัน้ ๆ ซ่ึงเปนขอมูลเชิง

ประจักษท่ีไมมีการใชประสบการณ

และความคิดเห็นของผูสังเกต                  

ในการเสนอขอมูลจากการสังเกต                     

ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

1. ใชประสาทสัมผัสหลายดาน (หู ตา จมูก 

ล้ิน กาย) ในการสํารวจส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ 

ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งเพื่อ 

ใหไดขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

2. ใหขอมูลการสังเกตท่ีเปนขอมูล 

เชิงประจักษโดยไมใชความคิดเห็นหรือ 

ตีความขอมูลนั้น 

3. กําหนดเกณฑท่ีไดรับการยอมรับ 

ทางวิชาการหรือยอมรับโดยท่ัวไปในการ  

แยกส่ิงตางๆ ออกจากกนั   

 

การคนหา 

 

   การคนหาส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ียงัไมรู

หรือรูนอยมากอยางมีจดุหมาย              

ดวยวิธีการตาง ๆ  เพื่อใหไดขอมูล

มากท่ีสุด 

1. กําหนดส่ิงหรือเร่ืองท่ีจะไปสํารวจ

เนื้อหา 

2. กําหนดวิธีการท่ีจะสํารวจคนหาส่ิง/               

เร่ืองท่ีกําหนด 

3. ใชวิธีการท่ีกําหนดในการคนหาส่ิงของ/   

เร่ืองท่ีตองการ 

4. รวบรวมและนําเสนอขอมูลท่ีไดจาก  

การสํารวจคนหา 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การสํารวจ 

 

   การพิจารณาตรวจสอบส่ิงท่ี

สังเกตอยางมี จุดมุงหมาย เพือ่           

ใหไดขอเท็จจริงและความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่ิงนัน้ 

1. กําหนดส่ิงหรือเร่ืองท่ีจะสํารวจ 

2. แสวงหาวิธีการในการรวบรวมขอมูล 

เพื่อใหไดขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

เกี่ยวกับ ส่ิงนัน้ 

3. รวบรวมขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

เกี่ยวกับส่ิงท่ีสํารวจ 

4. นําเสนอขอเท็จจริงความคิดเห็นท่ีได              

จากการสํารวจ 

การจัดกลุม 

 

   การนําส่ิงตางๆ  ท่ีมีคุณสมบัติ

เหมือนกนัตามเกณฑมาจัดเปนกลุม 

โดยแตละกลุมมีเกณฑท่ีตางกัน 

1. สังเกตความเหมือน ความตางและ 

ภาพรวมของส่ิงตาง ๆ ท่ีจะจดักลุม 

2. กําหนดเกณฑของส่ิงท่ีจะมารวมกลุม 

เดียวกันซ่ึงแตละกลุมมีเกณฑตางกันไป 

3. จําแนกหรือแยกส่ิงตางๆ เขากลุม                  

ตามเกณฑท่ีกาํหนด 

4. อธิบายผลการจัดกลุมพรอมท้ังเกณฑ              

5.  แยกส่ิงตางๆ ออกจากกันตามเกณฑ 

6. จัดกลุมส่ิงท่ีมีลักษณะเหมือนกัน 

ไวดวยกัน 

7. ไดผลการจาํแนกประเภท ในแบบตางๆ 

การระบุ    การบงช้ีส่ิงตาง ๆ บอกสวนตางๆ 

ท่ีเปนองคประกอบหรือลักษณะ

ของส่ิงท่ีศึกษา 

1. สังเกตส่ิงท่ีศึกษา 

2. แสวงหาวิธีการในการรวบรวมขอมูล  

เพื่อใหไดขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

เกี่ยวกับส่ิงนัน้ 

3. รวบรวมขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

เกี่ยวกับส่ิงท่ีสํารวจ 

4. นําเสนอขอเท็จจริงและความคิดเห็น                

ท่ีไดจากการสํารวจ 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การรวบรวม 

ขอมูล 

   การใชวิธีการตางๆ เก็บขอมูล                               

ท่ีตองการรู 

1. กําหนดจุดประสงคของการเก็บขอมูล 

2. บอกขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของส่ิงของ   

    ท่ีศึกษาตามท่ีสังเกตไดใหมากท่ีสุด 

3. เช่ือมโยงลักษณะจากการสังเกตกับ 

    ลักษณะท่ีเคยรูมากอนหรือจาก 

    ประสบการณเดิม 

การเปรียบเทียบ    การระบุส่ิงของหรือเหตุการณ

ตางๆในส่ิงท่ีเหมือนกนัและ 

ส่ิงท่ีตางกัน 

1. กําหนดมิตท่ีิจะเปรียบเทียบ 2 ส่ิง คือ 

    ความเหมือน และความตาง 

2. นําของอยางนอย 2 ส่ิงท่ีจะเปรียบเทียบ 

    มาจัดใหอยูบนฐานเดียวกนัตามเกณฑ 

    ท่ีกําหนด 

3. บอกความเหมือนหรือความตางของ 

    ส่ิงของท่ีตองการเปรียบเทียบกัน 

การคัดแยก    การแยกส่ิงท่ีมีลักษณะตางกัน

ตั้งแต 1 อยางข้ึนไปออกจากกัน 

1. สังเกตส่ิงท่ีตองการคัดแยก (อยางนอย  

2 อยาง) 

2. บอกขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีตองการคัดแยก 

จากการสังเกต 

3. เปรียบเทียบส่ิงท่ีตองการคัดแยกเพื่อ 

ระบุความแตกตาง แลวแยกส่ิงท่ีมีลักษณะ 

ตางกันออกจากกัน 

4. อธิบายความแตกตางของส่ิงท่ีคัดแยกได 

การเรียงลําดับ    การนําส่ิงตาง ๆ มาจัดเรียงกันไป

ในทิศทางเดยีวกันโดยใชเกณฑการ

จัดเกณฑใดเกณฑหนึ่ง 

1.  กําหนดเกณฑการจดัเรียงลําดับ 

2. นําส่ิงท่ีตองการจัดเรียงลําดับมาจัดเรียง 

ในทิศ ทางเดยีวกัน  จากปริมาณมากไปยัง 

ปริมาณนอยหรือจากปริมาณนอยไปยัง 

ปริมาณมาก 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การแปลความ    การเรียบเรียงและถายทอด

ขอมูลในรูปแบบ/วิธีการใหม           

ท่ีแตกตางไปจากเดิมแตยังคง

สาระเดิม 

1. ทําความเขาใจในสาระและความหมาย

ของส่ิงท่ีจะแปลความหมาย 

2. หาวิธีนําเสนอสาระและความหมายนั้น 

ในรูปแบบ/วิธีการใหมแตใหยังคงสาระ 

และความหมายเดิม 

3. เรียบเรียงถายทอดสาระและความหมาย 

นั้นตามกลวิธีท่ีกําหนด 

การตีความ     การบอกความหมายหรือ

ความสัมพันธของขอมูลหรือ

สาระแฝงอยูไมปรากฏใหเหน็

อยางชัดเจนโดยการเช่ือมโยงกับ

บริบทความรู/ประสบการณเดิม

หรือขอมูลอ่ืนๆ 

1. ศึกษาขอมูล/ขอความ/เร่ืองท่ีตองการ

ตีความใหเขาใจ 

2. หาความหมายของขอความท่ีไมไดบอกไว

โดยเช่ือมโยงขอมูล/ขอความท่ีมีกับขอมูลอ่ืน 

ๆ ท้ังท่ีมีอยูและท่ีเปนความรู หรือ

ประสบการณเดิม หรือเช่ือมโยงขอมูลอยางมี

เหตุผล               

3. ระบุความหมายท่ีแฝงอยูโดยอธิบาย

เหตุผลประกอบ 

การเชื่อมโยง    การบอกความสัมพันธระหวาง

ขอมูลอยางมีความหมาย 

1. พิจารณาขอมูลตาง ๆ  

2. เลือกขอมูลท่ีมีความเกีย่วของกันมา

สัมพันธกันใหมีความหมายโดยอาศัยความรู

ประสบการณเดิมและแสวงหา 

ความรูและขอมูลใหม 

3. อธิบายความสัมพันธและความหมายของ

ขอมูลท่ีนํามาเช่ือมโยงกัน 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การสรุปยอ    การจับเฉพาะใจความสําคัญของ

เร่ืองท่ีตองการสรุปและนํามาเรียบ

เรียงใหกระชับ 

1. ศึกษาเร่ืองท่ีตองการสรุปยอ  ใหเขาใจ 

2. จับเฉพาะใจความสําคัญของเร่ืองโดย 

    2.1 จับจุดมุงหมายของเร่ือง 

    2.2 ลําดับเหตุการณของเร่ือง 

    2.3 ระบุเหตกุารณของเร่ืองท่ีจําเปน                

ตอการเขาใจเร่ืองใหครบถวน 

   2.4 ตัดรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ                

ท่ีไมจําเปนตอความเขาใจเหตุการณ               

หรือความหมายสําคัญของเร่ืองออกไป 

  2.5 นําเหตุการณหรือขอความของเร่ือง             

ท่ีสําคัญจําเปนขาดไมไดตอความเขาใจ

เร่ืองมาเรียบเรียงใหกระชับ 

การสรุป

อางอิง 

   การนําความรูหรือประสบการณเดิม

มาใชในการสรุปลงความเหน็เกี่ยวกับ

ขอมูล 

1. สังเกตส่ิงตางๆ/ปรากฎการณตาง ๆ  

2. อธิบาย/สรุปส่ิงท่ีสังเกตตามขอมูล                 

เชิงประจักษ 

3. ขยายขอมูลจากส่ิงท่ีสังเกตไดออกไป

โดยการอางอิงจากความรูเดิมหรือ

ประสบการณเดิม 

4. สรุปความคิดเห็นจากการอางอิง 

การตั้งคาํถาม    การพูดหรือเขียนส่ิงท่ีสงสัย หรือ 

ส่ิงท่ีตองการรู 

1. อานหรือฟงอยางตั้งใจ 

2. ขีดเสนใตคําหรือขอความหรือจด

ประเด็นท่ีสงสัยตองการทราบคําตอบ 

3. เลือกคําท่ีใชแทนส่ิงท่ีสงสัย เชน ใคร 

อะไร ท่ีไหน  ทําไม  อยางไร 

4. เขียนหรือพดูเปนประโยคคําถาม 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การใหเหตุผล    การอธิบายเหตุการณหรือ

เร่ืองราวกระทําตาง ๆ โดย

เช่ือมโยงใหเหน็ถึงสาเหตุและผล

ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ หรือการ

กระทํานัน้ๆ  

1. รับรูและรวบรวมขอมูลเกีย่วกับเหตกุารณ

หรือการกระทําตางๆ ท่ีตองการอธิบายให

เหตุผล 

2. คนหาสาเหตุของเหตุการณหรือ                    

การกระทําท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยหลักตรรกะ/              

การยอมรับของสังคม/ขอมูล/หลักฐาน 

ท่ีมาสนับสนุนการทดสอบ/ตรวจสอบ

เหตุผลเชิงประจักษ 

3. อธิบายใหความเหน็สอดคลองของเหตุ

และผลในเหตกุารณหรือการกระทํานัน้ๆ 

การนําความรู

ไปใช 

   การนําความรูท่ีเกิดจาก 

ความเขาใจไปใชเพื่อใหเกดิ 

ความชํานาญ 

1. ทบทวนความรูเดิม 

2. นําความรูไปใชในสถานการณ                            

ท่ีใกลเคียงกับความรูท่ีเคยเรียนรูแลว 
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ทักษะการคดิข้ันสูง  (การคิดซับซอน) 

 

ทักษะการคิดระดับสูง เปนการคิดท่ีมีความซับซอนสูงใชทักษะความคิดท่ีหลากหลายจะตอง

ใชความรูความสามารถและทักษะการฝกฝน มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะการคิดระดับกลางหลายๆ

ทักษะมาเปนพื้นฐานการคิดเสมอ ทักษะการคิดระดับสูงมีความหมาย  กระบวนการพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 

ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การทํา                

ความกระจาง  

    การใหรายละเอียดหรือ

คําอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับส่ิงท่ี

สงสัย หรือคลุมเครือใหเกดิ                 

ความชัดเจน 

 

1. ระบุส่ิงท่ีสงสัยคลุมเครือ 

2. ใชวิธีการตางๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

เชน เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง ขยายความ 

ตีความ อธิบาย สรุป อางอิง ใหเหตุผล 

3. อธิบายส่ิงท่ีคลุมเครือใหกระจางชัดเจน 

การสรุปลง

ความเห็น 

   การใหความเห็นเกี่ยวกับขอมูล/

เร่ืองท่ีศึกษา  โดยการเช่ือมโยง

และอางอิงจากความรู หรือจาก 

ประสบการณเดิม  หรือจากขอมูล

อ่ืน ๆ รวมท้ังเหตุผล 

1. ศึกษาขอมูลท้ังหมด 

2. จัดกระทํากบัขอมูลดวยวธีิการตาง ๆ 

ตามความเหมาะสม และสรุปสาระสําคัญ 

ของขอมูลเร่ืองท่ีศึกษา 

3.  ใหความเหน็ท่ีเกินไปจากขอมูลท่ีมีอยู 

โดยอาศัยการเช่ือมโยง การใชเหตุผล 

และอางอิงจากความรู หรือจาก 

ประสบการณเดิม  หรือจากขอมูลอ่ืนๆ 

4.  อธิบายความคิดเห็นโยใหเหตุผลประกอบ 

การใหคํา               

จํากัดความ 

   การระบุลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญ

ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีตองการนยิาม 

1. ศึกษาองคประกอบ/ลักษณะ/คุณสมบัต ิ

ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหครอบคลุม 

2.  คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะหรือคุณสมบัติ                 

รวมของส่ิงนั้น 

3.  นําคุณสมบัติรวมเหลานัน้มาเรียบเรียง 

เปนขอความใหกะทัดรัด ชัดเจน และ 

สละสลวย 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การวิเคราะห      การจําแนกแยกแยะส่ิงใด                    

ส่ิงหนึ่ง หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง                       

เพื่อท่ีจะคนหาองคประกอบและ

ความสัมพันธระหวาง

องคประกอบเหลานั้น เพื่อชวยให

เกิดความเขาใจในเร่ืองนัน้ 

1.  ศึกษาขอมูล 

2.  ตั้งวัตถุประสงคในการวิเคราะห 

3. กําหนดเกณฑการจําแนกแยกแยะขอมูล 

4.  แยกแยะขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดเพื่อ 

ใหเห็นองคประกอบของส่ิงท่ีจะวิเคราะห 

5.  หาความสัมพันธระหวางองคประกอบ 

ตาง ๆ ละความสัมพันธของขอมูลในแตละ

องคประกอบ 

6.  นําเสนอผลการวิเคราะห 

7.  นําผลการวเิคราะหสรุปตอบคําถาม  

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

การสังเคราะห   การนําความรูท่ีผานการวิเคราะห

มาผสมผสานสรางส่ิงใหมท่ีมี

ลักษณะตางจากเดิม 

1.  กําหนดวัตถุประสงคของส่ิงท่ีตองการ 

สรางใหชัดเจน 

2.  ศึกษาวเิคราะหท่ีเกี่ยวของ 

3.  เลือกขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 

4.  นําขอมูลมาทํากรอบแนวคิดสําหรับ 

สรางส่ิงใหม 

5.  สรางส่ิงใหมตามวัตถุประสงคโดยอาศัย 

แนวคิดท่ีกําหนดและขอมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

การประยุกต 

ใชความรู 

   การนําความรูท่ีมีไปใชใน

สถานการณใหมท่ีมีลักษณะ

แตกตางไปจากเดิม 

1.  สํารวจลักษณะของสถานการณใหม 

2.  ทบทวนขอมูล/ความรูเดิมท่ีมีอยู 

3.  คัดเลือกขอมูลท่ีสอดคลองกับลักษณะ 

ของสถานการณใหม 

4.  ตรวจสอบความเปนเหตุเปนผลหรือ 

ความเหมาะสมระหวางขอมูลกับสถานการณ

ใชความรูในสถานการณใหม 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การจัดระเบียบ      การนําขอมูลหรือส่ิงตาง ๆ                  

มาจัดระเบียบในลักษณะใด                  

ลักษณะหนึง่ เพื่อใหสะดวก                  

แกการดาํเนินการ 

1.  พิจารณาขอมูล หรือส่ิงท่ีตองการ 

จัดระเบียบท้ังหมด 

2.  กําหนดวัตถุประสงคในการจัดระเบียบ 

3.  นําขอมูลมาจัดระเบียบโดยจดัเปน 

ประเภท  หมวดหมู หรือเรียงลําดับ                     

ตามข้ันตอนตามความเหมาะสม 

การสรางความรู    การสรางความรูของตนเองจาก

การทําความเขาใจเช่ือมโยงขอมูล

ใหมกับขอมูลเดิม 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 

2. อภิปรายรวมกัน สาธิตใหเห็น 

3. ทดลองใช ประเมินคุณคา 

4. นําความรูไปใช 

การจัด

โครงสราง 

   การนําความรูมาจัดใหเห็นเปน

โครงสรางท่ีแสดงใหเห็น

ความสําคัญของโครงสรางนั้นๆ 

1. รวมรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

ใหครอบคลุม 

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูล 

3. จัดแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 

องคประกอบของเร่ือง 

การปรับ

โครงสราง 

   การขอมูลมาปรับ/เปล่ียน/ขยาย

โครงสรางความรูเดิม 

1. ศึกษาโครงสรางความรูเดิม 

2. พิจารณาขอมูลใหม 

3. เช่ือมโยงขอมูลใหมกับขอมูลเดิม                      

โดยปรับ/เปล่ียน/ขยายโครงสรางความรูเดิม 

ตามความเหมาะสม 

4. นําเสนอโครงสรางความรูใหมท่ีไดปรับ/ 

เปล่ียน/ขยายความ 

การหาแบบแผน    การหาความสัมพันธระหวาง

ลักษณะหรือองคประกอบ                        

ในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

1. สํารวจขอมูลหรือองคประกอบ                       

ของหลายส่ิงท่ีมีลักษณะคลายกัน 

2. แยกองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีลักษณะ  

รวมกันออกมา 

3. เช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง 

องคประกอบตางๆ แลวนําเสนอแบบแผน 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การพยากรณ      การคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน

ลวงหนา โดยอาศัยการสังเกต

ปรากฎการณซํ้าๆ หรือใชความรู

เปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎี ใน

เร่ืองนั้นมาชวยในการทํานาย 

1.  ศึกษาปญหาท่ีตองการคําตอบลวงหนา 

2.  ใชความรูจากเหตกุารณท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ 

หรือความรูเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎี  

ในเร่ืองนั้นมาคาดคะเนคําตอบของคําถาม 

หรือปญหาท่ีตองการรู 

3.  ระบุคําตอบท่ีไดจากการคาดคะเน 

การหาความเชือ่

พื้นฐาน 

  การใชหลักเหตุผลคนหา                 

ความเช่ือท่ีกําหนดการกระทํา  

ของบุคคลนั้น 

1.  สังเกตพฤติกรรม หรือการกระทํา                   

ของบุคคลนั้น 

2.  ระบุลักษณะสําคัญของพฤติกรรม 

3.  วิเคราะหความคิดเห็นความเช่ือท่ีเปน 

สาเหตุทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

โดยใชหลักเหตุผลหรือการอางอิงจาก 

ประสบการณ 

4.  สรุปความเช่ืออันเปนเหตขุองการกระทํา 

ของบุคคลนั้น 

การตั้ง

สมมุติฐาน 

   การคาดคะเนคําตอบท่ียังไมได

พิสูจน บนพืน้ฐานของขอมูลจาก

การสังเกต  ปรากฎการณ ความรู 

และประสบการณเดิม 

1.  ศึกษาปญหาท่ีตองการคําตอบลวงหนา 

2.  ใชความรูจากแหลงตาง ๆ มาคาดคะเน 

คําตอบใหไดมากกวา 1 คําตอบ 

3.  ระบุสมมุติฐานพรอมท้ังขอมูล ขอความรู 

ท่ีสนับสนุนสมมุติฐานนั้น 

การพิสูจน  

ความจริง 

   การหาขอมูลท่ีเช่ือถือได                    

มาสนับสนุนขอสรุป หรือ             

คําตอบท่ีวาเปนจริง 

1.  ศึกษาผลสรุป หรือหาคําตอบ 

2.  แสวงหาวิธีการ และขอมูลท่ีเช่ือถือ 

สนับสนุนผลสรุปหรือคําตอบนั้น 

3.  ยืนยนัผลสรุปหรือคําตอบโดยยกขอมูล 

หลักฐานท่ีเช่ือถือไดมาสนับสนุน 
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ทักษะการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

การทดสอบ

สมมุติฐาน 

   การหาขอมูลท่ีเปนความรูเชิง

ประจักษเพื่อสนับสนุน หรือ

คัดคานคําตอบลวงหนาท่ี

คาดคะเนไว หรือเพื่อยอมรับ หรือ

ปฏิเสธคําตอบท่ีคาดคะเนไว 

1.  ศึกษาคําตอบท่ีคาดคะเนไว หรือคําตอบ 

ท่ีรอการพิสูจน 

2.  รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชในการพิสูจน 

คําตอบกําหนดแผนการทดสอบ 

3.  ดําเนินการทดสอบ และเก็บรวบรวม 

ขอมูลตามแผนท่ีกําหนด 

4.  วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

5.  พิจารณาความสอดคลองระหวางผลสรุป 

กับคําตอบท่ีคาดคะเนไว 

การตั้งเกณฑ    การบอกประเด็นหวัขอท่ีใชเปน

แนวทางในการประเมิน 

1.  ศึกษาลักษณะของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง                         

ท่ีจะประเมิน 

2.  ระบุลักษณะท่ีสําคัญของส่ิงนั้น  

การประเมิน    การตัดสินคุณคาหรือคุณภาพ

ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยการนําผล

จากการวัดไปเทียบกับระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

1.  นําประเดน็/หัวขอท่ีใชในการประเมิน 

มากําหนดระดบัคุณภาพท่ียอมรับได 

2.  นําผลท่ีไดจากการวัดมาเทียบกับระดับ 

คุณภาพ 
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การพัฒนาลักษณะการคิด  ความหมาย  ขั้นตอนและตัวบงชี้การมีลักษณะการคิด  ดังนี้ 

 

ลักษณะการคิด ความหมายการคิด ขั้นตอนการคดิ 
ตัวบงชี ้

การมีลักษณะการคิด 

คิดคลอง การคิดเพื่อใหได

ขอมูลจํานวนมาก

อยางรวดเร็ว 

1.  กําหนดประเด็นท่ีตองการคิด 

2.  คิดเช่ือมโยงเร่ืองท่ีคิดกับ

ความรู/ประสบการณ/ความรูสึก/

ความคิดเหน็ของตนอยางรวดเร็ว

ใหไดขอมูลจํานวนมาก 

1.  สามารถบอกความคิด

จํานวนมาก 

2.  สามารถบอกความคิด

ไดมาก  รวดเร็วในเวลา

จํากัด 

คิดหลากหลาย การคิดใหไดขอมูล

หลายประเภท 

1.  กําหนดประเด็นท่ีตองการคิด 

2.  คิดถึงประเภท/ชนิด/แบบ/

ลักษณะแตกตางกันของส่ิงท่ีคิด

ใหไดจํานวนมาก  

3.  หาตัวอยางของประเภท/ชนิด/

แบบ/ลักษณะของส่ิงท่ีคิด 

สามารถใหขอมูลท่ีมี

ประเภท/ชนิด/แบบ/

ลักษณะท่ีแตกตางกัน 

ของส่ิง/เร่ืองท่ีคิด 

ไดจํานวนมาก 

 

คิดละเอียด การคิดใหไดขอมูล       

ท่ีเปนรายละเอียดของ

ส่ิงท่ีตองการคิด 

1.  พิจารณาเร่ืองท่ีคิดวา 

มีประเด็นใดท่ีตองการ

รายละเอียดเพิม่ข้ึนและเพื่อ

จุดประสงคใด 

2.  ขยายขอมูลของประเด็นท่ีคิด

ใหไดรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน 

สามารถขยายขอมูล 

ของประเด็นท่ีคิดใหได

รายละเอียดเพิม่มากข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมท่ี 2 ทักษะการคิด 

 
 

20 

 

ลักษณะ 

การคิด 
ความหมายการคิด ขั้นตอนการคดิ 

ตัวบงชี ้

การมีลักษณะการคิด 

คิดชดัเจน การคิดท่ีผูคิดรูวาตนรู

และไมรูอะไร  เขาใจ

และไมเขาใจอะไร และ

สงสัยอะไร 

ในเร่ืองท่ีคิด 

1.  พิจารณาขอมูล/เร่ืองท่ีนํามาคิด 

2.  ระบุไดวาตนรูอะไร/ไมรู

อะไร/เขาใจอะไร/ไมเขาใจอะไร   

หรือสงสัยอะไร 

3.  อธิบายความเขาใจของตน               

ในเร่ืองท่ีรู ยกตัวอยาง และ                

ตอบคําถามในเร่ืองนั้น 

1.  สามารถระบุประเด็น 

ท่ีตนเองรู/เขาใจ/ไมรู/ 

ไมเขาใจหรือสงสัยอะไร 

2.  สามารถอธิบาย   

ขยายความหรือ

ยกตวัอยางหรือ                     

ตอบคําถามความกระจาง

ในเร่ืองท่ีตนรู/เขาใจได 

คิดอยางมี

เหตุผล 

การใชหลักเหตุผล 

ในการคิดพจิารณา 

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

1. รวบรวมขอมูลในเร่ืองท่ีคิด  

2. จําแนกขอมูลในเร่ืองท่ีคิดเปน

ขอเท็จจริงและความคิดเห็น 

ออกจากกัน 

3. พิจารณาความนาเช่ือถือ 

ของขอเท็จจริงกับความคิดเห็น 

4.  พิจารณาเร่ืองท่ีคิดโดยใช

เหตุผลแบบนรินัยและ/หรือ

อุปนัยบนฐานของขอมูล                    

ท่ีนาเช่ือถือ 

5.  อธิบายเร่ืองท่ีคิดอยางมีเหตุผล 

1.  สามารถแยก

ขอเท็จจริงและ                    

ความคิดเหน็ออกจากกัน 

2. สามารถประเมิน     

ความนาเช่ือถือของ

ขอเท็จจริงและ                       

ความคิดเหน็ 

3. สามารถอธิบายเร่ือง              

ท่ีคิด โดยใชหลักเหตุผล

ท้ังแบบนิรนยัและหรือ

อุปนัยในการพิจารณา

ขอมูล 

คิดถูกทาง การคิดท่ีทําใหได

ความคิดท่ีเปน

ประโยชนตอสวนรวม

และเปนประโยชน

ระยะยาว 

1. แสวงหาขอมูลในเร่ืองท่ีคิด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล                           

ท่ีเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะ                         

เกิดข้ึนกับสวนรวมและ

ผลกระทบท่ีจะเกดิข้ึน                        

ในระยะยาว 

 

1.  สามารถรวบรวมเร่ือง             

ท่ีคิดเกี่ยวกับผลกระทบ            

ตอสวนรวมและ

ผลกระทบในระยะยาว 
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ลักษณะการคิด ความหมายของการคดิ ขั้นตอนการคดิ 
ตัวบงชี ้

การมีลักษณะการคิด 

  2.  คิดพิจารณาขอมูล และ

ตัดสินใจโดยคํานึงถึง                                   

ประโยชนตอสวนรวมมากกวา

สวนตน 

3.  คิดพิจารณาขอมูล และ

ตัดสินใจโดยคํานึง ถึง

ประโยชนระยะยาวมากกวา

ระยะส้ัน 

2.  สามารถตัดสินใจ

ในทาง ท่ีเปนประโยชน

ตอสวนรวมมากกวา             

สวนตน 

3.  สามารถตัดสินใจ

ในทาง ท่ีเปนประโยชน

ระยะยาวมากกวาระยะส้ัน 

 

คิดกวาง การคิดโดยพจิารณา 

ถึงองคประกอบ/              

แงมุมตางๆ                         

ท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง            

ท่ีคิดใหไดมากท่ีสุด 

1. คิดองคประกอบ/แงมุมตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีคิดใหได            

มากท่ีสุด 

2. หาขอมูลรายละเอียดของ

องคประกอบ/แงมุมของ               

เร่ืองท่ีคิดใหไดมากท่ีสุด 

3. พิจารณาเร่ืองท่ีคิด โดยใช

ขอมูลหลายแงมุม 

4. สรุปพิจารณาเร่ืองท่ีคิด 

1.  สามารถระบุ

องคประกอบตาง ๆ                   

ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีคิด

ในหลายแงหลายมุม       

ไดอยางครอบคลุม 

2.  สามารถใหรายละเอียด

ขององคประกอบ/แงมุม   

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ            

เร่ืองท่ีคิด 

3.  สามารพิจารณาเร่ือง            

ท่ีคิดโดยใชขอมูล                  

หลายแงมุม 

4.  สามารถสรุปผลการคิด    

ท่ีไดจากการพจิารณา     

หลายแงมุม 
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ลักษณะการคิด ความหมายของการคิด ขั้นตอนการคดิ 
ตัวบงชี ้

การมีลักษณะการคิด 

คิดลึกซ้ึง การคิดท่ีทําใหเขาใจ 

ความซับซอนของ

โครงสรางและระบบ

ความสัมพันธเชิง

สาเหตุในโครงสราง

ของเร่ืองท่ีคิด 

1.  รวบรวมสวนประกอบ 

และขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ                 

กับเร่ืองท่ีคิดอยางครอบคลุม 

2.  เช่ือมโยงความสัมพันธ                     

ท่ีซับซอนของรายละเอียด 

ในสวนประกอบตาง ๆ เพื่อ                   

ใหเห็นโครงสรางหรือภาพรวม              

ของเร่ืองท่ีคิด 

3.  หาสวนประกอบท่ีมี

ความสําคัญหรือมีอิทธิพล                    

เร่ืองท่ีคิด 

4. หาสวนประกอบท่ีมี

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

สวนประกอบตางๆ ท่ีโยงใย             

ของเร่ืองท่ีคิด 

5.  วิเคราะหหาเหตุท่ีแทจริงของ

ปญหา/เร่ืองท่ีคิด 

6.  อธิบายเร่ืองท่ีคิดไดอยาง                

เปนระบบ 

1.  สามารถระบุและ

อธิบายสวนประกอบและ

ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับเร่ืองท่ีคิดอยาง

ครอบคลุม 

2.  สามารถจัดโครงสราง 

ของสวนประกอบตางๆ  

ของเร่ืองท่ีคิดได 

3.  สามารถระบุไดวา

สวนประกอบใดใน

โครงสรางมีความสําคัญ  

มีอิทธิพลสูงตอเร่ืองท่ีคิด 

4. สามารถอธิบาย

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ             

ท่ีมีอยูในโครงสรางได 

5.  สามารถอธิบายสาเหต ุ

ท่ีแทจริงของปญหา/              

เร่ืองท่ีคิดได 

6.  สามารถอธิบายเร่ือง             

ท่ีคิดไดอยางเปนระบบ 
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ลักษณะการคิด 
ความหมาย 

ของการคดิ 
ขั้นตอนการคดิ 

ตัวบงชี ้

การมีลักษณะการคิด 

คิดไกล การท่ีสามารถอธิบาย

เหตุการณตาง ๆ                 

ในอนาคตได 

1.  นําขอมูล/ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

เร่ืองท่ีคิดท้ังทางกวางและทางลึก

มาวิเคราะหความสัมพันธ                    

เชิงสาเหต ุ

2.  ทํานายความสัมพันธเชิง

สาเหตุของปจจัยตางๆ อยาง

ตอเนื่องเปนข้ันๆไปโดยอาศัย

ขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ                

เปนฐานในการทํานาย 

3. ประเมินความเหมาะสม 

และความเปนไปไดของ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ                  

ในแตละข้ันแตละตอน 

4. ลงความเหน็การทํานาย

เหตุการณในอนาคต 

1.  สามารถวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของปจจัยตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีคิด            

ท้ังทางกวางและทางลึก 

2.  สามารถใชขอมูล 

และขอเท็จจริงตางๆ 

ทํานายความสัมพันธ 

เชิงสาเหตุของปจจัยตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีคิด 

ท้ังทางกวางทางลึก 

3.  สามารถประเมิน                

ความเหมาะสม 

และความเปนไปได            

ของการทํานาย 

4.  สามารถอธิบาย

เหตุการณในอนาคตได 

  **  ทิศนา  แขมมณี.  ศาสตรการสอน “องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ” . 

        2548  :  440 – 443. 
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        กระบวนการคิดที่ใชในการพัฒนาผูเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษา 

 

กระบวนการคิด  หมายถึง  การคิดท่ีตองดําเนินไปตามลําดับข้ันตอน ท่ีจะชวยใหการคิด 

 ประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของการคิดนั้นๆ  ในแตละลําดับข้ันตอนอาจตองอาศัยทักษะ 

 การคิดหรือลักษณะการคิดจํานวนมาก   

             กระบวนการคิดมีองคประกอบสําคัญ  คือ  

  1. ตองมีจุดมุงหมายของกระบวนการ   

  2. ตองมีลําดับข้ันตอน   

  3. ตองมีการปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน  

กระบวนการคิดมี  4  กระบวนการ แตในเอกสารเลมนี้เปนเอกสารท่ีใชสําหรับครูผูสอน  

   ในระดับประถมศึกษา  ดงันั้นจึงขอนําเสนอกระบวนการคิด  5  กระบวนการ คือ กระบวนการคิด 

   วิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดแกปญหา  และคิดอยางมีวิจารณญาณ   

กระบวนการคิดท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1. กระบวนการคิดวิเคราะห เปนข้ันตอนการกําหนดขอมูลท่ีจะวิเคราะห แยกแยะ จดักลุม          

หาความสัมพนัธไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2. กระบวนการคิดวิจารณญาณ  เปนข้ันตอนการคิดท่ีผานการกล่ันกรองและประเมิน 

มาอยางรอบคอบ  มีเหตุ  มีผล  เช่ือถือได 

 3. กระบวนการคิดสรางสรรค เปนข้ันตอนการคิดเพื่อใหไดส่ิงใหมท่ียังไมเคยมีมากอน 

ซ่ึงจะเปนประโยชนในทางสรางสรรค 

 4. กระบวนคิดการแกปญหา เปนข้ันตอนการคิดและการดาํเนินการแกปญหา เพื่อให 

สามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการคิด ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ จํานวนมากบางนอยบางตามความจําเปน 

ของกระบวนการนั้นๆ และในแตละข้ันตอนจําเปนตองอาศัยทักษะการคิดยอยๆจํานวนไมนอย 

เชน ข้ันตอนการระบุประเดน็ปญหา ผูท่ีสามารถระบุปญหาไดดแีละถูกตองนั้นจะตองมีทักษะ 

ในการแสวงหาขอมูล  ตีความหมาย  ขอมูล  จําแนกขอมูลและมีทักษะในการใชเหตผุล  เปนตน  

ดังนั้นกระบวนการคิดจึงมีความซับซอนมากกวาทักษะการคิด และตองอาศัยทักษะ  

การคิดเปนพืน้ฐานหากบุคคลขาดทักษะการคิดท่ีจําเปนตอกระบวนการนั้นๆ จะสามารถทําให

กระบวนการนั้นขาดประสิทธิภาพได 
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กระบวน การคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

กระบวนการคิด

วิเคราะห 

    การจําแนกแยกแยะส่ิงใด                    

ส่ิงหนึ่ง หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง                       

เพื่อท่ีจะคนหาองคประกอบ

และความสัมพันธระหวาง

องคประกอบเหลานั้น เพื่อชวย

ใหเกิดความเขาใจในเร่ืองนัน้ 

1. กําหนดขอบเขต นิยามส่ิงท่ีจะวิเคราะห 

2. กําหนดจุดมุงหมายของการวิเคราะห 

3. พิจารณาขอมูล ศึกษาขอมูลท่ีจะทําการ 

วิเคราะห แลวกําหนดเกณฑ หลักการ 

การจําแนก แยกแยะขอมูลใหชัดเจน 

4.  ดําเนินการแยกแยะตามเกณฑท่ีกําหนด 

5.  สรุปผลการวิเคราะหใหเปนระบบชัดเจน 

ตามเกณฑท่ีกาํหนดไว 

กระบวนการคิด

สรางสรรค 

   การคิดท่ีแปลกใหมท่ีจะ

นําไปสูส่ิงตางๆ ผลผลิตใหมๆ 

ทางเทคโนโลยีและ

ความสามารถ                ในการ

ประดิษฐคิดคนส่ิงแปลกใหม 

1. ระดมความคิด 

2. สรางสรรคช้ินงาน 

3. นําเสนอวิพากษ วจิารณ 

4. ประเมินผลงานของตนเอง  

5. เผยแพรผลงาน     

กระบวนการคิด

แกปญหา 

   การแกปญหาเปนข้ันตอน                 

การเผชิญหนาผาฟนอุปสรรค 

และแกไขสถานการณเพื่อให

ปญหานั้นหมดไป 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป 

1. ทําความเขาใจปญหา 

    1.1 ปญหาคืออะไร 

    1.2 ขอมูลใดเกีย่วของกับปญหา 

    1.3 มีเงื่อนไข  ตองการขอมูลใดเพิ่มเติม 

2.  วางแผนและออกแบบการแกปญหาโดย

คํานึงถึงส่ิงตอไปนี้  

     2.1 เคยพบปญหาทํานองนี้กอนหรือไม 

     2.2  รูจักทฤษฎี หลักการม่ีเกี่ยวของ 

กับปญหาหรือไม 

     2.3  ใชวิธีแกปญหาท่ีเคยประสบ 

ความสําเร็จมากอนหรือไม 

3. ดําเนินการตามแผนการแกปญหา                     

มีการตรวจสอบแตละข้ันตอนท่ีปฏิบัติ 

4. สรุปและตรวจสอบการแกปญหา 
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กระบวนการคิด ความหมาย กระบวนการพัฒนาผูเรียน 

กระบวนการคิด

วิจารณญาณ 

    การคิดอยางมีวิจารณญาณ

เปนกระบวนการคิดเพื่อใหได

ความคิดท่ีรอบครอบ 

ตรวจสอบสาเหตุท่ีจะเช่ือหรือ

จะทําโดยผานการพิจารณา

ปจจัยรอบดานอยางกวางไกล  

ลึกซ้ึง และผานการพิจารณา

กล่ันกรองไตรตรองท้ังดาน

คุณ-โทษ และคุณคาท่ีแทจริง

ของส่ิงนั้นมาแลว 

1. ระบุประเดน็ปญหา หรือประเด็น 

ในการคิด 

2. ประมวลขอมูลท่ีเกี่ยวของจากการคิด 

ทางกวาง คิดทางลึกซ่ึง คิดละเอียด และ 

คิดระยะไกล 

3. วิเคราะหขอมูล 

4. พิจารณาทางเลือก โดยพิจารณาขอมูล 

โดยใชหลักเหตุผลและระบุทางเลือก 

ท่ีหลากหลาย 

5.  ลงความเหน็/ตัดสินใจ/ทํานายอนาคต 

โดยประเมินทางเลือก ใชเหตุผลคิดคุณคา 
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   หนวยที่  2 

   

                              ทักษะการคิดที่จําเปนในการพัฒนาผูเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  24 ไดระบุไววา การจัดกระบวน 

การเรียนรู จําเปนตองจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ 

เพื่อใหผูเรียนเปนผูสรางความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  โดยใหมีการเช่ือมโยงกับ

ธรรมชาติ จินตนาการความงาม ปญญา และฐานความจริงมีเปาหมายการพัฒนาผูเรียนดังนี ้

         เปาหมายการพัฒนาผูเรียนท่ีสําคัญประการหนึ่ง  คือ  การพัฒนาความสามารถในดาน 

การคิดท่ีตองการใหเกดิกับผูเรียน ไดแก การคิดไตรตรองหรือการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

การคิดแกปญหา  และคิดอยางมีวิจารณญาณ  ซ่ึงหากสถานศึกษาโดยครูสามารถพัฒนาผูเรียน

ใหมีความสามารถดานการคิดดังกลาวแลว  ก็จะนําไปสูโครงสรางกระบวนการคิดของผูเรียน  

ทําใหผูเรียนมีการคิดของตนเอง  สามารถกํากับและควบคุมกระบวนการคิดของตนเองได 

          ระดับของทักษะการคิดท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน  ระดับประถมศึกษา     

          การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนอายุระหวาง 6-12  ป หรือระดบัช้ันประถมศึกษา              

ปท่ี 1- 3  ครูผูสอนควรพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับของสมองของผูเรียน  ทักษะการคิด 

ท่ีเหมาะสมกบัผูเรียนวยัดังกลาว คือ ทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะการคิดท่ีเปนแกน และ 

ทักษะการคิดช้ันสูง  (ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห  ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค 

ทักษะกระบวนการคิดแกปญหา และทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ)  ในทักษะการคิด 

ระดับตาง ๆ นัน้ ผูเขียนขอนาํเสนอรายละเอียด ดังนี ้
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                          แนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน ระดับประถมศึกษา 

 

  

 การแบงระดับทางการคิดของนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง  6 - 8  ป ท่ียึดตามทฤษฎีพัฒนาการ 

    ทางการคิด  (Cognitive  Development)  ของเพียเจท (Jean  Piaget)  มีแนวคิดวาเดก็จะมีพัฒนาการ 

    ทางความคิดท่ีเติบโตข้ึนตามวัยอยางเปนข้ันตอน  เม่ือเด็กพัฒนาถึงข้ันตอนหนึ่งกจ็ะมีปฏิสัมพันธ 

    กับส่ิงแวดลอมอยางหนึ่ง เปนกระบวนการตอเนื่อง ฉะนั้นถาเด็กปกตทุิกๆ คนไดรับการพัฒนา 

   ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมทุกคนก็จะผานข้ันตอนนีเ้หมือนๆ  กัน (สํานักวิชาการและมาตรฐาน 

    การศึกษา, 2550 : 29-31)  ดังแผนภาพตอไปนี ้

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา

ดาน

ความคิดและ

สติปญญา 

  สมาธิยาวข้ึน  สามารถจดจอกับส่ิงท่ีสนใจจนสําเร็จ 

 สามารถเขียนหนังสือกลับหนากลับหลังได 

  สนใจการอาน 

  สามารถใชเหตุและผลในการแกปญหา 

  รูจักใชความคิดวาอะไรเปนเหตุ และจะเกดิอะไรเปนผล 

  สนใจเร่ืองแปลกประหลาดและส่ิงมหัศจรรย 

 สามารถเรียนรูถึงความแตกตางระหวางซายและขวา 

  เร่ิมเขาใจเวลาและวันในสัปดาห  รูจักดูนาฬกิา 

 

 

การพัฒนา 
ดานรางกาย 

  มีทักษะการใชกรรไกรและเคร่ืองมือเล็ก ๆได 

 สามารถผูกเชือกรองเทาได 

  สามารถออกแบบรูปรางตัวหนังสือและตัวเลขได 

  สามารถเขียนช่ือตนเองได                  
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   สามารถรวมกลุมกับเพือ่นไดดยีิ่งข้ึน                  

  สนใจเลนกับเพื่อนเพศเดียวกัน  เพื่อใหมีบทบาท 

        สําคัญ ข้ึน 

   อาจมีเพื่อนท่ีดีท่ีสุดและมีศัตรู 

   มีความตองการทําในส่ิงท่ีดี ๆ  และทําส่ิงท่ีถูกตอง 

   ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ                         

   รูจักนํากฎมาเปนแนวทางการตัดสินการกระทํา 
  ไมยอมรับการถูกวิพากษวิจารณและความลมเหลว    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (2549 : 29 ) ไดกลาวถึงประเภทการคิดท่ีจําเปน 
สําหรับนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  1-3 วามีท้ังหมด  7  ประเภท ดังนี้ 

1. การคิดเชงิมโนภาพ คือ การใชมโนภาพหรือการจินตนา เพื่อประโยชนในการคิดสรางสรรค  

คิดแกปญหาในการเรียนรู  เชน ครูทายคําวา “ฉันถูกหมางเมิน” ถา “ง” หายไปแลวจะเปนอยางไร 

2.  การคิดวิเคราะห คือ การแยกแยะขอมูล การเช่ือมโยงหาความสัมพนัธของขอมูล เชน  

ใหนกัเรียนดูภาพๆหนึ่ง แลวใหแยกแยะวาในภาพนี้มีอะไรบาง  พรอมท้ังใหนกัเรียนหาความสัมพนัธ

ของส่ิงท่ีมีอยูในภาพท่ีกําหนดให 

3.  การคิดสรางสรรค  คือ  การจินตนาการอยางอิสระในการคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ และ

แสดงออกอยางอิสระตามความคิดของตน  เชน  ครูนําเศษวัสดุตาง ๆ ประมาณ  8-10  ชนิด  แลวให

นักเรียนนําเศษวัสดุท่ีมีประดิษฐอะไรก็ไดตามความตองการ 

4.  การคิดเชิงเปรียบเทียบ คือความสามารถในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางส่ิงตางๆได 
เชน กิจกรรมใหนักเรียนเปรียบเทียบวา  สุนัข  กับ แมวเหมือนและตางกันอยางไร 

5.  การคิดเชิงวิพากษ   คือ  การวิพากษจะเปนพื้นฐานในการคิดอยางมีวิจารณญาณใครครวญ

ส่ิงท่ีพบเห็น  และสามารถประเมินไดวาส่ิงนั้นๆวาถูกหรือผิดอยางไร  เชน  ครูอานขาวส้ันๆ ใหนักเรียน

ฟงแลวใหแบงกลุมแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผลประกอบ 

6.  การคิดเชิงมโนทัศน  คือ  ความสามารถในการคิดรวบยอดได  เชน ครูใหภาพๆ หนึง่              

ใหนกัเรียนดูแลวใหตั้งช่ือเร่ืองพรอมกับเขียนบรรยายภาพ   

 

 

การพัฒนา 
ดานอารมณ

และสังคม 
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7.  การคิดเชิงสังเคราะห  คือ   ความสามารถในการคิดจากสวนท่ียอยๆ มาเปนส่ิงท่ีใหญ  เชน 

แจกส่ือท่ีเปนตัวพยัญชนะ สระ วรรณยกุต ท่ีรวมกันมาจํานวนหนึ่ง  แลวใหนักเรียนนําพยัญชนะสระ 

วรรณยกุต  ท่ีใหมาสะกดรวมกันเปนคํา และเปนคําท่ีมีความหมายใหไดมากท่ีสุด 

 จากการแบงระดับทางการคิดของนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง  6 - 8  ป ท่ียึดตามทฤษฎีพัฒนาการ

ทางการคิด  ของเพียเจท (Jean  Piaget) ซ่ึงสอดคลองกับกับแนวทางการจัดการเรียนรู   เพื่อพัฒนาทักษะ

การคิด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2550 : 19)  ดังตอไปนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ทักษะการส่ือสาร   

ทักษะการสังเกต       

ทักษะการเปรียบเทียบ   

ทักษะการจําแนกประเภท 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

ทักษะการสรุปลงความเห็น                      

ทักษะการเรียงลําดับ  

ทักษะการเช่ือมโยง    

ทักษะการจัดกลุม   

ทักษะการใหเหตุผล   

ทักษะการนําความรูไปใช  

ทักษะการคาดคะเน   

ทักษะการประเมิน 

 

ทักษะการส่ือสาร   

ทักษะการสังเกต       

ทักษะการเปรียบเทียบ   

ทักษะการจําแนกประเภท 

ทักษะการเรียงลําดับ  

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

ทักษะการสรุปลงความเห็น                      

ทักษะการเช่ือมโยง    

ทักษะการจัดกลุม   

ทักษะการใหเหตุผล   

ทักษะการนําความรูไปใช   

ทักษะการคาดคะเน   

ทักษะการประเมิน 

ทักษะการตั้งคาํถาม 

ทักษะการสรุปยอ  

ทักษะการสรุปอางอิง 

ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค 

ทักษะการส่ือสาร   

ทักษะการสังเกต       

ทักษะการเปรียบเทียบ   

ทักษะการจําแนกประเภท 

ทักษะการเรียงลําดับ 

ทักษะการเช่ือมโยง    

ทักษะการจัดกลุม   

ทักษะการสรุปลงความเห็น                      

ทักษะการคาดคะเน   

ทักษะการใหเหตุผล   

ทักษะการรวบรวมขอมูล  

ทักษะการนําความรูไปใช   

ทักษะการประเมิน 

ทักษะการตั้งคาํถาม 

ทักษะการสรุปยอ  

ทักษะการสรุปอางอิง 

ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค 

ทักษะการสํารวจ   

ทักษะการแปลความ 

ทักษะการวิเคราะห 

ทักษะการคิดแกปญหา 
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  หนวยที ่ 3 

   

                     ทฤษฎี หลักการ แนวการพัฒนาทักษะการคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะห กับการคิดระดับสูง 

 

การคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห 

การคิดแกปญหา ทําความเขาใจปญหา  หาความสัมพันธขอมูลเพื่อแกปญหา  

เปรียบเทียบทางเลือก  ลงมือแกปญหา  ตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน 

การคิดตดัสินใจ หาเหตุผล  จําแนกขอมูล  เปรียบเทียบทางเลือกเพื่อการตดัสินใจ

อยางมีเหตุผล 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ จําแนกแยกแยะขอมูล  จัดระบบขอมูลอยางมีเหตุผล  เปรียบเทียบ

ขอมูล  เพื่อการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

การคิดสรางสรรค เช่ือมโยงความสัมพันธขอมูล  จัดระบบขอมูลเปรียบเทียบขอมูล

ใหมกับขอมูลเดิม  ผสมผสานนําไปสูการสรางผลงานท่ีสรางสรรค

โดยพัฒนาจากของเดิม  หรือสรางข้ึนมาใหม 

 

      

จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวการพัฒนาทักษะการคิดตามท่ีนักวิชาการไดกลาวไว  

คือทักษะการคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดระดับสูง เนื่องจากทักษะการคิดระดับสูงจะมี

ขอความ หรือทักษะการคิดวิเคราะหปรากฎอยู  เชน  การแยกแยะ  การจําแนก    การจัดระบบ

ขอมูล  การเปรียบเทียบ  การเช่ือมโยงความสัมพันธ  การแสดงความสัมพันธของขอมูล  การหา

สาเหตุ  การมีเหตุผล  เปนตน จึงกลาวไดวาลักษณะของการคิดวิเคราะห มีความสัมพันธกับ

ทักษะการคิดระดับสูง คือ การคิดแกปญหา การคิดตัดสินใจ การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ             

การคิดสรางสรรคอยางแยกกันไมออกดังตาราง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 

2551 : 3) 
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จากลักษณะของการคิดระดับสูงมีความสัมพันธกับการคิดวิเคราะหดังกลาว สามารถสรุป 

ในรูปแบบของแผนภาพดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงความสัมพันธของการคิดวิเคราะหกับการคิดระดับสูง 

 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน.  2551 : 6) 

 จากหลักการ แนวคิด ความสัมพันธของการคิดวิเคราะหกับความคิดระดับสูง  สามารถอธิบาย

ไดวา บุคคลท่ัวไปมักมีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน  และคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิด ซ่ึงจะแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับบุคคลท่ีมีความสามารถในการรับสาร สงสาร (การฟง ดู พูด อาน และเขียน)  ซ่ึงบุคคลนั้นจะ

ใชทักษะข้ันพื้นฐานเปนเคร่ืองมือในการคิด  คือ คิดไดคลองแคลว คิดละเอียด คิดลึกซ้ึง  คิดกวางไกล  

คิดหลากหลาย  มีความชัดเจนในส่ิงท่ีคิด  รูจักพิจารณาขอมูลอยางรอบครอบโดยใชเหตุผลในการ

พิจารณาทางเลือกหรือหาคําตอบ  มีการพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมา และคุณคา หรือความหมายท่ีแทจริง

ของส่ิงนั้น  มีการไตรตรองกอนท่ีจะลงความเห็นตัดสินใจ  แกปญหาอยางมีเหตุผล อยางมีวิจารณญาณ  

เร่ิมจากการคิดวิเคราะห  คิดตัดสินใจ  แกปญหา   คิดสรางสรรค  และการคิดอยางมีวิจารณญาณบุคคล               

ก็จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ   

 สรุปวา  ทักษะการคิดท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตและการเรียนรูของบุคคล  โดยเฉพาะ

ผูเรียนท่ีอยูในวัยท่ีตองปรับตัวเขากับสังคม  (ชวงอายุ 6-8 ป)  จําเปนตองมีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน

ควบคูไปกับการคิดระดับสูง  นั้นคือ การคิดวิเคราะห  การคิดตัดสินใจ  การคิดแกปญหา  การคิด

สรางสรรค  และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหผูศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการคิด

ผูเขียนขอนําเสนอ  ความหมาย  องคประกอบ  ประโยชน ตัวบงช้ี กระบวนการข้ันตอนทักษะการคิด

เหลานี้  ดังตอไปนี้ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การคิดสรางสรรค 

การตัดสินใจ การแกปญหา การคิด

วิเคราะห 
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    การคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบ

ของการคิด

วิเคราะห 

การตีความ  ทําความเขาใจ  
และใหเหตุผลแกส่ิงท่ีวิเคราะห 

การมีความรู 
ความเขาใจ 
ในเร่ืองท่ีจะ                 

ทําการวิเคราะห 

การชางสังเกตชาง

สงสัย ชางซักถาม

เพื่อไดขอมูลในการ

วิเคราะห 

         การคิดวิเคราะห  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนก แยกแยะส่ิงใดส่ิงหนึ่ง/เร่ืองใด 

เร่ืองหนึ่ง  เพื่อคนหาองคประกอบของส่ิงนั้น/เร่ืองราวนั้น   และเปรียบเทียบเพื่อจัดกลุม                

อยางเปนระบบ   และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางส่ิง/เร่ืองราวเหลานั้นๆ  เพ่ือชวยใหเกิด

ความเขาใจในส่ิง/เร่ืองราวท่ีสําคัญของส่ิง/เร่ืองนั้น  

           จากความหมายดังกลาว สามารถแยกเปนประเด็นสําคัญของข้ันตอนการคิดวิเคราะห  

เพื่อนําไปสูการตัดสินใจแกปญหา  และการคิดสรางสรรค  คือ 

ข้ันท่ี 1  ระบุเร่ือง / ปญหา 

ข้ันท่ี 2  จําแนก แยกแยะขอมูล 

ข้ันท่ี 3  เปรียบเทียบเพื่อจัดระบบขอมูล 

ข้ันท่ี 4  หาความสัมพันธขอมูล  ใหเหตุผลและตรวจสอบขอมูล 

 ข้ันท่ี 5  ตัดสินใจ / แกปญหา / คิดสรางสรรค 
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ประโยชนของการคิดวเิคราะห  มดีังน้ี 

  1.  ใหความรูความเขาใจและขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ 
 

                2.  หาเหตุและผลของสิ่งที่เกิดขึ้น 
 

                       3.  ใชในการแกปญหา 
 

          4.  ใชในการประเมินคาและการตัดสินใจ 
 

              5.  นําไปใชในการสรางสิ่งใหม ๆ 

 
1. สามารถแยกแยะขอมูล/สวนประกอบตาง ๆ ของส่ิงท่ีวิเคราะหได 

2. สามารถแจกแจงรายละเอียดของสวนประกอบตาง ๆ ของส่ิงท่ีวิเคราะหได 

3. สามารถตรวจสอบหรือบอก / จัดโครงสรางความสัมพันธขององคประกอบใหญและ

องคประกอบยอย 

4. สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหใหเขาใจไดงาย 

5. นําผลการวิเคราะหมาตอบคําถามตามวัตถุประสงค 

สรุป   การคิดวิเคราะห  เปนจุดเร่ิมตนของทักษะการคิดระดับสูงและนําไปสูการคิด                     

ท่ีหลากหลาย  ทุกคนสามารถฝกคิดไดทันที  หากคิดวิเคราะหไดคลองแคลวและมีคุณภาพ

แลวก็จะเปนคนท่ีมีเหตุผล ฉลาดหลักแหลมสามารถพัฒนาไปสูความเปนนักพูด  นักเขียน

และนักคิดสรางสรรคได    

 

       ตัวชีบ้งการคิดวิเคราะห   ไดแก 
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ขั้นท่ี  5  สรุปคําตอบ             

รวบรวมประเด็นท่ีสําคัญ  เพื่อหาขอสรุปคําตอบ 

หรือตอบปญหาของส่ิงท่ีกําหนดใหตามวตัถุประสงค 

กระบวนการ 

คิดวิเคราะห 

ขั้นท่ี  2  กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 

กําหนดประเดน็/ขอสงสัยจากปญหาของเร่ืองท่ีตองการ

วิเคราะห  โดยการตั้งคําถามตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

ขั้นท่ี  3  กําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ 

กําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของส่ิงท่ี

กําหนดให  เชน  เกณฑในการจําแนกส่ิงท่ีมีความเหมือนกัน

หรือแตกตางกนั  หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพนัธ

เชิงเหตุผล 

ขั้นท่ี  4  พิจารณาแยกแยะขอมูล          

เปนการพินจิ  วิเคราะหแยกแยะขอมูล/กระจายส่ิงท่ีรวบรวม

ใหออกเปนสวนยอย  โดยใชเทคนิคการใชคําถาม เชน ใคร  

อะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ทําไม  และอยางไร  เปนตน 

ขั้นท่ี  1  กําหนดส่ิงท่ีตองการวิเคราะห 

กําหนดวัตถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณตางๆ ข้ึนมา 

เพื่อเปนตนเร่ืองหรือขอมูลท่ีจะวิเคราะห 
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         ตัวอยางคําถามเพื่อกระตุนใหการคิดวิเคราะห 

ตัวอยางกิจกรรม  การฝกทักษะการคิดวิเคราะห 

   วิธีการ / ขัน้ตอนการคิดวิเคราะห 

1. ศึกษาขอมูลหรือส่ิงท่ีตองการวิเคราะห 

2. กําหนดวัตถุประสงค / เปาหมายของการวิเคราะห 

3. แยกแยะ / แจกแจงรายละเอียดสวนประกอบของส่ิงท่ีตองการวิเคราะห 

4. ตรวจสอบ / จดัโครงสรางหรือความสัมพันธระหวางองคประกอบใหญและ

องคประกอบยอย  เชิงเหตุและผล 

5. นําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะห ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน พูด นําเสนอดวยแผนภูมิ 

6. นําผลการวิเคราะหขอมูลไปใชประโยชนตามเปาหมาย / ในชีวิตประจําวนั 

 

1. คําถามเพื่อแจกแจงรายละเอียดหรือแยกแยะสวนประกอบ เชน 

               สุนัขและสุกร  มีสวนท่ีเหมือนและตางกันอยางไร 

               พืชมีสวนประกอบอะไรบาง 

              ในภาพนี้มีอะไรบาง 

2. คําถามท่ีระบุสาเหตุ และหาเหตุผล 

                ทําไมสุนัขจึงหอนเม่ือไดยนิเสียงระฆัง          

                อะไรเปนสาเหตุของโลกรอน 

                ฝนตกข้ึนไดอยางไร 

        3.   คําถามใหวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปอยางสรางสรรค จินตนาการ 

               ถาโลกนี้รอนถึง 100  องศา อะไรจะเกิดข้ึน 

               ถาคนไทยแตกความสามัคคีจะเกดิอะไรข้ึน 

               ถาเรารับประทานอาหารไมครบหมูจะเกิดอะไรข้ึน 

         4.  คําถามเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนเหตุการณ  หรือสถานการณ 

               ทําไมจึงเช่ือวาการตัดไมทําลายปาทําใหโลกรอน 

               มีขอมูลใดท่ีสนับสนุนวาถาฟามีสีแดงแลวลมพายุจะแรง 

               มีหลักฐานอะไรยืนยนัวารถยนตคันนี้เปนของเพื่อนเธอ 
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ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
   

 

                                            ตัวอยางกิจกรรมเพื่อฝกการคิดวิเคราะห 

1.    ใหผูเรียนฟงนิทานเร่ืองลูกแกะกับเสือ แลวตอบคําถามรายบุคคล  ตอไปนี ้

- ลูกแกะกําลังทําอะไรอยู  

- เสือทําอยางไรเม่ือเห็นลูกแกะ 

- ลูกแกะตองตายเพราะเหตใุด 

2. บอกขอเท็จจริงและขอคิดเหน็จากเร่ืองท่ีฟง 

3. ใหผูเรียนเขียนผังมโนทัศน  แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบใหญกับ 

               องคประกอบยอย  ของเนื้อเร่ือง 

        4.    นําเสนอขอมูลการวเิคราะห  พรอมบอกประโยชน / ขอคิดท่ีจะนําผลการวิเคราะห 

              ไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

     1. กิจกรรมนี้อาจใชเพลงแทนนิทานก็ได ตองเปนเพลงท่ีเหมาะสมและอยูในความสนใจ

ของผูเรียน และสามารถรองได  หรือถาเปนนิทานกต็องเปนนิทานท่ีสรางสรรค สงเสริมดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

     2.  การวัดและประเมินผลไมควรเนนความถูกตองสวยงามของผังมโนทัศน แตควรเนน 

การคิดวิเคราะห การแยกแยะองคประกอบของนิทานท่ีนํามาใสในผังมโนทัศน เพราะเปนส่ิง

ท่ีแสดงใหเหน็วาผูเรียนมีทักษะการคิดวเิคราะห 
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           การคิดสรางสรรค   เปนกระบวนการคิดท่ีจะนําไปสูการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ข้ึนมา 
    เปนความคิดในลักษณะท่ีคนอ่ืนคาดไมถึง  เปนการสงเสริมใหผูเรียนความคิดหลากหลาย    
    คิดไดกวางไกล  คิดละเอียดลออ  และคิดรอบคอบ  เปนไดท้ังปริมาณและคุณภาพ   
           
           
           
           
           
           
         
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

คิดแปลกใหม/ 

ประยุกตใหเกิดส่ิงใหม 

            

            

            

            

            

            

            

            
            

          คิดรายละเอียดเพื่อตกแตง 

           หรือขยายความคดิหลัก 

องคประกอบของ

ความคิดสรางสรรค 

การคิดสรางสรรค 

ความคิดริเริ่ม 

ความคิด

คลองตัว 

ความคิด

ยืดหยุน 

ความคิดละเอียดลออ 

คิดรวดเร็ว

ปริมาณมาก 
ในเวลาจํากัด 

คิดหลายทิศทาง 

คิดดดัแปลง 
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2. มีอิสระในการคิดและการแสดงออก  ชอบแสดงออก 

3. สามารถคิดแปลกใหมไปจากคนอ่ืน  มีผลงานไมซํ้าแบบใคร 

4. มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอยางคลองตัว 

5. มีความสามารถในการคิดประดิษฐส่ิงตาง ๆ 

6. มีความตื่นตวั  ประหลาดใจท่ีไดพบเห็นส่ิงของใหม ๆ และสนใจส่ิงท่ีเกดิข้ึนใหม 

7. มีความสามารถในการคิดคนควา  ทดลอง  และชอบแสดงความคิดเหน็ 

8. สามารถคิดจินตนาการอยางมีเหตุผล  เปนไปได 

9. มีความสามารถในการตั้งคําถาม  เพื่อหาเหตุผล  แลวคิดหาคําตอบ 

10. มีสมาธิสูง  มีความสามารถในการทําจิตใจใหเปนสมาธิ 

11. ตระหนกัในความสําคัญของความคิดสรางสรรค    

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ของการคิด

สรางสรรค 
 

ประโยชนของการคิดสรางสรรค   

1. ใหความสนกุ ทาทาย และความพอใจแกผูเรียน 

2. สงเสริมสุนทรียภาพ และผูเรียนรูจักช่ืนชม มีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงตาง ๆ 

3. ชวยผอนคลายอารมณ  และความกดดัน ความคับของใจ และความกาวราว 

4. สรางนิสัยในการทํางานท่ีด ี

5. เปนการพัฒนากลามเนื้อมือจากการเลน วาดภาพ ประดิษฐ ตัดกระดาษดวย

กรรไกร และการเคล่ือนไหว 

6. เปดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจ คนควา ทดลอง ใชความคิดริเร่ิมและจนิตนาการ 

7. ไดนําความรูไปใชในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจําวนั  
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 สรุป การคิดสรางสรรค หมายถึง เปนความสามารถในการจินตนาการและ 

รวบรวมความรูความคิดเดิมอยางหลากหลาย และรวดเร็วแลวจึงสรางเปนองคความรู 

ความคิดใหมของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได  มีผลงานการคิด  สามารถคิดริเร่ิม 

และสรางสรรคผลงานหรือส่ิงใหมๆ ได  เชน  งานเขียน  งานศิลปะ  งานสรางสรรค

ผลงานอ่ืนๆ เปนตน 

กระบวนการ 

คิดสรางสรรค 
ขั้นท่ี  2  การแสวงหาแนวคดิใหม    

              เปนการคิดหาวิธีการตาง ๆ  ท่ีจะแกปญหา  

              ดวยวธีิการคิดท่ีแปลกใหม  คิดนอกกรอบ 

 

ขั้นท่ี  1  การกําหนดปญหาของการคิด   

              กําหนดวัตถุประสงคของปญหาท่ีตองการแกไข 

              ดวยการคิดสรางสรรค 

 

ขั้นท่ี  3   การประเมินและคัดเลือกแนวคิด    

               เปนการใชเหตุผลในการพัฒนา  เพื่อให  

               ตอบสนองวัตถุประสงคอยางเหมาะสม 
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ขั้นตอน แนวทางการพัฒนาการคิดสรางสรรค 

ข้ันท่ี 1  สรางความตระหนกั 

 

1.  ใชกิจกรรมกระตุน  เรงเราใหเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู 

โดยครูอาศัยเทคนิคการตั้งปญหา  ใหผูเรียนเกดิจนิตนาการ   

ซ่ึงอาจใชสถานการณ/ขาวเหตุการณ  ส่ิงของ  เพลง หรือเกมก็ได 

ข้ันท่ี 2  ระดมความคิด 2.  การระดมความคิด  เปนการดึงศักยภาพของผูเรียนแตละคน             

ใหชวยกนัคนหาคําตอบ  ครูเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม

กระตือรือรน  กลาคิด  และบรรยากาศในช้ันเรียนตองอิสระ  

ยุติธรรม  เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  สงเสริมใหผูเรียน 

มีความม่ันใจท่ีจะตอบ  โดยไมกลัวผิดและไมกลัวการลงโทษ  

ข้ันท่ี 3  สรางสรรคช้ินงาน 3.  หลังจากผูเรียนคนหาความรูจากการคนหาคําตอบ                            

แลวจินตนาการสรางสรรคช้ินงานท่ีมีลักษณะแปลกใหม และ 

หลากหลาย  เชน  งานประดษิฐตาง ๆ  เพลง  บทรอยกรอง ฯลฯ 

ข้ันท่ี 4  นําเสนอผลงาน 4.  ผูเรียนไดวจิารณช้ินงาน  แสดงความคิดเห็นตอช้ินงาน                 

ท่ีเพื่อน ๆ นําเสนอ  เปนการฝกใหผูเรียนยอมรับซ่ึงกันและกัน 

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และภาคภูมิใจในผลงาน 

ข้ันท่ี 5  ประเมินผลงาน 5.  การประเมินผลงาน  โดยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการสะทอน

ความคิดเหน็เพื่อแกไขผลงาน  บนพื้นฐานความคิดท่ีถูกตอง             

โดยครูตองหลีกเล่ียงการประเมินท่ีซํ้า ๆ  และสนับสนุนผูเรียน   

ใหมีการประเมินตนเองรวมกับครู 

ข้ันท่ี 6  การเผยแพรผลงาน 6.  ผลงานของผูเรียนทุกคน  ทุกกลุมไดนําเสนอผลงาน  เผยแพร  

ใหผูอ่ืนรูในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การจัดนทิรรศการ  เปนการนํา

ความคิดสรางสรรคของผูเรียนใหเพื่อน  ผูปกครอง  ชุมชน 

ไดช่ืนชมผลงานและสรางความภาคภูมิใจใหเจาของช้ินงาน 

 

 

ขั้นตอนและแนวทางการพัฒนาการคิดสรางสรรค 
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1.  

 

 

 

 

วิธีการและขัน้ตอนการพัฒนาการคิดสรางสรรค 
 

1.   กําหนดปญหา  การคิดสรางสรรคเปนการคิดท่ีมีเปาหมายการคิดชัดเจน                    

มีจุดหมายจะตองเร่ิมตนดวยการกําหนดวตัถุประสงคของปญหาท่ีตองการแกไขอาจใช

เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบตามท่ีตองการ 

2.   แสวงหาแนวคิดใหม   เปนการคิดหาแนวทางท่ีจะแกไขปญหาซ่ึงเปนแนวคิด

ท่ีแปลกใหมออกนอกรอบ ในข้ันตอนนีเ้ปนข้ันตอนสําคัญของกระบวนการคิดสรางสรรค 

3.   ประเมินและคัดเลือกแนวคิด  เปนการใชเหตุผลในการพิจารณาวา แนวคิด จะ

ใชไดจริงหรือไม  สมเหตุสมผลหรือไม  ตอบสนองวัตถุประสงคมากนอยเพยีงใด             

กอนตัดสินใจ 

4.   สรางสรรคผลงานใหมตามแนวคิดท่ีตดัสินใจเลือก 

 

ตัวอยาง   คําถามและคําถามเพ่ือพัฒนาการคิดสรางสรรค 
 

1. นักเรียนมีวิธีการปองกันโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหมอยางไร 

2. หากนกัเรียนกาํลังอยูในรถยนตซ่ึงกําลังจะคว่ํา นักเรียนจะทําอยางไร 

3. ภาพท่ีนกัเรียนดูอยูขณะนี้ตองการจะนาํเสนอเร่ืองอะไร 

4. หลังจากฝนตกหนกัแลวเหตุการณอะไรจะเกดิข้ึน 

5. ถาเมืองหลวงของภาคเหนือคือจังหวดัพะเยา  จะเกิดอะไรข้ึน 

6. ใหนกัเรียนเขียนเร่ืองใหมใหตางจากเร่ืองท่ีอาน 

7. ใหนกัเรียนนําเศษวัสดุท่ีกําหนดใหไปสรางส่ิงประดิษฐใหมโดยตองใชให

ครบทุกอยาง 

8. ใหนกัเรียนคิดวิธีนําเสนอผลการประดิษฐเศษวัสดุท่ีแตกตางจากเพื่อน ๆ 

9. ถาเคร่ืองบินมีสองช้ันจะเปนอยางไร   

10. ใหนกัเรียนตอภาพใหสมบูรณ  โดยไมเหมือนเดิม 

 



 

ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมท่ี 2 ทักษะการคิด 

 
 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางกิจกรรม  การฝกทักษะการคิดสรางสรรค 
 

กิจกรรม  มองตางมุม 

1.   แบงกลุมผูเรียนออกเปน  2-4 กลุมๆ ละเทาๆ กัน(คละผูเรียนเกง กลุมกลาง  

และกลุมออน)   

2.   ใหทุกคนเอามือลวงลงไปในกลองปดฝา  แลวชวยกนัสรุปวาในกลองนั้น                   

มีอะไร และสามารถนําส่ิงท่ีอยูในกลองมาทําอะไรไดบาง 

3.   สมาชิกกลุมชวยกันสรุปลงความคิดเหน็โดยสรุปเปนความคิดของกลุม                   

แลวบันทึกลงในกระดาษบันทึก “มองตางมุม”   

4.   ตัวแทนของกลุมนําเสนอผลงาน  ทุกคนในหองชวยกันพิจารณาวา มุมมอง

ของกลุมใดแปลกใหม แตกตางไปจากกลุมอ่ืน  ใหกลุมนั้นมาอธิบายเพิ่มเติม  พรอมท้ังให

เหตุผลประกอบ 

5.   ใหผูเรียนทุกคนลวงลงไปในกลองเดิมอีกคร้ัง   แลวสรุปเลือกมุมมองท่ีชอบ

หรือวาคิดเปนไปไดคามความคิดของตน  แลวใหเขียนอธิบายมุมมองจากการลวง  และตาม

จินตนาการของตนรายบุคคล แลวรวบรวมสงผลงานท้ังรายกลุมและรายบุคคล  
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   การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปนกระบวนการคิดช้ันสูงนั้น  

ผูสอนควรทําความเขาใจเร่ืองข้ันตอนสําคัญ  และกระบวนการพัฒนาการคิดสรางสรรค 

ใหกระจางเพื่อใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน (ทิศนา  แขมมณี, 2548 : 29)  

ไดเสนอข้ันตอนการคิดสรางสรรค  ไวดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงคในการคิดใชชัดเจน 

2. ประมวลขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อตอยอดสูส่ิงใหม 

3. แสวงหาและเลือกเทคนิคท่ีจะนําไปใชนํามาใชขยายความคิด 

4. จินตนาการความคิดแปลกใหม  หรือใชเทคนิคตาง ๆ ขยายความคิดเดมิใหได 

                      ความคิดเดิมใหไดความคิดท่ีหลากหลาย 

5. ประเมิน และคัดเลือกความคิดท่ีจะนําไปใชในทางสรางสรรค 

6. พัฒนาหรือผสมผสานขอมูลความคิด  เพื่อใหไดความคิดใหม  เปนความคิดตนแบบ 

                       ท่ีตอบสนองวตัถุประสงคของการคิด 

7. ควรใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคท่ีใชในชิตประจําวัน เปนผลของการคิด 

                      ท่ีชวยใหการทํางานตางๆ สะดวกมากยิ่งข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

       ขอเสนอแนะในการนาํแนวทางไปใช 
 



 

ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมท่ี 2 ทักษะการคิด 

 
 

45 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ  หมายถึง  การคิดอยางมีเหตุผล  กระบวนการคิดพิจารณา

ไตรตรอง    อยางรอบคอบ  มีขอมูลเพียงพอ  นาเช่ือถือ  และตัดสินใจเช่ือ/ทําอยางมีเหตุผล

และถูกตองโดยผานการพิจารณาปจจัยรอบดาน  อยางกวางไกล  ลึกซ้ึง ไตรตรองท้ังดาน              

คุณและโทษ ตลอดจนรูคุณคาท่ีแทจริงของส่ิงนั้น ๆ  มาแลว 

                          

ระบุประเด็นปญหา 

พิจารณาขอมูล 
รอบดานเพียงพอ 

นาเชื่อถือ 

ไตรตรองอยางรอบคอบ

พิจารณาผลท่ีจะตามมา 
กอนตัดสินใจ 

ของการคดิอยางมี

วิจารณญาณ 

องคประกอบ 
ของการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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1. สามารถกําหนดเปาหมายในการคิดอยางถูกทาง 

2. สามารถระบุประเด็นปญหาหรือประเด็นในการคิดไดอยางชัดเจน 

3. สามารถประมวลขอมูลท้ังทางดานขอเท็จจริง  และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นท่ีคิดอยางละเอียด  ท้ังทางกวาง  ทางลึกและไกล 

4. สามารถวิเคราะหขอมูล  และเลือกขอมูลท่ีจะใชในการคิดได 

5. สามารถประเมินขอมูลและพิจารณาทางเลือก / ลงความเห็นได 

6. สามารถใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูล  และเสนอคําตอบ/ทางเลือก

ท่ีสมเหตุสมผลไดในประเดน็ท่ีคิดได 

ตัวบงชี้ของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

1.  ชวยใหสามารถปฏิบัติในการทํางานอยางมีหลักการเหตุผล และงานมีประสิทธิภาพ 

2.  สงเสริมใหรูจักประเมินตนเองอยางมีเหตุผล รวมท้ังฝกการตัดสิน 

3.  ชวยฝกทักษะการใชเหตผุลในการแกปญหา 

4.  ชวยฝกกําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ คนหาความรู  ทฤษฎี  หลักการ   

      ตั้งขอสันนิษฐาน  ตีความหมายและลงขอสรุป 

5.  ชวยใหคิดอยางชัดเจน  คิดอยางถูกตอง  คิดอยางแจมแจง  คิดอยางกวาง  และคิดอยาง 

      ลุมลึก  ตลอดจนคิดอยางสมเหตุสมผล 

6.  ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง   ในสถานการณท่ีโลก 

     มีการเปล่ียนแปลงสูยุคขอมูลขาวสาร ยุคเทคโนโลย ี

 สรุป การคิดอยางมีวจิารณญาณถือไดวาเปนเปนพืน้ฐานของการคิดแกปญหา 

เพราะฉะนั้นในการพัฒนาความสามารถการคิดแกปญหา  จําเปนตองพัฒนาการคิดอยางมี

วิจารณญาณเปนอันดับแรก 

 

 

 

ประโยชนของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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9.  ประเมินทางเลือก และลงความเหน็เกีย่วกับประเด็น 

     ท่ีคิดพิจารณา 

 

กระบวน                      

การคิดอยางมี

วิจารณญาณ 
 

2. ประมวลขอมูลท้ังดานขอเท็จจริง และความคิดเห็น 

    ท่ีเกี่ยวของกับประเดน็ท่ีคิดอยางละเอียดท้ังทางกวาง 

    ทางลึกซ้ึงและคิดในระยะไกล 

 

4.  ประเมินขอมูลท่ีใชในแงความถูกตอง ความเพยีงพอ 

      และความนาเช่ือถือ 

 

7.  ช่ังน้ําหนกั ผลได ผลเสีย คุณ-โทษระยะส้ันระยะยาว 

 

 

1.  ระบุประเดน็ปญหาหรือประเด็นในการคิด  

     และตั้งเปาหมายในการคิด 

 

6.  เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงผลท่ีจะ 

     ตามมาและคุณคาหรือความหมายท่ีแทจริงของส่ิงนั้น 

 

 

3.  วิเคราะหจําแนกขอมูล จัดหมวดหมูของขอมูลและ 

      เลือกขอมูลท่ีจะนํามาใช 

 

5.  ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลเพื่อแสวงหา 

      ทางเลือกหรือคําตอบท่ีสมเหตุสมผลตามขอมูลท่ีมี 

 

 

8.  ไตรตรอง ทบทวนกลับไปกลับมาใหรอบคอบ 
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วิธีการและขัน้ตอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

1. การสังเกต เปนความสามารถในการประมวลขอมูลท่ีเปนรายละเอียดโดยไมใส 

ความคิดเหน็ 

2. การทําความกระจางในขอมูล  หรือปญหา  โดยการวิเคราะห จําแนก แยกแยะ 

ขอมูลสวนท่ีเกี่ยวของ / ไมเกี่ยวของ  ปญหา เหตแุละขอมูลท่ีตองเช่ือมโยง 

3. การคาดคะเนคําตอบ   เปนการประเมินขอมูลท่ีจะในแงของความถูกตอง  และ 

ความนาเช่ือถือท่ีมีแนวคิดความเปนไปไดวาจะเกดิข้ึน และเกณฑพิจารณาคําตอบหรือ

ปญหา 

4. การจัดกระทําขอมูล  โดยการจําแนกขอเท็จจริง  ความคิดเห็นท่ีนํามาใชหา 

ความสัมพันธของขอมูลและจัดหมวดหมู ใชหลักเหตุผลในการพจิารณาขอมูลเพื่อแสวงหา

ทางเลือกหรือคําตอบท่ีสมเหตุสมผลตามขอมูลท่ีมี 

5. การสรุปขอมูลโดยใชเหตผุล  เปนการสรุปขอมูลโดยเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 

พิจารณาไตรตรองถึงผลไดผลเสีย คุณและโทษท่ีจะตามมาท้ังในระยะส้ัน ระยะยาว 

รวมถึงคุณคาของส่ิงนั้น ๆ แลวประเมินทางเลือกโดยใชเหตุผลในการตัดสินใจนําไปสู

การปฏิบัติ 

 



 

ชุดฝกอบรมเพื่อสงเสริมการสอนคิด  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 
เลมท่ี 2 ทักษะการคิด 

 
 

49 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสอน แนวทางการจัดกิจกรรม / เทคนิคสําคัญ 

1.   ระบุและทําความเขาใจประเด็น 

      ปญหา 

1.  ใหผูเรียนศึกษาและพิจารณาขอมูลหรือสถานการณ                       

ท่ีปรากฏ  แลวกําหนดประเดน็ปญหาท่ีสําคัญใหชัดเจน 

2.   การรวบรวมขอมูล 2.  ใหผูเรียนรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหา             

จากแหลงขอมูล  ดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  การสังเกต  

ท้ังทางตรงและทางออม  การดึงความรูจากประสบการณเดิม 

3.   การศึกษาขอมูล 3.  ใหผูเรียนศึกษาความนาเช่ือถือของขอมูล  โดยพิจารณา

จากแหลงท่ีมา  ความถูกตอง  ความเพยีงพอของขอมูล 

ท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ 

4.   การกําหนดลักษณะของขอมูล 4.  ใหผูเรียนวิเคราะหแยกแยะความแตกตางของขอมูลท่ีมี     

วาเปนความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง  แลวนาํมาจัดลําดับ

ความสําคัญ 

5.   การตั้งสมมุติฐาน 5.  ใหผูเรียนกาํหนดขอบเขตและแนวทางการสรุปประเด็น

ปญหาหรือขอโตแยง  โดยอาศัยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ 

6.   การสรุปประเด็น 6.  ใหผูเรียนหาขอสรุปอยางสมเหตุสมผล  โดยใชหลักการ              

ความสมเหตุสมผล  ในการพจิารณาตัดสินท้ังดานสวนรวม 

(อุปนัย)  และเรียนสวนยอย  (นิรนัย) 

7.   การประเมินผล 7.  ใหผูเรียนคาดคะเนหรือพยากรณผลลัพธท่ีอาจเปนไปได  

หรือทํานายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมาอยางนาเช่ือถือ  โดยอาศัย

เกณฑการประยุกตใช  และการกําหนดความสมเหตุสมผล 

8.   การนําไปใช 8.  เปนข้ันตอนการทดสอบขอสรุปและการนําไปใช 

 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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1.   สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นคําถาม หรือปญหา 

• ระบุปญหาท่ีสําคัญไดชัดเจน   

• ระบุเกณฑเพื่อตัดสินคําตอบท่ีเปนไปได 

2. สามารถคิดวิเคราะหขอโตแยง 

• ระบุขอมูลท่ีมีเหตุผลหรือนาเช่ือถือได ระบุขอมูลท่ีไมมีเหตุผลหรือไมนาเช่ือถือได 

• ระบุความเหมือนความแตกตางของความคิดเห็น หรือขอมูลท่ีมีอยูได 

• สรุปเร่ืองราวได 

3. สามารถถามดวยคําถามท่ีทาทาย  และตอบคําถามไดอยางชัดเจน 

• เพราะเหตุใด  ประเด็นสําคัญคืออะไร ขอความท่ีกําหนดใหมีความหมายอยางไร 

• ตัวอยางท่ีเปนไปไดมีอะไรบาง  ความคิดเห็นของนักเรียนในท่ีนี้คืออะไร 

• อะไรคือขอมูลท่ีมีเหตุผล / ไมมีเหตุผล 

• นักเรียนมีความคิดเห็นอ่ืนๆ  เพิ่มเติมหรือไม  อยางไร 

4. สามารถพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล โดยไมมีขอโตแยง 

5. สามารถสังเกตและตัดสินผลขอมูลท่ีไดจากการสังเกตดวยตนเอง โดยใชเกณฑตอไปนี้ 

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตดวยตนเอง  หรือจากการสัมผัสท้ัง 5 แลวจดบันทึกทันที 

6. สามารถนําหลักการใหญไปแตกเปนหลักการยอยๆ ได / นําหลักการไปประยุกตใชได 

7. ตองเก็บรวบรวมขอมูลอยางถูกตองมีขอมูลเพียงพอตอการสรุป 

8. สามารถตัดสินคุณคาได 

• สามารถพิจารณาทางเลือก โดยมีขอมูลพื้นฐานเพยีงพอ 

• สามารถช่ังน้ําหนักระหวางดี / ไมดี หรือผลดี / ผลเสียกอนตัดสินใจ 

9. สามารถใหความหมายตางๆ  และตัดสินความหมาย 

10. สามารถระบุขอสันนิษฐานได 

11. สามารถตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติได 

• การกําหนดปญหา  การเลือกเกณฑตัดสินผลท่ีเปนไปได 

• กําหนดทางเลือกอยางหลากหลาย  เลือกทางเลือกท่ีปฏิบัติได 

• ทบทวนทางเลือกอยางเหมาะสม 

       12.  การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

ทักษะสําคญัของการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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ตัวอยางคําถามเพื่อพัฒนาการคิดอยางมีวจิารณญาณ 
 

1.   ทําไมจงึเกดิปญหาโลกรอน 

2.   น้ําทวมกับโลกรอนมีสวนเกี่ยวของกนัหรือไม  อยางไร 

   3.   จะเช่ือไดอยางไรวามนุษยเปนผูทําใหโลกรอน 

   4.   ควรจะอธิบายอยางไรใหคนเหน็วาการกระทําของเขาเปนส่ิงท่ีทําใหโลกรอน 

   5.   จากเร่ืองราวท่ีปรากฏวาน้ําแข็งข้ัวโลกละลายอยางรวดเร็ว นักเรียนเช่ือหรือไม 

       เพราะเหตใุดจงอธิบาย 

6.   นักเรียนคิดวามนษุยหรือสัตวใครจะสามารถดํารงชีวิตอยูในภาวะโลกรอนได 

       อยางมีความสุข  เพราะเหตุใด  และกรณีนี้นกัเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร 

 

ตัวอยาง  กิจกรรมการฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

กิจกรรม   ขาวมาพาคดิ 

1. ใหผูเรียนศึกษาขาวจากหนังสือพิมพรายวนั  แลววิเคราะหตามประเด็นตอไปนี ้

- ในขาวท่ีศึกษากลาวถึงส่ิงใด  หรือเหตุการณใด 

- ประเด็นสําคัญ หรือปญหาของเร่ืองนี้คืออะไร 

- อะไรคือขอเท็จจริง  อะไรคือความคิดเหน็ 

- ผูเรียนเช่ือตามขาวหรือไม เพราะเหตใุด 

- ถาผูเรียนเกี่ยวของกับเร่ืองนี้/ขาวนี้  จะตัดสินใจอยางไร  เพราะเหตใุด 

2. ใหผูเรียนตั้งคําถามท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยใชคําท่ีกําหนดให 

- ทําไม............................................. 

- เพราะเหตุใด 

- นักเรียนเช่ือหรือไม  เพราะเหตุใด 

- ถานักเรียนเปน........................จะตัดสินใจอยางไร  เพราะเหตใุด 

3. ใหผูเรียนชวยกันสรุปประโยชนท่ีไดรับจากขาวท่ีวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

สําหรับการนําไปใชในชีวิตประจําวนั 
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       การคิดแกปญหา   หมายถึง  การคิดพิจารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะหส่ิงตางๆ 

ท่ีเปนประเด็นสําคัญของเร่ืองหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีกอกวน สรางปญหา ความยุงยาก สับสน

ฉะนั้นการคิดแกปญหา จึงหมายถึง ความสามารถในการขจัดสภาวะความไมสมดุล                     

ท่ีเกิดข้ึนโดยพยายามปรับตนเอง และสภาพแวดลอมใหเขากับสภาพปญหาท่ีเกิดอยาง

สมดุล  หรือสภาพท่ีคาดหวัง   

ความสําคัญ

จําเปนของ 
การสอนคิด

แกปญหา 

 

      การคิดแกปญหา เปนทักษะท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับ                  

การดํารงชีวิตในสภาวะปจจบัุนท่ีมีแตความวุนวายสับสน                    

ไมวาจะในสังคมเมืองหรือสวนภูมิภาค ผูท่ีมีทักษะการคิด

แกปญหาจะสามารถเผชิญกับสภาวะสังคมท่ีเครงเครียด                          

ไดอยางเขมแข็ง 

       การสอนคิดแกปญหาจงึมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอน

และผูเกีย่วของทุกระดับจะตองรวมมือกันฝกฝนและพัฒนา                 

ใหเดก็และเยาวชนไดมีโอกาสฝกทักษะการคิดแกปญหา                     

ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อประโยชนตอตนเองและตอสังคม 

  

 

การคิดแกปญหา 
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    องคประกอบของการคดิแกปญหา 

ตัวบงชี้ความสามารถในการคิดแกปญหา 

1.   การคัดเลือกปญหา  ควรเปนปญหาท่ีใกลตัว นาสนใจ ทาทาย  และเปน

ประโยชนท่ีจะนําไปใชในชีวิตปะจําวนั 

2.   การสรางความตระหนัก และเหน็คุณคาของปญหา มองเห็นคุณคาของ            

ส่ิงท่ีจะเรียนรูหรือแกปญหาโดยอาจใชเทคนิคการตั้งคําถาม ตอบคําถาม การเลาเร่ือง 

และการยกตวัอยาง เปนตน 

3.   การเตรียมเนื้อหาและแหลงเรียนรู แหลงเรียนรู แหลงคนควาหาความรู  

ตลอดจนวัสดอุุปกรณท่ีจําเปนและส่ิงอํานวยความสะดวกไวใหพรอม และการกําหนด

สถานการณตางๆ ไวอยางหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสนําเอาประสบการณเกามาใช

แกปญหา 

4.   การสรางบรรยากาศในการเรียนรู การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี                    

เชน ใหเวลาใหอิสระแกผูเรียนในการศึกษาคนควา  การสงเสริมใหกลาแสดงออก                      

แสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 

5.   การดูแลชวยเหลือการทบทวนความรูเดิมท่ีจําเปนใหแกผูเรียน  คอบดูแล

ชวยเหลือและควบคุมใหเกิดการคิดแกปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม               

ใหดําเนินไปดวยดี รวมถึงการใหกําลังใจในการคิดแกปญหา 

 

1. สังเกต  ศึกษาขอมูล รับรูทําความเขาใจตระหนกัในปญหา 

2. วิเคราะห อภิปรายแสดงความคิดเห็น แยกแยะประเด็นปญหาลําดับความสําคัญ 

     ของปญหา 

3. แสวงหาทางเลือกอยางหลากหลาย  ทดลอง คนควา และตรวจสอบได 

4. เก็บขอมูล ประเมินทางเลือก ปฏิบัติตามแผน บันทึก รายงาน และตรวจสอบได 

 5.  สรุปดวยการสังเคราะห 
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        วิธีการ/ข้ันตอนกระบวนการคิดแกปญหา 

ขั้นท่ี  1  กําหนดปญหา ทบทวนปญหา  และกําหนดขอบเขตของปญหา 

ขั้นท่ี  2  ตัง้สมมุติฐาน คาดคะเนปญหา  และพจิารณาสาเหตุของปญหา 

ขั้นท่ี  3  วางแผนแกปญหา คิดหาวิธีการแกปญหากําหนดข้ันตอนยอยของการแกปญหา 

ขั้นท่ี  4  เก็บรวบรวมขอมูล 
คนหาความรูจากแหลงตาง ๆ ตามแผนท่ีวางไว  ซ่ึงเปน

ข้ันตอนของการทดลองและลงมือแกปญหา 

ขั้นที่  5  วิเคราะหขอมูล   
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหวามีความถูกตอง  เท่ียงตรง  
เช่ือถือได  และตรงกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวหรือไม 

ข้ันที่  6  สรุปผล          
เปนการประเมินผล  วิธีการแกปญหา  หรือตัดสินใจเลือก

วิธีการท่ีดีท่ีสุด  แลวสรุปเปนหลักการท่ีสามารถนําไปใชได 



 

                                  ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา        
       เลมท่ี 1  ทักษะการคิด  

                  

 

ข้ันตอนการพัฒนาการคิดแกปญหา 

 
ขั้นตอน แนวทางการจัดกิจกรรม / เทคนิคสําคัญ 

ข้ันท่ี 1  กําหนดปญหา      1.  กําหนดปญหาจากแหลงตาง ๆ เชน  ภาพเหตุการณ           

การสาธิต  การเลาเร่ือง  การใหดภูาพยนตร/วีดิทัศน               

การทายปญหา  เกม  ขาวเหตกุารณประจําวนัท่ีนาสนใจ 

 

ขั้นท่ี 2  ตัง้สมมุติฐาน  2.  สมมุติฐานท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกต  การรวบรวมขอมูล

ขอเท็จจริงและประสบการณเดิม  จนสามารถนํามาคาดคะเน

คําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล 

 

ขั้นท่ี 3  วางแผนปญหา 3.  เปนการหาวิธีการ  เทคนคิเพื่อการแกปญหา  และกําหนด

ข้ันตอนยอย ๆ ของการแกปญหาท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา 

 

ขั้นท่ี 4  เก็บรวบรวมขอมูล 4.  เปนข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการอาน  การสังเกต

การสัมภาษณ   การสืบคนขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

หรือทําการทดลอง  มีการจดบันทึกขอมูลเพื่อนําไปวเิคราะห

ขอมูลใหไดคําตอบของปญหามากท่ีสุด 

 

ขั้นท่ี 5  วิเคราะหขอมูล 5. เปนการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสืบคน หรือนําการทดลอง

มานําเสนอใหสมาชิกในกลุมหรือในช้ันเรียนไดมีการอภปิราย  

ซักถาม  ตอบคําถาม  แสดงความคิดเหน็โดยผูสอนคอยดูแล            

ให ความชวยเหลืออยางใกลชิด 

 

ขั้นท่ี 6  สรุปและประเมินผล 6.  ข้ันสรุปและประเมินผล  ซ่ึงเปนข้ันสุดทายของกระบวน  

การเรียนรูเพื่อประเมินผลการเรียนรู  และประเมินกระบวนการ

เรียนรู  นําผลท่ีไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 



 

                                  ชุดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการสอนคิด   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ระดับประถมศึกษา        
       เลมท่ี 1  ทักษะการคิด  

                  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางคําถามและคําสั่งในการพัฒนาการคิดแกปญหา 

 

1.   ใหผูเรียนรวมกันกําหนดปญหา   และกาํหนดขอบเขตของปญหา 

2.   ใหผูเรียนวางแนวทางในท่ีจะหาคําตอบตั้งสมมุติฐานหรือมีวิธีการแกปญหาอยางไร 

3.   วางแผนรวมกันในการศึกษาคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของตางๆจากแหลงขอมูลตางๆ  

4.   เก็บรวบรวมขอมูล  เกี่ยวกับปญหาจากแหลงขอมูลท่ีกําหนดไว 

5.   ผูเรียนนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะห เพื่อทดสอบหรือตอบสมมุติฐาน 

      แลวสรุปผลของการวิเคราะหขอมูล  

 

ตัวอยางกิจกรรมการฝกทกัษะการคิดแกปญหา 
กิจกรรม     ปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนของเรา 

ขั้นเตรียม     ครูกําหนดปญหา  วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู  พรอมท้ังจัดเตรียมแหลงเรียนรู 

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู 

1. ข้ันกําหนดปญหา  ครูและนกัเรียนรวมกันกาํหนดปญหา “ส่ิงแวดลอมในชุมชน 

ของเรา”  ศึกษาคําวาส่ิงแวดลอมในชุมชน  และกําหนดขอบเขตของปญหา 

2. ข้ันตั้งสมมุติฐาน  ผูเรียนวางแนวทางในการแกปญหาหรือหาคําตอบรวมกัน 

ตั้งสมมุติฐานหาสาเหตุของปญหา  และหาวิธีการแกปญหาวามีวิธีการใดบาง 

3. ข้ันวางแผนแกปญหา  ผูเรียนวางแผนรวมกนัในการศึกษาคนควาหาขอมูล 

ท่ีเกี่ยวของจากแหลงการเรียนรูตางๆ ท่ีกําหนดไว เชนการคนควาเอกสาร การศึกษาจาก

แหลงขอมูลท่ีเปนของจริง การสัมภาษณสอบถามผูเกี่ยวของในชุมชน  เปนตน 

4. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  ผูเรียนเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากวิธีการตางๆ ท่ีกําหนดไว 

แลวจดบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ 

5. ข้ันวิเคราะหขอมูลผูเรียนวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบหรือตอบสมมุติฐานท่ีกําหนดไว 

6. ข้ันสรุป  ผูเรียนรวมกนัสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมในชุมชน 

ของเราและกําหนดแนวทางการแกไขปญหา ขอเสนอแนะ 
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ขั้นการประเมินผล 

 ครูและผูเรียนรวมกันประเมินผลโดยการสังเกตกระบวนการเรียนรู การอภิปรายกลุม  

และตรวจสอบผลงานและการนําเสนอรายงาน 

 

ขอเสนอแนะในการนําแนวทางไปใช 
1. กําหนดปญหาการเรียนการสอน  ควรเปนปญหาท่ีไมงายหรือยากเกินไป   

เปนปญหาท่ีทาทาย  และมีคําตอบท่ีหลากหลาย   

2. ควรใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เชน กระบวนการ 

แสวงหาขอมูล   ทักษะกระบวนการทํางาน 
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