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56260318: สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คาสาคัญ : แนวทางการพัฒนา / การคิดระดับสูง / นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
สุ ก ฤษฎิ์ จันทร์ เ จริ ญ : แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุ งเทพมหานคร. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : รศ.ดร. นพพร
จันทรนาชู, ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้ . 232 หน้า
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรี ยน
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
3) เพื่อศึกษาปั จจัยสนับสนุน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 12
โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 384 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ได้แก่
1) แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จัย สนับ สนุ น 2) แบบทดสอบทัก ษะความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง
3) แบบสัมภาษณ์เชิ งลึ กเกี่ยวกับแนวทางและปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว
การเปรี ยบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้ อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. นัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 มี ค ะแนน
ความสามารถในการคิดระดับสูง เฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับคะแนนความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
3. ปั จจัยสนับสนุ น ทั้ง 4 ตัวแปร ได้แ ก่ ด้านการอบรมเลี้ ยงดู ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ด้านเจตคติ ต่อการเรี ยนและ
ด้านความเชื่ ออานาจภายในตนเอง อธิ บายความแปรปรวนความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้ร้อยละ 4.4 ค่าความคลาดเคลื่ อน
มาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า 4.344 และปั จจัยสนับสนุนด้านความเชื่ ออาจภายในตน ส่ งผลทางบวกต่อความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ค่าสัมประสิ ทธิ ถดถอยเท่ากับ .160
4. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีนโยบายที่ ชัดเจน ในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ แก่นกั เรี ยน โดยบูรณาการทักษะการคิดรู ปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ด
ทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง และควรสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับทักษะความสามารถในการคิ ดระดับสู งรู ปแบบ
ต่าง ๆ แก่นกั เรี ยนเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจอย่างชัดเจน นักเรี ยนต้องตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิด
ของตนเอง ด้วยวิธีการและรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง และครอบครัวต้องให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................
ปี การศึกษา 2559
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. ……………………… 2. …………………….
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SECONDARY 3 STUDENTS IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA ZONE 2
BANGKOK. THESIS ADVISORS: NOPPORN CHANTARANAMCHOO, Ph. D. ASSOC. PROF. AND WANNAWEE
BOONKOUM, Ph.D., ASST. PROF. 232 pp.
The purposes of this research were: 1) to study the level of Higher-Order Thinking ability of Secondary 3 students in
schools under the Office of Secondary Education Service Area Zone 2, 2) to compare the Higher- Order Thinking ability of
Secondary 3 students in schools under the office of Secondary Education service Area Zone 2 classification based on personal
factors, 3)to study the support factors that affect the Higher-Order Thinking ability of Secondary 3 students in schools under the
Office of Secondary Education service Area Zone 2, and 4) to develop the guidelines of the Higher-Order Thinking ability of
Secondary 3 students in schools under the Office of Secondary Education service Area Zone 2. The samples were 384 Secondary 3
students in 12 school under the Office of Secondary Education Service Area Zone 2 in academic year 2015. The samples were
derived by multi-stage random sampling. The data-gathering instruments used in the research were: 1) a questionnaire of personal
factors and support factors, 2) Higher-Order Thinking ability test, 3) in-depth interviewing-style approach and factors that affect the
Higher-Order Thinking ability. The data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent
samples t-test, one-way ANOVA, multiple comparison, LSD, multiple regression analysis, and content analysis.
The research finding were as follows:
1. Secondary 3 students in schools under the Office of Secondary Education Service Area Zone 2 had a moderated score of HigherOrder Thinking ability.

2. Different of personal factors, gender aspects, and individual achievement affect the Higher-Order Thinking ability
were significance at the .05 level.
3. All support factors of 4 variables: parenting style, achievement motivation, and attitudes towards learning, belief in
their inner powers explained variance of Higher-Order Thinking ability at 4.4 percent. [Standard error of the forecast value was
4.344. A support factors belief in their inner powers positive affect on Higher-Order Thinking ability were significance at the .05
level. Regression Coefficient beta = .160]
4. Development Guidelines of the Higher-Order Thinking ability of Secondary 3 students in schools under the Office of
Secondary Education Service Area Zone 2, from the qualitative data showed that school and executive administrators should have
clear policies to promote and encourage teachers to organize continuous leaning process for students by integrating the various forms
of thinking skills in classroom in order to achieve Higher-Order Thinking ability. Building knowledge and clear understanding on
various forms of Higher-Order Thinking ability for students should be created. Student must realize and develop the thinking ability
by themselves with various forms and methods both inside and outside the classroom, continually. Students families need to support
fully in all aspects in order to develop high-level thinking skills of students.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาอย่างสู งของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร
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ควบคุมวิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนา ในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา
ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุ ณอาจารย์ ดร. รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่ งธรรม ประธานกรรมการสอบ
วิท ยานิ พ นธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ ธิ ด า เหล่ า พวงศักดิ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ ไ ด้ก รุ ณาให้
คาแนะนาและคาปรึ กษา ช่ วยเหลื อแก้ไขข้อบกพร่ อง จนทาให้วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ มีความสมบู รณ์
ครบถ้วน
ขอขอบพระคุ ณ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 ท่ า น อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิ น รองศาสตราจารย์
ดร.พรรณ์ ธิ ดา เหล่ า พวงศัก ดิ์ และอาจารย์ณรงค์ ดารงสันติ ธ รรม ที่ ก รุ ณาตรวจสอบและให้
คาแนะนาในการปรับปรุ งเครื่ องมือในการวิจยั ในครั้งนี้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอขอบพระคุ ณท่ า นผูอ้ านวยการโรงเรี ย นจันทร์ หุ่นบ าเพ็ญ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
สตรี วดั มหาพฤฒาราม ฯ และครู ผใู ้ ห้ความกรุ ณาในการสัมภาษณ์ประเด็นเชิงลึก รวมถึงนักเรี ยนทุก
คนที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุ ณ ครู อาจารย์ ผูอ้ บรมสั่งสอนให้ความรู ้ ความเมตตาแก่ผูว้ ิจยั ทุกท่าน เพื่อน ๆ พี่
น้องสาขาพัฒนศึ กษา และบุ คคลอื่ น ๆ ที่ ให้ความช่ วยเหลื อผูว้ ิจยั จนวิทยานิ พนธ์ เล่ มนี้ สามารถ
สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
สุ ดท้ายผูข้ อขอบพระคุณ บิดามารดาและน้องสาว ซึ่ งเป็ นครอบครัวอันเป็ นที่รักและเคารพ
อย่างยิ่ง และให้ความช่วยเหลือเป็ นกาลังใจให้ผวู ้ ิจยั รวมทั้งผลักดันให้ผวู ้ ิจยั ได้ประสบความสาเร็ จ
ตลอดเสมอมาจนมีวนั นี้

ฉ

สารบัญ
บทที่

หน้ า

บทคัดย่อภาษาไทย...........................................................................................................
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ......................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ...........................................................................................................
สารบัญตาราง..................................................................................................................
สารบัญภาพ.....................................................................................................................
1. บทนา..........................................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา........................................................
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ..............................................................................
สมมติฐานของการวิจยั ..................................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ......................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ...........................................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...........................................................................
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ........................................................................
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิด........................................................
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551………………..
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดระดับสู ง….....................
ความสามารถในการคิดระดับสู ง..................................................................
ปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง...........................................
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง........................................................................................
กรอบแนวคิดในการวิจยั ...............................................................................
3.วิธีดาเนินการวิจยั ........................................................................................................
ประชากรและตัวอย่าง..................................................................................
ตัวแปรที่ศึกษา..............................................................................................
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ...............................................................................
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั ......................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล..................................................................................
ช

ง
จ
ฉ
ญ
ฏ
1
1
5
6
6
7
9
11
13
16
20
31
68
94
106
107
107
110
110
116
119

บทที่

หน้ า

การตรวจสอบข้อมูล………………………………………………….…….
การวิเคราะห์ขอ้ มูล........................................................................................
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล.................................................................................................
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยน...........................
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยสนับสนุนรายด้านของนักเรี ยน………...
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คะแนนระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง..........
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของ
นักเรี ยนจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล............................................................
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ในการคิดระดับสู ง........................................................................................
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ปัจจัยสนับสนุ น ที่มีผลต่อความสามารถในการคิด
ระดับสู ง........................................................................................................
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ สภาพการณ์และแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง...........................................
5. สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ...........................................................
สรุ ปผลการวิจยั .............................................................................................
อภิปรายผลการวิจยั .......................................................................................
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป................................................................
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจยั .......................................
ภาคผนวก ข การตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม........................................
ภาคผนวก ค แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์......................
ภาคผนวก ง ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม................................................

120
120
122
123
126
134

ซ

135
140
142
143
163
164
166
174
176
178
188
189
191
200
219

บทที่

หน้ า

ภาคผนวก จ หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ องมือและหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.............
ภาคผนวก ฉ รายชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ………………….................................
ประวัติผวู ้ ิจยั ....................................................................................................................

ฌ

223
230
232

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หน้ า
วิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดของตัวแปรต้น......................
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทักษะความสามารถ
ในการคิดระดับสู ง........................................................................................
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปั จจัยสนับสนุน.................
ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ...........................................................
เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความเชื่ออานาจภายในตน...............................
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดู..............................
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ...............................
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเจตคติต่อการเรี ยน.................................
ประเด็นคาถามตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก........................................................
จานวนและร้อยละ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยน...............................
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยสนับสนุนด้านการอบรมเลี้ยงดู
ของนักเรี ยน..................................................................................................
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสนับสนุนด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน......................................................................................
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยสนับสนุ นด้านเจตคติต่อการ
เรี ยนของนักเรี ยน..........................................................................................
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสนับสนุนด้านความเชื่ออานาจ
ภายในตนของนักเรี ยน..................................................................................
คะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนระดับความสามารถ
ในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน.....................................................................
แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบตัวแปรเพศกับ
คะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test).....
แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู ง........................................................................................................

ญ

103
104
105
109
111
112
113
113
116
123
126
129
131
132
134
135
135

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

หน้ า
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน..............................................................
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู งของนักเรี ยน จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายคู่.............
แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู ง จาแนกตามอาชีพผูป้ กครอง...........................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามอาชีพผูป้ กครอง..........................................................................
แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู ง จาแนกตามระดับการศึกษาของผูป้ กครอง.....................................
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามระดับการศึกษาของผูป้ กครอง....................................................
แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู ง จาแนกตามสภาพครอบครัว...........................................................
แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามสภาพครอบครัว .........................................................................
การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการคิด
ระดับสู งของนักเรี ยน....................................................................................
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณของปั จจัยสนับสนุนที่มีผลต่อ ความสามารถใน
การคิดระดับสู งของนักเรี ยน.........................................................................
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาด้านการอบรมเลี้ยงดู................................
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ...........................
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาด้านเจตคติต่อการเรี ยน............................
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาด้านความเชื่ออานาจภายในตน................
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดระดับสู งทั้ง 4 ด้าน...................................................
ฎ

136
136
137
138
138
139
139
140
141
142
192
194
195
196
197

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน้ า
เปรี ยบเทียบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม Bloom ฉบับเดิมและฉบับ
ปรับปรุ งใหม่.................................................................................................
รู ปแบบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของเอนนิส..............................................
ลักษณะของผูท้ ี่มีความสามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณตามแนวคิดของพอล
กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทั้ง 6 ขั้นตอน.........................................
ความคาดหวังในผลของพฤติกรรม...............................................................
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเจตคติ.............................................
กรอบแนวคิดในการวิจยั ...............................................................................
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง....................................

ฏ

25
42
44
49
72
91
106
162

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั โลกมีความเจริ ญก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ด้วยปั จจัยความเจริ ญทางด้าน
เศรษฐกิ จ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ภายใต้เงื่ อนไขของกระแสยุคโลกาภิวตั น์ การ
สื่ อสารโทรคมนาคม สามารถทาหรื อดาเนิ นการได้อย่างง่ายดายและกว้างขวาง ทั้งยังพร้ อมที่ จะ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาในทุกด้าน ทุกมิติ ปั จจัยเหล่านี้ เข้ามามีบทบาทในการดารงชี วิตของ
มวลมนุษยชาติ ส่ งผลให้สังคมมนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรรม และยัง
ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา มนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั จึงต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพการณ์
ของสังคมเช่นนี้ ให้ได้ ต้องมีความคิด ความฉลาด ความสามารถที่จะเผชิญหน้ากับปั ญหาและแก้ไข
ปั ญ หาต่ า งๆอย่ า งมี เ หตุ ผ ลรอบด้า น ภายใต้ก ารควบคุ ม ทางคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งใน
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 หมวด 4 ในมาตรา 24 (2) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนิ นการ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้มา ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยต้องจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กการปฏิ บ ัติ ใ ห้ท าได้ คิ ด เป็ นท าเป็ น รั ก การอ่ า นและเกิ ด การใฝ่ รู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยังได้กล่าวถึง การพัฒนาคนสู่
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยทุ ก ช่ ว งวัย ให้ มี
ภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้ อมทั้งด้านร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู ้
และมีจิตใจที่สานึ กในคุ ณธรรม จริ ยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต
ควบคู่กบั การเสริ มสร้ างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการ
พัฒนาคน และเป็ นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ระบุถึง
การมุ่งเน้นให้คนไทย ได้เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ ให้เป็ นพลเมืองที่พึงประสงค์ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)
การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นในยุค สมัย ปั จ จุ บ ัน ในทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พัฒ นา
กระบวนการคิดของบลูม (Bloom) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545: 97-99 ; อ้าง
ถึงใน Bloom, 1964) ได้แบ่งลาดับขั้นตอนของกระบวนการคิดตามลาดับจากการคิด ในการพัฒนา
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การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในยุคสมัยปั จจุบนั ในทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ของบลู ม (Bloom) ได้ แ บ่ ง ล าดับ ขั้น ของกระบวนการคิ ด ตามล าดับ ขั้น ตอนจากการคิ ด ใน
ระดับพื้นฐาน จึ งถึ งการคิ ดที่ มี ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้ นตามลาดับคื อ 1. ความรู ้ (Knowledge) 2.
ความเข้าใจ (Comprehension) 3. การประยุกต์ (Application) 4. การวิเคราะห์ (Analytical) 5. การ
สัง เคราะห์ (Synthesis) และ6. การประเมิ น (Evaluation) แต่ ใ นการคิ ด ระดับสู ง (Higher-Order
Thinking) จัดเป็ นกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมีข้ นั ตอนการคิดหลายขั้นยิ่งกว่า ลักษณะของการคิด
ระดับสู งประกอบหลายทักษะด้วยกัน แต่ในที่สาคัญมีดว้ ยกัน 4 ประการ ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์
การคิ ด วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ การคิ ด ตัด สิ น ใจ และ การคิ ด แก้ปั ญ หา (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 148)
นอกจากนี้ นกั วิชาการได้กล่าวถึ งความสาคัญของการคิดระดับสู งไว้ว่า ความสามารถใน
การคิดระดับสู ง (Higher-Order Thinking Abilities) นั้น จัดว่าเป็ นทักษะสาคัญสาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ ง
มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านของการคิด จึงเป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาในยุคใหม่ เพื่อใช้
ในการการพัฒนาคุณภาพชี วิต และการพัฒนาสังคมให้ทดั เทียมอารยประเทศ อย่างน้อยที่สุดก็ให้
รู ้เท่าทันความคิดของประเทศที่เจริ ญแล้ว เป็ นการคิดที่ตอ้ งอาศัยทักษะทุก ๆ ด้าน เป็ นการนาข้อมูล
หรื อแนวคิดที่ได้มาทบทวน ไตร่ ตรองด้วยความรอบคอบ แล้วจึงสังเคราะห์แนวคิดต่างๆเข้าด้วยกัน
เกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ ใหม่ เป็ นความคิ ดที่ ลึกซึ้ ง สมเหตุสมผล เป็ นความคิดวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา การคิดในระดับนี้ รวมถึ งการประเมินค่า และการตัดสิ นใจนาไป
ปฏิบตั ิ การรายงานผล และการเผยแพร่ แนวคิด (อรพรรณ พรสี มา, 2543: 7) ซึ่ งทิศนา แขมณี และ
คณะ (2545: 41) ก็ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดระดับสู งที่คล้ายกันกับอรพรรณ พรสี มา ว่า
เป็ นทักษะการคิดที่มีข้ นั ตอนหลายขั้นและต้องอาศัยทักษะการสื่ อความหมาย และทักษะการคิดที่
เป็ นแกนหลายๆทักษะในแต่ละขั้น ทักษะการคิดขั้นสู งจะพัฒนาได้ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานจนมีความชานาญแล้ว
การคิดระดับสู งนั้น เฟซิ โอ่และคณะ (1995) ให้ขอ้ สรุ ปจาการทาการศึกษาลักษณะของการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ โดยใช้ แ บบวัด The California Critical Thinking Disposition Inventory
(CCTDI) วัดทักษะ 6 ด้าน คือ การยอมรับความคิดเห็น การจัดระบบการคิด การวิเคราะห์ การค้นหา
ความจริ ง ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง และความเป็ นผูน้ ากับนักศึกษา และพบว่า นักศึกษามีจุดแข็งใน
องค์ประกอบใด กล่าวและช่ างสงสัย ชอบไต่ถาม จุดอ่อนอยู่ที่การจัดระบบข้อมูลและการค้นหา
ความจริ ง นอกจากนี้ ลกั ษณะของผูค้ ิดวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กบั โครงสร้างการเรี ยนรู ้ การซึ ม
ซับประสบการณ์ และความสามารถในการคาดหมายมีความยืดหยุ่นในตนเอง การศึกษาเบื้องต้น
การส ารวจความพึ ง พอใจและความเป็ นไปได้ข องความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ลัก ษณะของผู ้คิ ด
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วิจารณญาณ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ นอกจากนี้ การศึกษาการพัฒนามนุ ษย์ การ
ศึกษาวิจยั จากข้อมูลเชิ งประจักษ์ เกี่ยวกับลักษณะของการคิดวิจารณญาณมีความสาคัญและจาเป็ น
สาหรับการศึกษาในทุกระดับ
ความสามารถในการคิ ดระดับสู ง (Higher-Order Thinking Abilities) จึ งจัดเป็ นทัก ษะที่
สาคัญยิง่ ต่อพลเมืองของประเทศพึงมี ควบคู่ร่วมไปกับความรู ้เพื่อนาไปสู่ ความสามารถในการคิดที่
เรี ยกว่า “ความสามารถในการคิดระดับสู ง” เพราะความรู ้ที่ได้จากการศึกษานั้นมีเพียงแค่ความรู ้ที่ยงั
ไม่มีการจัดระบบระเบียบ ความรู ้อย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการดารงชี วิตในสภาพสังคมที่มีความ
สลับ ซับ ซ้อนมากขึ้ น หรื อแม้ก ระทัง่ การเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ร้ ข อบเขตและเงื่ อนไขตายตัว ของยุค
โลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั โดยเริ่ มตั้งแต่ทกั ษะการคิดระดับขั้นต้น พัฒนาจนถึงการคิดในระดับขั้นสู ง
เช่ น การคิ ดวิเคราะห์ -สังเคราะห์ การคิ ดแก้ปัญหา คิ ดอย่างมี วิจารณญาณ ฯลฯ จัดเป็ นทักษะที่
สาคัญของทุ กคน ซึ่ งต้องเผชิ ญกับสภาวการณ์ ต่างๆ ความสามารถในการคิ ดจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญใน
ระดับบุคคลในการใช้ชี วิตประจาวันทุ ก ด้าน เพราะการคิ ดนั้นเป็ นอี ก หนึ่ งปั จจัยที่ สาคัญยิ่ง และ
ส่ งผลต่อทักษะด้านอื่นๆของมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น อีกทั้งยังเป็ นทักษะพื้นฐานไปสู่ รากฐานด้านอื่นๆ การคิด
ของพลเมืองย่อมสะท้อนให้เห็นถึง พัฒนาการภาพรวมในแต่ละด้านของสังคมและประเทศชาติได้
ด้วยเช่นกัน
ทัก ษะด้า นกระบวนการคิดของนักเรี ย นไทย ที่ ผ่า นมาถู กมองว่า ไม่มี คุณภาพ ซึ่ ง ส่ งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ปั ญหาดังกล่าวถือเป็ นเรื่ องสาคัญ ซึ่ งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
นักวิชาการได้แสดงความคิดเห็ น ทัศนะเกี่ ยวกับปั ญหาด้านนี้ ของนักเรี ยนไทยไว้ เช่ น สานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. (ประชาชาติ :
ออนไลน์) เผยผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบ 3 ที่ ผ่านมา พบว่า การคิ ดนั้นเป็ นหนึ่ งใน 5
ปั จจัยที่ ภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ต้องให้ความสาคัญ
เพื่อการยกระดับการศึกษาไทย และกลิ่น สระทองเนียม (2556) มองว่าการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา ผล
ที่ เกิ ดขึ้ นยัง อยู่ใ นระดับ ต่ า โดยใช้ผ ลการประเมิ นของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุ ณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กอยู่แค่ระดับพอใช้เป็ นส่ วนใหญ่
และเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศคะแนนของไทยจะดูต่ากว่า เป็ นเพราะจากการประเมินผล
นักเรี ยนนานาชาติดา้ นความรู ้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ (Programmed for International Student
Assessment) หรื อ PISA ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนไทยได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม สอดคล้องกับรายงาน
ผลการวิจยั ติดตามผลของการปฏิ รูปการเรี ยนรู ้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
ของนงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2547) ระบุวา่ ในระดับบุคคล ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ทักษะการ
คิด ทักษะการค้นคว้าของนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยูใ่ นระดับที่ไม่
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น่ า พอใจ และเมื่ อ พิ จ ารณาระดับ โรงเรี ย นพบว่า โรงเรี ย นมากกว่า ร้ อ ยละ 90 มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางวิช าการ ทัก ษะการคิ ด ทัก ษะการค้นคว้า ของผูเ้ รี ย นอยู่ใ นระดับ ที่ ต้องปรั บ ปรุ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งปั ญหาคุ ณภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
ในหลักสู ตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการเน้นกระบวนการฝึ กคิดอย่างรอบด้าน การ
คิดในระดับสู งจัดเป็ นสมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยน ทั้งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ไขปั ญหา ล้วน
แต่เป็ นจุดเน้นของหลักสู ตรในสถานศึกษาที่อยูใ่ นสังกัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ต้องให้ความสาคัญ
ในการเสริ มสร้าง สอน ปลูกฝัง และพัฒนากระบวนการคิดให้ผูเ้ รี ยน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เน้นในเรื่ องของการฝึ กทัก ษะการคิ ด ใช้ใ นชี วิตประจาวัน นัก เรี ย นในยุค
ศตวรรษที่ 21 ต้องมี ก ารฝึ กการใช้ทกั ษะการคิ ดระดับสู ง เพื่ อไปใช้ใ นการดารงชี วิตประจาวัน
เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นอย่างรอบด้าน เพราะในยุคปั จจุบนั สภาพสังคมไทยมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งแตกต่างไปจากยุคในอดี ต ทาให้เกิ ดความ
เจริ ญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาการหรื อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย
โดยทัว่ ไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่ งผลกระทบให้การดาเนิ นชี วิตในสังคมมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น ทุกคนต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามาให้คิดแก้ไขอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งในการแก้ปัญหา
ต่างๆ นั้นก็แตกต่างกันตามทักษะทางด้านความคิด ที่มีการใช้กระบวนการคิดและสติปัญญาอย่าง
เป็ นระบบและรอบคอบ เพื่อให้เกิ ดทางออกและผลดี ที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาจึง เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาและฝึ กฝนให้คนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง ซึ่ง
จะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่ อมี ก ารพัฒนาทักษะการคิ ดขั้นพื้ นฐานจนเกิ ดความชานาญก่ อน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2553) สอดคล้องกับจุ ดมุ่งหมายและสมรรถนะส าคัญของ
ผูเ้ รี ยนของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถใน
การสื่ อสารการคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวิต และจุดเน้นในสมรรถนะสาคัญ
ของผูเ้ รี ยนในข้อที่ 2 คือในเรื่ องของความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิ ดอย่างสร้ างสรรค์ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิ ดเป็ นระบบ เพื่อ
นาไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้ หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับตนเองและสังคมได้อย่า ง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
โรงเรี ยนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีพ้ืนที่ครอบคลุ มในเขต
กรุ งเทพมหานครตะวันออก นักเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานครต้องเผชิ ญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
จากหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งความซับซ้อนทางสังคมที่มีท้ งั ด้านเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรมและความ
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เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสามารถในการคิดระดับสู ง จึงเป็ นทักษะที่สาคัญของนักเรี ยน
เพราะต้องกระบวนการคิดในแต่ละระดับ ทั้งการใช้ปัญญาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณญาณ
เพื่อใช้ในการเผชิ ญกับสถานการณ์ต่างๆ ในการดารงชี วิต ซึ่ งเมื่อใช้หลักทฤษฎีพฒั นาการทางเชาว์
ปั ญ ญาของเพี ย เจท์ (Piaget, 1977) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ช่ ว งอายุ ที่ มี ค วามสามารถในการพัฒ นาด้ า น
กระบวนการคิ ดได้ดีและสมบู รณ์ ที่สุ ด คื อช่ วงอายุต้ งั แต่ 12 ปี ขึ้ นไป เพียเจท์เรี ยกว่าขั้น Formal
Operations เป็ นขั้นที่มีระดับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระเบียบ มีเหตุผลประกอบ เรี ยนรู ้
สิ่ งต่างๆทั้งที่ เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม เข้าใจในกฎเกณฑ์ของสังคม สร้ างสมมติฐานและข้อ
พิสูจน์ต่างๆได้ ดังนั้นถ้าเปรี ยบเที ยบกับช่ วงวัยแล้ว เด็กในวัยนี้ จะอยู่ในช่ วงการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นวัยที่อยู่
ใกล้เ คี ย งในช่ ว งที่ เ พี ย เจท์ก ล่ า ว เป็ นวัย ที่ ย งั อยู่ใ นช่ ว งหัว เลี้ ย งหัว ต่ อ ที่ ก าลัง เข้า สู่ ว ยั รุ่ น เต็ ม ตัว
กระบวนการคิ ดในข้า งต้นของนักเรี ย นในวัย นี้ ควรที่ จะมี ความสามารถในการคิ ดที่ เป็ นระบบ
ระเบียบและมีความซับซ้อนได้ดีเหมาะสมกับช่วงวัยในระยะเริ่ มต้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะนักศึกษา สาขาพัฒนศึกษาและในฐานะครู ที่ทาการสอนในโรงเรี ยนที่
อยูใ่ นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
คำถำมกำรวิจัย แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ในโรงเรี ยนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย สนับ สนุ น ที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

6
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. นัก เรี ย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการคิดระดับสู งที่แตกต่าง
กัน
2. ปั จ จัย สนับ สนุ น มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ขอบเขตในกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้ ำนประชำกร ตัวอย่ำง และผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1.1 ประชำกร (Population) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2558 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
มี โรงเรี ยนทั้งหมด 52 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 23,526 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2558 ปี การศึกษา 2558)
1.2 ตัวอย่ ำง (Samples) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีนกั เรี ยนทั้งหมดรวมจานวน
นักเรี ยนทั้งสิ้ น 400 คน โดยการเปิ ดตารางของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68)
และสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยเมื่อได้ขนาด
จ านวนของตัว อย่ า งมาแล้ ว ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling)
เพื่อจาแนกจานวนนักเรี ยนตามชั้นเรี ยนในชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 และทาการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
(Sample Random Sampling)
1.3 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์ระดับลึก (in depth
interview) ผูว้ ิจยั ทาการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Selection) แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 12 คน
ดังนี้
1.3.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน
1.3.2 ครู จานวน 4 คน
1.3.3 นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง จานวน 6 คน
2. ขอบเขตด้ ำนตัวแปร
ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ประกอบด้วย ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดระดับสู ง ซึ่งประกอบด้วย
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(1) ปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้ วย
1.1.1 เพศ
1.1.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.1.3 สภาพครอบครัว
1.1.4 อาชีพของผูป้ กครอง
1.1.5 ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
(2) ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้ วย
2.1.1 ความเชื่ออานาจภายในตน
2.1.2 การอบรมเลี้ยงดู
2.1.3 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2.1.4 เจตคติต่อการเรี ยน
ตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือความสามารถในการคิดระดับสู ง ประกอบด้วย
(1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(3) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
(4) ความสามารถในการตัดสิ นใจ
3. ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ มกราคม – กุมภาพันธ์
2559
นิยำมศัพท์เฉพำะ
โรงเรียนในสั งกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 หมายถึง โรงเรี ยนรัฐบาล
ที่อยูใ่ นสังกัดของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิ ดทาการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่
ในการกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่ งมีท้ งั หมด 52 โรงเรี ยน ใน
27 เขตของกรุ งเทพมหานคร
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 หมายถึง นักเรี ยนที่ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในโรงเรี ยนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปี การศึกษา 2558
ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยนแต่ละคนที่ศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 ในภาคเรี ยนที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั แบ่งเป็ น 3 ระดับ
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(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง คือ ผลการเรี ยนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปานกลาง คือ ผลการเรี ยนที่มีคาคะแนนเฉลี่ ยระหว่าง 2.012.99
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า คือ ผลการเรี ยนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
ควำมเชื่ อ อ ำนำจภำยในตน (internal locos of control) เป็ นความเชื่ อ หรื อ การรั บ รู ้ ว่ า
เหตุ การณ์ หรื อสิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ดกับตนนั้น เป็ นผลมาจากการกระทาหรื อความสามารถของตนเอง
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวที่ ตนได้รับเกิ ดจากการกระทาของตนเอง ตนเองสามารถควบคุ ม
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกับตนเองได้ บุ คคลประเภทนี้ จะเป็ นผูม้ ี บุคลิ กภาพเป็ นตัวของตัวเอง มี ความ
กระตือรื อร้นต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม และพยายามปรับปรุ งสภาพให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
นั้นๆ เห็นคุณค่าของทักษะและความพยายามของตนเองและมีแรงจูงใจสู ง สามารถปรับตัวเองและ
ควบคุมสภาพการณ์ได้มีความเชื่อมัน่ ในเหตุผล
กำรอบรมเลีย้ งดู (Parenting Practices) หมายถึง การที่บิดามารดา หรื อผูด้ ูแลปฏิบตั ิต่อเด็ก
และเรี ยกร้ องให้เด็กปฏิ บตั ิ ต่อตน และผูอ้ ื่ นในทานองต่าง ๆ กัน ซึ่ งเป็ นการปฏิ สัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้น
อย่างต่อเนื่ องในชี วิตเด็ก ทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเลียนแบบการกระทาต่างๆ ของผู ้
อบรมเลี้ยงดู
เจตคติ ต่ อ กำรเรี ย น (Attitude Toward Learning) หมายถึ ง ความคิ ด ความเชื่ อ หรื อ
ความรู ้ สึกของผูเ้ รี ยนที่มีต่อความสาคัญของการเรี ยน คุ ณค่าของการเรี ยนและประโยชน์ของการ
เรี ยน ซึ่ งก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีต่อการเรี ยน ซึ่ งวัดโดยการใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรี ยน
แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายถึง ความปรารถนาหรื อความมุ่งมัน่
ของบุคคลที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งด้วยความเพียรพยายาม อดทนที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
งานสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งวัดโดยการใช้แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ควำมสำมำรถในกำรคิดระดับสู ง (Higher-Order Thinking Abilities) คือ ความสามารถ
ในการคิดที่มีข้ นั ตอนหลายขั้น ที่ใช้กลยุทธ์ทางความคิดที่ซบั ซ้อน ลึกซึ้ ง และต้องอาศัยทักษะการ
สื่ อความหมาย และทักษะการคิดที่เป็ นแกนหลายๆทักษะในแต่ละขั้น ในที่น้ ีจะศึกษา ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
thinking Abilities) ความสามารถในการคิดตัดสิ นใจ (Decision Making) และความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา (Problem-Solving Abilities)
ควำมสำมำรถในกำรคิ ด วิเครำะห์ (Analytical Thinking) ความสามารถในการสื บค้น
ข้อเท็จจริ งเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่างโดยการตีความ การจาแนกแยกแยะ และการทา
ความเข้า ใจกับ องค์ป ระกอบของสิ่ ง นั้น และองค์ป ระกอบอื่ นๆ ที่ สั ม พันธ์ ก ันรวมทั้ง เชื่ อ มโยง
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ความสั ม พันธ์ เชิ ง เหตุ และผลที่ ไม่ ขดั แย้ง กันระหว่า งองค์ป ระกอบเหล่ า นั้น เหตุ ผ ลที่ หนัก แน่ น
น่าเชื่อถือ ทาให้เราได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา ประเมินและตัดสิ นใจเรื่ อง
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
กำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ (Critical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ ตรอง
อย่างรอบคอบ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นปั ญหา โดยใช้ความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองใน
การพิ จารณาหาหลัก ฐานและข้อมู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อนาไปสู่ ก ารสรุ ป ที่ เป็ นข้อยุติอย่า งสมเหตุ ส มผล
ประกอบด้วยความสามารถ 4 ด้าน คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
และการสังเกต ความสามารถในการอนุมาน สรุ ปโดยอาศัยเหตุผลจากส่ วนใหญ่ไปสู่ ส่วนย่อยอย่าง
สมเหตุ ส มผล ความสามารถในการอุ ป มาน ความสามารถในการตัด สิ น ได้ว่ า ข้อ ใดเท็ จ จริ ง
สนับสนุ น คัดค้าน หรื อไม่เกี่ ยวข้องกับข้อสรุ ปที่ ได้คาดคะเนไว้ และความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถที่รู้และบอกได้วา่ ข้อความใดเป็ นข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่ งเป็ นข้อความ
ที่ จาเป็ นต้องมี ก่อนข้อความที่ กาหนดให้ เพื่อทาให้ขอ้ ความดังกล่าวมีความถู กต้องตามหลักการ
อนุมาน
ควำมสำมำรถในกำรคิดตัดสิ นใจ (Decision Making) การคิดตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการคิด
เบื้องต้นก่อนลงข้อสรุ ปในการคิด การตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นแนวทางเดียวกัน คือขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
ตามลาดับขั้นตอน ซึ่ งการตัดสิ นใจอาจเกิ ดขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นในสภาวะที่แตกต่างกัน ภายใต้ความ
ไม่ แน่ นอน (Decision-making under uncertainty) ภายใต้ค วามแน่ น อน (Decision-making under
certainty) และภายใต้ความเสี่ ยง (Decision-making under risk)
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ ปัญหำ (Problem Solving Abilities) หมายถึงความสามารถใน
การคิด ที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางสมองของบุคคลรวมทั้ง พฤติกรรมที่ซบั ซ้อนต่างๆอันเป็ นผล
จากพัฒนาการทางสติปัญญา เพื่อหาคาตอบจากสถานการณ์ หรื อสิ่ งที่มีสาระหรื อประเด็นเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ ที่ยงั ไม่สามารถใช้วธิ ี การใดวิธีการหนึ่งเพื่อหาคาตอบได้ในทันที
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ได้ท ราบถึ ง ระดับ ทัก ษะความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
2. ได้ท ราบถึ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3. ได้ทราบถึ งแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ของนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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4. องค์ความรู ้ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โรงเรี ยน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง นาไปใช้ในการกาหนดนโยบาย แผนงาน และหาแนวทางในการ
สนับสนุ นพัฒนานักเรี ยนด้านความสามารถในการคิดระดับสู งได้อย่างเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมาย
ของพระราชบัญญัติการศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุ งเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิด
2. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดระดับสู ง
4. ความสามารถในการคิดระดับสู ง
5. ปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิด
ทักษะการคิดเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรู ้ในชีวิตประจาวันของคนทุกช่วง
วัย ทุกยุคทุกสมัย การคิดมักจะถูกพัฒนาให้มีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่ งมีแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับดังนี้
1.1 ความหมายของการคิด
จอห์นสัน (Johnson, 2002 อ้างถึงใน สุ พตั รา แสงสุ วรรณ, 2549) ได้ให้ความหมายของการ
คิดไว้ว่า เป็ นความสามารถในการคิดเป็ นสิ่ งที่ แสดงออกมาจากกระบวนการทางสมองตามลักษณะ
ที่ต่างกัน ไม่ง่าจะเป็ นการคิด การอนุมาน หรื อสรุ ปความ จึงเป็ นกระบวนการทางปั ญญาที่รวบรวม
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่สงั เกตได้จากหลักฐานและความรู ้ แล้วสรุ ปผลทางความคิดที่มีต่อสิ่ งนั้น
ซานทร็ อค (Santrock, 2009 อ้างถึงใน อภิ ชา อารุ ณโรจน์, 2553: 9) ได้ให้ความหมายของ
การคิด หมายถึง การจัดกระทา และการเปลี่ยนรู ปสารสนเทศในความจา ซึ่ งบ่อยครั้งคนเราจะคิด
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เพื่อสร้างมโนทัศน์ สร้างเหตุผล คิดอย่างมี วิจารณญาณ การตัดสิ นใจ คิดอย่างสร้ างสรรค์ และการ
แก้ปัญหา
ทิ ศ นา แขมมณี และคณะ (2540: 22) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของทั ก ษะการคิ ด ว่ า เป็ น
ความสามารถย่อย ๆ ในการคิดในลักษณะต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นพฤติ กรรมที่แสดงออกและสังเกตได้และ
เป็ นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ยังได้กล่าวถึงการคิดว่า เป็ นกระบวนการทาง
สมองของมนุษย์ซ่ ึ งมีศกั ยภาพสูง และเป็ นส่ วนที่ ทาให้มนุ ษย์มีความแตกต่างไปขากสัตว์โลกอื่นๆ
ตั้งแต่ อดี ต มนุ ษย์ที่ มี ความสามารถในการคิ ด ในแต่ ละยุ ค แต่ ล ะสมัย ต่ างได้พ ยายามคิ ด ค้ น หา
คาอธิบายเกี่ยวกับการคิด ซึ่ งแฝงอยูใ่ นเรื่ องของการเรี ยนรู ้ ของมนุษย์ไว้อย่ างหลากหลาย การศึกษา
แนวคิดในอดีตนอกจากจะเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญ ที่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว
ยังเป็ นการทบทวนภูมิปัญญาของนักคิดในอดีต ซึ่ งอาจตกหล่นสู ญหาย หรื อเสื่ อมความนิยมไปด้วย
กาลและสมัย แต่อาจทรงคุณค่ามหาศาลต่อการเรี ยนรู ้ของมนุษย์
อุ ษ ณี ย ์ โพธิ สุ ข และคณะ (2544: 18) ให้ ค วามหมายของทั ก ษะการคิ ด ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกหรื อแสดงพฤติ กรรมของการใช้ความคิดอย่างชานิชานาญ ซึ่ งคนแต่
ละคนจะมีทกั ษะการคิดแตกต่างกัน บางคนสามารถคิดได้เร็ ว ถูกต้องเป็ นขั้นเป็ นตอน บางคนคิดได้
ช้า ผิดพลาด สับสน แต่อย่างไรก็ตามทักษะการคิดเป็ นสิ่ งที่สามารถพัฒนาและฝึ กฝนได้ บุ คคลใด
ได้รับการพัฒนาและฝึ กอย่างชานิชานาญก็จะมีทกั ษะการคิดเพิ่มมากขึ้น ทักษะการคิดประกอบด้วย
การมอง การสังเกต การเปรี ยบเทียบ การจาแนก การแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การ
สรุ ปความ เป็ นต้น
ศิ ริ ช ัย กาญจนวาสี และคณะ (2551) ได้ใ ห้ ความหมายของการคิ ดว่ า คื อ กระบวนการที่
มนุษย์รับรู ้สิ่งเร้า มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งเร้า และพยายามจัดกระทาสิ่ งเร้ านั้น โดยผ่านกระบวนการทาง
สมอง จนได้ผลผลิตเป็ นความคิด ซึ่ งมนุษย์จะสื่ อสารความคิดออกมาโดยการพูด การเขียนหรื อการ
กระทา
ดังนั้น สรุ ป ความหมายของทักษะการคิ ด ได้ว่ า เป็ นทักษะที่ ต้องใช้ความสามารถทาง
สติปัญญา ที่มีความซับซ้อน ที่แสดงให้เห็นในลักษณะของการสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด สามารถ
จ าแนกความแตกต่ าง การจัด กลุ่ม การรั บ และแปลความหมายของข้อมู ล รวมทั้งการเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็ นระบบ
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1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการคิด
จากการศึกษาถึงกรอบความหมายและประเภทของการคิด ของ ทิ ศนา แขมมณี และคณะ
(2544) และ สุ วิทย์ มูลคา (2548: 90-118) ได้ให้นิยามของกรอบความหมายและแบ่ งประเภทของ
การคิดไว้คล้ายๆกันซึ่ งผูว้ ิจยั พอสรุ ปถึงทักษะการคิดได้ดงั ต่อไปนี้
ทักษะการคิด คือความสามารถย่อย ๆ ในการคิดลักษณะต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของ
กระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน ทักษะการคิดอาจจัดเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ทักษะ
การคิดพื้นฐาน ทักษะการคิดที่เป็ นแกนหรื อทักษะการคิดทัว่ ไป และทักษะการคิดขั้นสู ง
1. ทักษะการคิดพื้นฐาน (Basic Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดย่อยที่เป็ นพื้ นฐาน
เบื้องต้นต่อการคิดในระดับที่ สูงขึ้นหรื อซับซ้อนขึ้น ได้แก่ ทักษะการสื่ อความหมาย เป็ นทักษะการ
รับสารที่แสดงถึงความคิดของผูอ้ ื่นเข้ามาเพื่อรับรู ้ ตีความหรื อจดจา เมื่อต้องการที่จะระลึกเพื่อนามา
เรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดความคิดของตนให้ผอู ้ ื่น โดยแปลงความคิดให้อยูใ่ นรู ปของภาษาต่ าง ๆ ทั้งที่
เป็ นข้อความ คาพูด ศิลปะ ดนตรี คณิ ตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในที่น้ ีจะมุ่งกล่าวถึงการรับและการถ่ายทอด
ความคิดด้วยภาษาข้อความ คาพูด ซึ่ งนิยมใช้มากที่สุด โดยเฉพาะการเรี ยนในระบบโรงเรี ยน ได้แก่
การอ่าน การพูด การเขียน การรับรู ้ การจดจา การคงสิ่ งที่ เรี ยนไปแล้วไว้ได้ภายหลังการเรี ยนนั้น
การบอกความรู้ได้จากตัวเลือกที่กาหนดให้ การบอกความรู ้ ออกมาด้วยตนเอง การใช้ขอ้ มู ล การ
บรรยาย การอธิบาย และการทาให้กระจ่าง
2. ทัก ษะการคิ ด ที่ เ ป็ นแกนหรื อ ทัก ษะการคิ ด ทั่ว ไป (Core or General Thinking Skills)
หมายถึง ทักษะการคิดที่ จาเป็ นต้องใช้อยู่เสมอในการดารงชี วิตประจาวันและเป็ นพื้นฐานของการ
คิดขั้นสู งที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่ งคนเราจาเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจน
การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประกอบไปด้วย การสังเกต การสารวจ ทักษะการตั้งคาถาม การระบุ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การจาแนกแยกแยะ การจัดลาดับ การเปรี ยบเที ยบ การจัดหมวดหมู่ การสรุ ป
อ้างอิง การแปล การตีความ การเชื่อมโยง การขยายความ การให้เหตุผล และการสรุ ปย่อ
3. ทักษะการคิ ด ขั้นสู งหรื อทัก ษะการคิ ด ที่ ซับ ซ้ อ น (Higher Order or More Complexed
Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีข้นั ตอนหลายชั้นและต้องอาศัยทักษะการสื่ อความหมาย
และทักษะการคิดที่ เป็ นแกนหลายทักษะในแต่ ละขั้น ทักษะการคิดชั้นสู งจะพัฒนาได้ เมื่ อเด็กได้
พัฒนาทักษะการคิดพื้ นฐานจนมี ความช านาญพอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขั้นสู งประกอบด้ว ย
ทักษะย่อย ๆ ได้แก่ การสรุ ปความ การให้คาจากัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสานข้อมู ล การ
จัด ระบบความคิด การสร้ างองค์ความรู ้ ใ หม่ การกาหนดโครงสร้ างความรู ้ การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างความรู ้ เ สี ย ใหม่ การค้นหาแบบแผน การหาความเชื่ อพื้ นฐานการคาดคะเนหรื อการ
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พยากรณ์ การตั้งสมมติ ฐาน การทดสอบสมมติ ฐ าน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริ ง และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
สรุ ป ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถย่อย ๆ ในการคิดต่าง ๆ โดยเริ่ มจากกระบวนการ
คิดที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนนัก จนกระทัง่ มีการพัฒนาความสามารถในการคิดที่ส่งผลต่ อยอดไปสู่ การ
คิดที่ สลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกขั้น ซึ่ งประกอบไปด้วย ทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะการคิดที่ เป็ น
แกนหรื อทักษะการคิด และทักษะการคิดขั้นสู ง
1.3 ประเภทของการคิด
การพัฒนาทักษะทางการคิดนั้น ต้องเริ่ มพัฒนาตั้งแต่ เยาว์วยั ซึ่ งในแต่ ละวัยจะมี กรอบใน
การพัฒนาจนถึ งทักษะการคิ ด ขั้นสู งสุ ด ในแต่ ละด้าน จากการศึ กษาจากนักคิ ด นักวิ ช าการ นัก
การศึกษา ได้แบ่งประเภทของทักษะการคิดดังนี้
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 39) ได้จดั ประเภทของทักษะการคิดออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic Skill) หมายถึง ทักษะย่อยที่เป็ นพื้นฐานเบื้ องต้นต่ อการ
คิดในระดับสูง ซึ่ งประกอบด้วย ทักษะการสื่ อความหมาย (Communication Skill )และทักษะการคิด
ที่ เป็ นแกนหรื อการคิดทัว่ ไป (Core or General Thinking ) ซึ่ งเป็ นในทักษะที่ ใช้ในชี วิตประจาวัน
และเป็ นพื้นฐานของการคิดชั้นสู งที่ซบั ซ้อน
2. ทักษะการคิดชั้นสู งหรื อทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Higher – Ordered / More Complexed
Thinking Skill) หมายถึง ทักษะการคิดที่ มีข้ นั ตอนหลายชั้น และต้องอาศัยการสื่ อความหมายและ
ทักษะการคิดที่ เป็ นแกนหลายทักษะในแต่ ละขั้น หรื อเรี ยกว่ากระบวนการคิดทักษะการคิดชั้นสู ง
ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ที่ สาคัญเช่ น การสรุ ป ความ การให้ คาจ ากัดความ การวิ เ คราะห์ การ
ผสมผสานข้อมูล การจัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นต้น
อุษณีย ์ โพธิสุข (2544: 22) กล่าวว่า การฝึ กความคิดระดับสู งนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการ
ฝึ กทักษะและความคิดระดับต้นที่เน้นความรู ้ ความจา ซึ่ งประกอบด้วยการจัดจาแนก การสร้างมโน
มติ การกาหนดหลัก การ การลงข้อสรุ ป และการสรุ ป อ้า งอิ งที่ ห ลากหลายมักจะเกี่ ย วข้ อ งกับ
คุณลักษณะความคิด ดังต่อไปนี้
1. ความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. ความคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)
3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. ความคิดแบบอภิปัญญา (Metacognition Thinking)
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5. ความคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
6. การตัดสินใจ (Decision Making Thinking)
7. การคิดแบบญาณปั ญญา (Intuitive Thinking)
8. การคิดในด้านดี (Positive Thinking)
วิธีการคิดแปดประการนั้นทางานผสมผสานร่ วมมื อกัน เป็ นการแบ่ งกลุ่มคุณลักษณะทาง
ความคิดที่จะช่วยให้เรามองเห็ นคุณลักษณะความคิดได้ชดั เจนขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น ทาให้จดั ระบบการ
ฝึ กฝนได้เป็ นระบบมากขึ้น
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงษ์ศกั ดิ์ (2545: 2) ได้เสนอมิติของการคิดของมนุษย์ออกเป็ น 10 มิติ ดังนี้
1. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ ง โดยการไม่ เห็ นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ แต่ ต้ งั คาถามท้าทายหรื อโต้แย้งสมมุติฐาน
และข้อสมมุ ติ ที่ อยู่เบื้ องหลัง และพยายามเปิ ดแนวทางความคิ ด ออกลู่ ท างต่ าง ๆ ที่ แตกต่ างจาก
ข้อเสนอนั้นเพื่อให้ได้คาตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้อเสนอเดิม
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง การจาแนกแจกแจงองค์ประกอบ
ต่ า ง ๆ ของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง และหาความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ ผ ลระหว่ า ง
องค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริ งของสิ่ งที่เกิดขึ้น
3. การคิด เชิ งสังเคราะห์ (Synthesis Type Thinking) หมายถึ ง ความสามารถในการดึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ส่ิ งใหม่ๆ ตามวัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการ
4. การคิดเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณาเที ยบเคียงความ
เหมื อน และหรื อความแตกต่ างนั้นกับสิ่ งต่ าง ๆ ระหว่างสิ่ งนั้นกับสิ่ งอื่ น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สามารถอธิบายเรื่ องนั้นได้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคิด การแก้ปัญหา หรื อการหาทางเลือก
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
5. การคิด เชิ งมโนทัศ น์ (Conceptual Thinking) หมายถึ ง ความสามารถในการประสาน
ข้อมู ลทั้งหมดที่ มี อยู่ เกี่ย วกับ เรื่ องคิ ด เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้อย่างไม่ ขดั แย้ง แล้ว นามาสร้ างเป็ น
ความคิดรวบยอด หรื อกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
6. การคิด เชิ งสร้ างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึ ง การขยายขอบเขตของความคิ ด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ ความคิดใหม่ๆ ที่ ไม่ เคยมี มาก่อนเพื่อค้นหาคาตอบที่ดีที่สุด
ให้กบั ปั ญหาที่เกิดขึ้น
7. การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการนาเอาสิ่ งที่มี
อยูเ่ ดิมไปปรับใช้ในบริ บทใหม่ได้อย่างเหมาะสมโดยยังคงหลักการของสิ่ งเดิมไว้
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8. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการกาหนดแนวทางที่
ดี ที่สุดภายใต้เงื่อนไขข้อจากัด ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสมเพื่ออธิ บาย ให้
เหตุผลสนับสนุนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
9. การคิด เชิ งบู ร ณาการ (Integrative Thinking) หมายถึ ง ความสามารถในการเชื่ อมโยง
แนวคิดหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเข้าหาแกนหลักได้อย่างเหมาะสมเพื่ออธิ บายหรื อให้
เหตุผลสนับสนุนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
อย่างไรก็ต ามความจริ งในสถานการณ์จริ งของชี วิตประจาวัน ทุ กคนคงจะไม่ ใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางความคิดเพียงด้านใดด้านหนึ่ งอย่างเดียวเท่านั้น เพราะการที่จะใช้ลกั ษณะความคิด
แบบใดในชีวิตจริ งนั้นขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่พบประสบเจอ ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหา สถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
อื่น ๆ รวมทั้งยังมี ปัจจัยที่ ควบคุมไม่ ได้มาประกอบด้วย ซึ่ งลักษณะของสถานการณ์ ปั ญหา หรื อ
เหตุการณ์น้ นั ๆ เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกระบวนการคิด ที่จะ
นาไปสู่ การตัด สิ นใจ หรื อเลือกกระท าการใด ๆ ผ่านมาจากกระบวนการคิ ด เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญ
ถึงแม้ว่ากระบวนความคิด จะเป็ นคุณสมบัติพิเศษของมนุ ษย์แต่เราก็ไม่ค่อยตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักยภาพทางความคิดของเราเอง ซึ่ งเราอาจลืมไปว่ายังมีปัจจัย อื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความคิด และใน
ภาวะของเด็กที่มีปัจจัย อื่น ๆ มาแทรกซ้อน อาจส่ งผลให้เด็กแยกแยะสถานการณ์ในการเลื อกใช้
สถานการณ์ทางความคิดได้เหมาะสมบ้าง ไม่เหมาะสมบ้าง
2. หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของ
ชาติ ที่ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้
ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี คุณภาพ เน้นการกระจายอานาจ ให้สังคมมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น โดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ มี โครงสร้ างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นหลักสู ตร
การศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุ กกลุ่มเป้ าหมาย ทั้ง
ยังสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้และประสบการณ์ได้
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2.1 จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มี ปั ญญา มี ความสุ ข
มี ศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชี พ จึ งกาหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เมื่ อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิบตั ิ
ตนตามหลักธรรมของพระพุท ธศาสนา หรื อศาสนาที่ ต นนับ ถื อ ยึด หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ว ัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญญาไทย การอนุ รั ก ษ์ แ ละพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ย น และคุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ใ นการพัฒ นาผู ้ เ รี ย นตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ซึ่ งจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั นี้
2.2 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมู ล
ข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่ อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่ อรองเพื่อขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่ าง ๆ การเลือกรับหรื อไม่ รับข้อมู ลข่ าวสารด้ว ยหลัก
เหตุ ผ ลและความถู ก ต้ อ งตลอดจนการเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สาร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
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2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้ างองค์ความรู ้
หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมู ลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ ความรู ้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่ อเนื่ อง การทางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคม ด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุ คคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่ าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่ าง ๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรี ยนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก
ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม
บริ บทและจุดเน้นของตนเอง
2.4 มาตรฐานการเรี ยนรู้
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึ งถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ ปัญญา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึ งกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้กาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้ และปฏิบตั ิได้ มี คุณธรรมจริ ยธรรม
และ ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่ อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ย งั เป็ น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ยนรู ้ จะสะท้อนให้
ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอก ซึ่ งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่ าวเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู ้ กาหนดเพียงใด
จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในข้อ ที่ 2 ว่ า ผู้เ รี ย นต้อ งมี ค วามรู้ ความสามารถในการสื่ อ สาร การคิ ด การแก้ปั ญ หา การใช้
เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวิต ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ทักษะการคิดระดับสู งเป็ นทักษะที่ตอ้ งได้รับการส่ งเสริ ม
และให้ความสาคัญ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในตัวผูเ้ รี ยนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่ จะช่ วยเสริ มสร้ างให้ผเู ้ รี ยนมี คุณภาพบรรลุตามเป้ าหมาย
และยังจะเป็ นสมรรถนะหลัก สาคัญ ของผูเ้ รี ย นของหลัก สู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
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พุทธศักราช 2551 ที่เน้นทักษะความสามารถในการคิดต่ าง ๆ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ซึ่ ง
พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ ทักษะ
การคิดขั้นสู ง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมตามช่วงวัย
ดังนั้นผูว้ ิ จ ัย จึ งเลื อกศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด ระดับ สู งตามจุ ด เน้น ของหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความสามารถในการ
คิ ด ระดับ สู ง ของนักเรี ย นในระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสังกัด สานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยศึกษาถึงปั จจัยที่ ผลต่ อความสามารถในการคิดระดับ สู งและระดับ
ความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ทั้ง 4 ด้าน คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ ความสามารถในการตัดสิ นใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดระดับสู ง
ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู งนั้น เป็ นทักษะการคิ ด ขั้นสู ง ที่ ต้องมี การพัฒนาด้ า น
กระบวนการคิดเป็ นลาดับขั้นจากทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทัว่ ไปก่อน จนถึงการใช้ทกั ษะการคิด ขั้น
สู ง และพัฒนามาตามความเหมาะสมของวุฒิภาวะ ในกรอบของความสามารถในการคิดขั้นสู งมี
ดังต่อไปนี้
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดระดับสู ง
อรพรรณ พรสี มา (2543: 7) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการคิดระดับสู ง (Higher-Order
Thinking Abilities) ว่าเป็ นทักษะสาคัญสาหรับผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งมี การพัฒนาในหลายๆด้านของการคิด
จึ งเป็ นทักษะที่ จาเป็ นอย่างยิ่งต่ อการศึ กษาในยุคใหม่ ใช้ในการการพัฒนาคุณภาพชี วิต และการ
พัฒนาสังคมให้ทดั เทียมอารยประเทศ อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้รู้เท่ าทันความคิดของประเทศที่ เจริ ญ
แล้ว เป็ นการคิดที่ตอ้ งอาศัยทักษะทุก ๆด้าน เป็ นการนาข้อมูลหรื อแนวคิดที่ได้มาทบทวน ไตร่ ตรอง
ด้วยความรอบคอบ แล้วจึงสังเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันเกิดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นความคิด
ที่ ลึกซึ้ ง สมเหตุสมผล เป็ นความคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้ างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา การคิด
ในระดับนี้ รวมถึงการประเมิ นค่า และการตัดสิ นใจนาไปปฏิบตั ิ การรายงานผล และการเผยแพร่
แนวคิด
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 39) ได้อธิ บายถึงความหมายของทักษะความสามารถใน
การคิดระดับสู งหรื อทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Higher – ordered / More Complexes Thinking Skill)
หมายถึง ทักษะการคิดที่มีข้นั ตอนหลายชั้น และต้องอาศัยการสื่ อความหมายและทักษะการคิดที่เป็ น
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แกนหลายทักษะในแต่ ละขั้น หรื อเรี ยกว่ากระบวนการคิดทักษะการคิดชั้นสู งประกอบด้วยทักษะ
ย่อย ๆ ที่สาคัญเช่น การสรุ ปความ การให้คาจากัดความ การวิเคราะห์ การผสมผสานข้อมู ล การ
จัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เป็ นต้น
อุษณีย ์ โพธิ์สุข (2545: 14) ในการคิดระดับสู ง หมายถึงคุณลักษณะทางความคิดของมนุ ษย์
ที่ใช้กลยุทธ์ทางความคิดที่ ซบั ซ้อน ลึกซึ้ ง สร้างสรรค์ มีหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งอาศัยคุณภาพความคิด ขั้น
สู ง ในการประมวลองค์ความรู้ ป ระสบการณ์ ต่าง ๆ โดยอาจใช้วิ ธีคิด เชิ งสร้ างสรรค์ คิ ด แบบมี
วิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดแบบอภิ ปัญญา ฯลฯ เพื่อนาไปสู่ คาตอบด้านใดด้านหนึ่ งโดยอาจใช้
ทักษะการคิดหลายๆด้านประกอบกันหรื ออาจเน้นทักษะการคิดด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าทักษะทาง
ความคิดด้านอื่น ซึ่ งแล้วแต่เงื่อนไข หรื อสถานการณ์ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางความคิดด้านใดไปใช้
โดยมิ ใช่คุณภาพความคิดที่ได้มาจากการจาเท่านั้น ความคิดระดับสู งที่ใช้ในการฝึ กฝนความคิดใน
ปั จ จุ บ ันมักจะเกี่ย วข้องกับ คุ ณลักษณะความคิ ด 7 ประการ คื อ ความคิ ด วิ จ ารณญาณ (Critical
Thinking) ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) ความคิ ด แบบอภิ ปั ญ ญา (Metacognition)
ความคิดแก้ปัญหา (Problem-Solving) การตัดสิ นใจ (Decision Making) การคิดแบบญาณปั ญ ญา
(Intuitive Thinking) และความคิดในด้านดี (Positive Thinking)
สรุ ปความหมายของความสามารถในการคิดระดับสู งได้ว่า เป็ นกระบวนการคิด ที่ ต้องใช้
ทักษะกระบวนการทางสมองที่มีความซับซ้อนและลึกซึ้ งมากกว่าการคิดแบบทัว่ ไป ต้องมีการคิดที่
เป็ นกระบวนการ เป็ นขั้นเป็ นตอน การคิดระดับสู งที่มีความสาคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแบบ
มี วิ จ ารณญาณ การคิด สร้ างสรรค์ การคิ ด แก้ปั ญหา รวมถึ งการประเมิ นค่ า เพื่ อนาไปใช้ใ นการ
ประกอบการตัดสินใจ หรื อเลือกปฏิบตั ิต่อสถานการณ์ดา้ นต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการคิดระดับสู ง
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความสามารถในการคิด มีนกั วิชาการและนักการศึกษา ได้
อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดระดับสู งไว้ดงั นี้
3.2.1 ทฤษฎีความสามารถในการคิดของบลูม
บลู ม (Bloom, 1976: 6-9, 201-207) ได้ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษา (Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives) เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู ้ คิด ด้านจิ ตพิสัยและด้านทักษะ
พิสยั ของบุคคลส่ งผลต่อความสามารถทางการคิดที่ Bloom จาแนกไว้เป็ น 6 ระดับ คาถามในแต่ ละ
ระดับมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ได้แก่
ระดับที่ 1 ระดับความรู ้ ความจา แยกเป็ น ความรู ้ ในเนื้ อหา เช่ น ความรู ้ ในศัพท์ที่ใช้และ
ความรู้ในข้อเท็จจริ งเฉพาะ ความรู้ ในวิธีดาเนิ นการ เช่ น ความรู ้ เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ความรู ้
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เกี่ยวกับแนวโน้มและลาดับขั้น ความรู ้ เกี่ยวกับการจัดจาแนกประเภท ความรู ้ เกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ
และความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ความรู้รวบยอดในเนื้ อเรื่ อง เช่ น ความรู ้ เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย
ความและความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง
ระดับที่ 2 ระดับความเข้าใจ แยกเป็ น การแปลความ การตีความและการขยายความ
ระดับที่ 3 ระดับการนาเอาไปใช้ แยกเป็ น การประยุกต์
ระดับที่ 4 ระดับการวิเคราะห์ แยกเป็ น การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
การวิเคราะห์หลักการ
ระดับที่ 5 ระดับการสังเคราะห์ แยกเป็ น การสังเคราะห์การสื่ อความหมาย การสังเคราะห์
แผนงานและการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
ระดับที่ 6 ระดับประเมินค่า แยกเป็ นการประเมิ นค่าโดยอาศัย ข้อเท็จจริ งภายในและการ
ประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริ งภายนอก การที่ บุคคลจะมี ทกั ษะในการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
บุคคลนั้นจะต้องสามารถวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์ใหม่หรื อข้อความจริ งใหม่ได้
ต่อมาบลูม (Arcaro, 1995: 39-40, 61, 67; citing Bloom: et al, 1971. Handbook on Formative
and Summative Evaluation of Student Learning.) ได้จดั ลาดับความสามารถทางการคิดของบุ คคล
เป็ น 6 ระดับโดยเริ่ มจาก
1. ความรู ้พ้นื ฐานดั้งเดิมเกี่ยวกับเรื่ องนั้น
2. ความเข้าใจข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั้น
3. การนาข้อเท็จจริ งนั้นไปแก้ไขปั ญหาหรื อนาไปใช้ในเรื่ องอื่น
4. การวิเคราะห์ทดสอบข้อเท็จจริ งในความสัมพันธ์หรื อในสถานการณ์ที่แตกต่าง
5. การสังเคราะห์สิ่งใหม่ ห รื อการสร้ างความคิดใหม่ ที่ อยู่บ นพื้ นฐานของความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริ งนั้น
6. การประเมินคุณค่าของข้อมูล ความคิดหรื อผลผลิต
ความสามารถทางการคิดของบุคคลตามทฤษฎี ของบลูม พอสรุ ปได้ว่า การคิดระดับสู งจะ
เกิดขึ้นได้ ต้องมี ความรู ้ ทางการคิดขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นก่อนเป็ นอันดับแรก ซึ่ งอาจจะเป็ นทักษะใน
การจา จากนั้นก็คือความเข้าใจในสิ่ งนั้น ๆ ว่าเป็ นข้อเท็จจริ งอย่างไร ต่ อมาทาการวิเคราะห์ และ
สั ง เคราะห์ ซึ่ งในขั้น นี้ จั ด เป็ นทั ก ษะการคิ ด ระดับ พื้ น ฐานของนั ก เรี ยนที่ ส ามารถน าไปสู่
ความสามารถทางการคิดในระดับสูงได้ เพราะว่านักเรี ยนจะเข้าใจสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา หาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้หลักการ จนกระทัง่ สุ ดท้ายสามารถสรุ ปได้อย่างมี หลักการ
และมีเหตุผลรองรับ
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3.2.2 กระบวนการทางพุทธิปัญญาตามแนวคิดของอันเดอร์ สันและแคร์ โทรว์
อันเดอร์สันและแคร์โทรว์ (Anderson & Krathowhl, 2001) ได้เสนอแนวคิดโดยปรับปรุ ง
การจัดประเภทของความรู้ (The Revised Cognitive Taxonomy) ที่ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไ ขมาจาก
ทฤษฎีแนวคิดของ บลูม โดยพิจารณาถึงปั จจัยและรายละเอียดที่ กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ถึงสิ่ งที่ส่งผล
กระทบต่ อการสอนและการเรี ย นรู ้ และได้แก้ไ ขปั ญหาบางประการจากแนวคิ ดการจัดประเภท
ความรู้ของบลูม โดยได้แยกระหว่างประเภทความรู ้ (Declarative Knowledge) ในด้านเนื้ อหาของ
การคิดและลาดับขั้นของความรู ้ (Procedural Knowledge) ในขั้นตอนที่ ใช้ในการแก้ปัญหาและได้
แบ่งประเภทของความรู้ออกเป็ น 2 มิติ ได้แก่
1) มิ ติด้านความรู้ (The Knowledge Dimension) หมายถึงประเภทของความรู ้หรื อความรู ้
นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่ องอะไร โดยแยกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ความรู้ ด้า นข้อ เท็ จ จริ ง (Factual Knowledge) เป็ นความรู ้ ที่ เ ป็ นข้อ เท็ จ จริ ง โดยจะ
ครอบคลุมชิ้นส่ วนของ ข้อมูลที่แยกจากกันซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบพื้นฐานที่ผเู ้ รี ยนควรจะเรี ยนรู ้ แบ่ง
ออกเป็ นการนิยามของคาศัพท์และ ความรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดและส่ วนประกอบที่เฉพาะเจาะจง
1.2 ความรู้ด้านแนวคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็ นความรู ้ที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นซึ่ งจะมีการจัดระเบียบความรู ้ที่เป็ นระบบ โดยจะเกี่ยวข้องกับการจาแนกและ
การเรี ยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากหน่วยความจาระยะยาว (Long Term Memory)
1.3 การควบคุ ม และการประเมิ น การคิ ด ของตัว เอง (Metacognitive Knowledge) เป็ น
ความสามารถของบุคคล ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อควบคุมและกากับกระบวนการหรื อ กระบวนการคิด
ให้มีความตระหนักในงานและสามารถใช้ยทุ ธวิธีในการทางานจนเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
2) มิติด้านกระบวนการทางพุทธิปัญญา (The Cognitive Process Dimension) กระบวนการ
ทางพุทธิปัญญาที่ปรับปรุ งโดยอันเดอร์ สนั และแคร์ โทรว์ (Anderson & Krathowhl, 2001) ซึ่ งได้ทา
การปรั บ ปรุ งกระบวนการทางพุท ธิ ปัญญาของบลู ม และท าการปรั บ ปรุ งขั้นใหม่ โดยรวบรวม
นักจิ ต วิท ยา นักทฤษฎี ห ลักสู ต ร นักวิ จ ั ย ด้านการเรี ยนการสอน และผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลมาร่ วมกันพัฒนาวิเคราะห์ และจัดกระบวนการโครงสร้างใหม่ ประกอบด้วย 6 ขั้นได้แก่
2.1 จา (Remember) เป็ นการสร้ างข้อมู ลในความทรงจาและเป็ นความสามารถในการเรี ยก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยความจาระยะยาว ซึ่ งความรู ้ดา้ นความจา เป็ นการคิดขั้นพื้นฐาน โดยเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานสาหรับการเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมายและการแก้ปัญหา เนื่ องจากความรู ้ จะถูกใช้ใน
งาน มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ดังนั้นการสอนที่มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการจดจาข้อมู ลหรื อ
เนื้ อ หาที่ น าเสนอจะใช้ ค วามรู ้ ด้ า นข้ อ เท็ จ จริ ง (Factual Knowledge) ซึ่ งทั ก ษะย่ อ ยที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการนี้ได้แก่ การจดจา (Recognizing) และการเรี ยกคืน (Recalling)
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2.2 เข้าใจ (Understand) เป็ นความสามารถที่จะสร้างความหมายจากสื่ อทางการศึกษา เช่น
เนื้ อหาการเรี ยน การพูดคุย การเขียน การติ ดต่ อสื่ อสารด้วยภาพ ผูเ้ รี ยนสามารถทาความเข้าใจเมื่อ
สร้ างการเชื่ อมโยงระหว่างความรู ้ ใ หม่ กบั ความรู ้ เ ดิ ม ซึ่ งความรู ้ ใ หม่ ที่ เ ข้ามาจะถู กรวมเข้า กับ
สิ่ งแวดล้อมแทนความรู ้ (Mental Model) และขอบข่ายความรู ้เดิมที่มีอยู่ ซึ่ งจะใช้ประเภทความรู ้ดา้ น
กรอบแนวคิด (Conceptual Knowledge) และจะเป็ นพื้นฐานสาหรับความเข้าใจซึ่ งเป็ นการคิดในขั้น
พื้ น ฐาน ซึ่ งทัก ษะย่ อ ยในขั้น นี้ ที่ ค รอบคลุ ม ในเรื่ อ งของการตี ค วามหมาย (Interpreting) การ
ยกตัว อย่าง (Exemplifying) การจัด หมวดหมู่ (Classifying) การสรุ ป ความ (Summarizing) การ
อนุมาน (Inferring) การเปรี ยบเทียบ (Comparing) การอธิบาย (Executing)
2.3 การประยุกต์ (Apply) เป็ นการอ้างถึงการใช้ กระบวนการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในสถานการณ์ ที่
คุน้ เคย หรื อใน สถานการณ์ใหม่ ซึ่ งถือว่าเป็ นการคิดขั้นสู ง การนาไปใช้จะถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับประเภทของความรู้ดา้ นกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซึ่ งมี ทกั ษะย่อยในกระบวนการ
ด้านนี้ 2 ส่ วน คือ การปฏิบตั ิ (Executing) ซึ่ งจะถูกใช้เมื่ อเป็ น ภารกิจที่ คุน้ เคย และส่ วนของการ
นาไปใช้ (Implementing) จะถูกใช้เมื่ อภารกิจ นั้นมี ปั ญหา หรื อมี ความยุ่งยากซึ่ งต้อง อาศัยความ
เข้าใจปั ญหาเช่นเดียวกันกับกระบวนการแก้ปัญหา นอกจากนี้ การนาไปใช้ยงั มี ความเชื่ อมโยงกับ
กระบวนการทาง พุทธิปัญญาอื่น ๆ อีกด้วย
2.4 การวิเคราะห์ (Analyze) เป็ นการแบ่ งความรู ้ ออกเป็ นส่ วนๆ และอธิ บายว่าส่ วนต่ าง ๆ
เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้ างโดยรวมอย่างไร โดยการแยกแยะความแตกต่าง จัดเรี ยงลาดับและ
การให้ เ หตุ ผลการเรี ย นรู้ ไปสู่ การวิ เ คราะห์ เ ป็ นหนึ่ งในวัต ถุ ป ระสงค์ที่ สาคัญในการสอน การ
วิเคราะห์เป็ นการ ขยายความเข้าใจหรื อเป็ นการปฏิบตั ิเบื้ องต้นไปสู่ การประเมินผลหรื อการสร้าง
การประเมินผล จะมีความสัมพันธ์กนั และถูกใช้ซ้ าบ่อย ๆ ในการปฏิบตั ิงานด้านการคิด ซึ่ งมีทกั ษะ
ในกระบวนการด้ า นนี้ 3 ส่ ว น คื อ การจ าแนกความแตกต่ า ง(Differentiating) การจัด ระบบ
(Organizing) และการให้ เหตุผล (Attributing)
2.5 การประเมิ นค่า (Evaluation) เป็ นการประเมิ นบนพื้ นฐานของเกณฑ์ห รื อมาตรฐาน
เกณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ คุณภาพ ประโยชน์ และประสิ ทธิ ภาพที่ สัมพันธ์สอดคล้องกัน ซึ่ งจะถูก
ตัดสิ นโดยผูเ้ รี ยนหรื อผูส้ อนมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินจะเป็ นเชิ งปริ มาณหรื อคุณภาพซึ่ งจัดเป็ น
การคิดขั้นสู ง โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบ (Checking) ซึ่ งการตรวจสอบสามารถทาได้โดยการ
ทดสอบ การตรวจสอบ การควบคุม และการทางานร่ วมกัน ส่ วนการวิพากษ์ (Critiquing) จะเป็ น
ส่ วนที่สาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.6 การสร้าง (Create) เป็ นการนาเอาส่ วนประกอบหลายๆส่ วนมารวมกันเป็ นรู ปแบบใหม่
ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรื อมีส่วนประกอบที่จดั ระบบภายในใหม่ ทั้งนี้จาเป็ นต้องใช้ความ คิดสร้างสรรค์
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แต่จะถูกจากัดด้วยความต้องการของงานหรื อ สถานการณ์ซ่ ึ งกระบวนการสร้างถือว่าเป็ นการคิด ขั้น
สู ง โดยมีทกั ษะย่อยในกระบวนการด้านนี้ 3 ส่ วน คือ
1) การสร้าง (Generating) เป็ นการนาเสนอปั ญหาและแก้ไขปั ญหา ที่ต้ งั สมมติฐานทางเลือก
ไว้ โดยมีเกณฑ์ที่แน่นอนรวมถึงการคิดแบบเอนกนัย
2) การวางแผน (Planning) เป็ นการคิ ด วิ ธีการแก้ปั ญหาและการพัฒนาแผนการในการ
ปั ญหา
3) การผลิต (Production) เป็ นการนาเอาแผนการที่วางไว้ไปแก้ปัญหาที่พบ
ทฤษฎี ความรู้ด้านพุท ธิพิสัยตามจุ ด มุ่ งหมายทางการศึ กษาของบลูม ฉบับเดิ ม และ ฉบับ
ปรับปรุ งใหม่ของอันเดอร์สนั และแคร์ โทรว์ มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 ส่ วน คือ การเปลี่ยนแปลงใน
การใช้คา และการเปลี่ยนแปลงระดับขั้นของความรู ้ คือ ฉบับเดิ มของ Bloom กาหนดให้ข้ นั สู งสุ ด
คือ ขั้นการประเมิ น และขั้นรองลงมาขั้นสังเคราะห์ แต่ จุดมุ่ งหมายทางการศึ กษาฉบับใหม่ ข อง
อันเดอร์สนั และแคร์โทรว์ กาหนดให้ข้นั สู งสุ ดคือ ขั้นสร้างสรรค์ ขั้นรองลงมาคือ ขั้นการประเมิ น
แต่ข้นั อื่นๆยังคงเหมือนเดิม
จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมฉบับปรับปรุ งใหม่ปรับปรุ งโดยอันเดอร์ สัน
และแคร์โทรว์ มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะการสร้างสรรค์ ดังนั้นผูเ้ รี ยนควรจะได้รับการพัฒนาการคิด
จนบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาขั้นสู งสุ ดตามลาดับขั้นความรู ้ดา้ นพุทธิพิสยั

ภาพที่ 1 เปรี ย บเที ย บจุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษาของบลู ม Bloom ฉบับ เดิ ม และ ฉบับ
ปรับปรุ งใหม่ (ที่มา http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy)
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม ฉบับปรับปรุ งใหม่ มีความสาคัญต่อการศึกษาอย่างมาก
เพราะเป็ นแนวทางที่ช่วยให้ ครู ผูส้ อนมี ทิ ศทางหรื อแนวทางในการจัด การเรี ย นการสอน เพื่อให้
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ผูเ้ รี ยนนั้นบรรลุเป้ าหมายและมีผลการเรี ย นรู ้ ที่ออกมาดี ข้ ึ น ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้องมี การใช้ทกั ษะการคิ ด
ประเภทต่าง ๆ ประกอบ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ การคิด
สร้ างสรรค์ คิดแก้ปัญหา เป็ นต้น การคิดทั้งหลายแบบนี้ จดั เป็ นทักษะการคิดระดับสู ง ซึ่ งส่ งผลทา
ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
3.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของวีก็อตสกี
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของวีก็อตสกี (Vygotsky, 1981 cited in Fetsco & McClue,
2005) มุ่งเน้นที่ความสาคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการเรี ยนรู ้ที่มีต่อพัฒนาการเชาวน์ปั ญญา
ในแต่ละสังคมจะมีความพร้อมด้านเครื่ องมื อทางสังคมในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาที่ แตกต่ างกัน
วีก็อตสกีได้จาแนกเครื่ องมือทางสังคมออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ เครื่ องมื อทางเทคนิ ค (technical tools)
เป็ นเครื่ องมือทางสังคมที่ใช้ในการแสดงออกต่อสิ่ งต่าง ๆ และเครื่ องมือทางจิตวิทยาหรื อสัญลักษณ์
(psychological tools or signs) เป็ นเครื่ องมื อทางสังคมที่ นาไปสู่ การคิดและพฤติ กรรม เช่ น ภาษา
นอกจากนี้ ยัง ได้ เ สนอบริ เวณความใกล้ เ คี ย งพัฒ นาการเชาวน์ ปั ญญา (zone of proximal
development) ซึ่ งเป็ นแนวคิดโดยมี ห ลักพื้ นฐานว่า การพัฒนาด้านพุท ธิ ปั ญญา ซึ่ งอาจมี ขอ้ จ ากัด
เกี่ ย วกับ ขอบเขตของการพัฒนา กล่ าวคื อ เป็ นแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การช่ วยเหลือนักเรี ยนที่ อยู่ต่ ากว่า
บริ เวณความใกล้เคียงพัฒนาการเชาวน์ปัญญาให้พฒั นาเชาวน์ปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ ละ
คน เรี ย กการช่ว ยเหลือเด็กในการเรี ย นรู ้ ว่า scaffolding และวี ก็อตสกีเ ชื่ อว่า ผูเ้ รี ย นสามารถสร้ าง
ความรู้โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นและวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาเชาวน์ปัญญา
เชาวน์ ปั ญญาตามแนวคิ ด ของวี ก็ อ ตสกี (1981 cited in Fetsco & McClue, 2005) แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1) ระดับเชาวน์ปัญญาเบื้องต้น (elementary mental process) หมายถึง เชาวน์ปัญญามู ลฐาน
ตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ เช่น ความสามารถในการจับต้องสัมผัสการตรวจสอบสิ่ งแวดล้อม
รอบตัว การช่วยตัวเองตามธรรมชาติ เป็ นต้น
2) ระดับเชาวน์ปัญญาขั้นสู ง (higher mental process) หมายถึง เชาวน์ปัญญาที่เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ หญ่ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยใช้ภาษา ทาให้เด็กเกิดความคิด
รวบยอด สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่ งภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการคิด
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของวีก็อตสกี เน้นให้ความสาคัญของวัฒนธรรมและสังคม
ที่ อยู่รอบตัวที่มีผลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของผูเ้ รี ยน ซึ่ งครู ผสู ้ อนต้องคานึ งถึงบริ บทความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ที่ใกล้เคียงกับความสามารถในการพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของผูเ้ รี ยน
ประกอบกันด้วย เพื่อให้เกิดการส่งเสริ มพัฒนาด้านเชาวน์ปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
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3.2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางพุทธิปัญญาของบรู เนอร์
ทฤษฎีพฒั นาการทางพุทธิปัญญาของบรู เนอร์ (Bruner, 1978) เป็ นทฤษฎี ที่ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาเชาวน์ปัญญา และผลกระทบจากสังคมต่อการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสังคม บุคคลและ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของบรู เนอร์ แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ซึ่ งมีการพัฒนาเป็ นลาดับ
ขั้นดังนี้
1) ระยะเอนแอคทีฟ (Enactive Representation) เป็ นระยะที เด็กเรี ยนรู ้ จากการกระทาโดย
การสัมผัส
2) ระยะไอโคนิค (Iconic Representation) เป็ นระยะทีเด็กเรี ยนรู ้ผ่านการรับรู ้ มีภาพเกิดขึ้น
ในใจ เด็กจะสามารถแปลงภาษา เป็ นภาพเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั ตนเองได้
3) ระยะซิ ม โบลิค (Symbolic Representation) เป็ นระยะพัฒนาการขั้นสู งสุ ด ซึ่ งเด็ กจะ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้โดยการใช้ภ าพหรื อสัญลักษณ์และสามารถคิ ดหาเหตุ ผ ลและ
เข้าใจสิงทีเป็ นนามธรรม
บรู เนอร์ยงั กล่าวอีกว่า ความสามารถในการใช้ภาษามี ความสาคัญมากต่ อ การพัฒนาตรรกะ
ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ และความสามารถในการสะท้อนความคิดของตนเอง
ในวงการการศึกษาแนวคิดของบรู เนอร์มีอิทธิพลอย่างมาก เพราะเป็ นแนวคิดในการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิกระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็ นทั้งผูเ้ ลือก
ตั้งสมมติฐาน เป็ นทั้งผูต้ ดั สินใจ โดยใช้กระบวนการบูรณาการประสบการณ์ที่มีอยูใ่ นตนด้วยตนเอง
ครู ผสู ้ อนมีบทบาทเพียงกระตุน้ เป็ นผูแ้ นะนาให้เกิดกระบวนการดังกล่าว ซึ่ งกระบวนการนี้จะช่ วย
ให้เด็กได้มีพฒั นาการทางการคิดได้อย่างดีดว้ ยตนเอง
3.2.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ ปัญญาของเพียเจต์
ทฤษฎีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1977 อ้างถึงใน ศิริกานต์ คุสินธุ ์,
2549) อธิ บายว่าการเกิดพัฒนาการทางเชาว์ปั ญญา เป็ นผลมาจากปฏิ สัมพันธ์ระหว่ าง มนุ ษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม โดยที่มนุษย์มีพ้นื ฐานติดตัวมาตั้งแต่ กาเนิดมา 2 ชนิด ชนิดแรกคือการจัดและรวบรวม
(Organization) ซึ่ งหมายถึง การจัดและรวบรวมขบวนการต่าง ๆ ภายในเข้าเป็ นระบบอย่างต่ อเนื่ อง
โดยมี การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตราบที่ มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมพื้นฐานที่ ติดตัวมา
ตั้งแต่ กาเนิ ดชนิ ดที่ 2 คือ การปรับตัว (Adaptation) ซึ่ งหมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดสภาพสมดุลประกอบด้วย 2 กระบวนการคือ 1) การซึ มซาบหรื อดู ดซึ มประสบการณ์
(Assimilation) คือ การที่ มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมแล้วนาข้อมู ลเข้าสู่ โครงสร้ างทางสติ ปั ญญา
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โดยอาศัยความรู้และวิธีการที่มีอยู่ 2) การปรับโครงสร้างของเชาว์ปัญญา(Accommodation) คือ การ
ปรับโครงสร้างของความคิดเดิมให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่
โครงสร้างทางการคิด เกิดจากกระบวนการซึ มซับหรื อดูดซึ มประสบการณ์( Assimilation)
และ กระบวนการปรั บโครงสร้ างความคิ ด (Accommodation) ซึ่ งมี การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
กล่ าวคือถ้าบุ คคลใดพบข้อมู ลหรื อสถานการณ์ที่ ก่อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง จะเกิ ด ภาวะไม่ สมดุ ล
(Disequilibrium) จึงเกิดการปรับโครงสร้างความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุล (Equilibrium) โดย
ใช้กระบวนการทั้งสองดังกล่ าว ในการสร้ างระบบการคิ ด ท าให้ สามารถพัฒนาความคิ ด อย่าง
รอบคอบ เพราะสมเหตุ สมผล ในการสร้ างความเข้าใจเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ท าให้ เ กิ ด
โครงสร้างทางการคิด เพียเจต์ได้แบ่งพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา ออกเป็ น 4 ขั้น ได้แก่
1) ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor stage) เป็ นระยะพัฒนาการที่เริ่ ม
ตั้งแต่ แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี พัฒนาการรับรู ้ โดยการใช้ประสาทสัม ผัส มี ปฏิกิริยาตอบสนองต่ อ
สิ่ งแวดล้อมด้วยการกระทา
2) ขั้นตอนการปฏิบตั ิ การ (Preparation stage) เป็ นระยะพัฒนาการจากอายุ 2 ปี ถึง 7 ปี เด็ก
วัยนี้มีโครงสร้างทางสติปัญญาในการใช้สัญลักษณ์มีการพัฒนาทางภาษา พัฒนาด้านความคิดขึ้นอยู่
กับการรับรู ้ มีความตั้งใจทีละอย่างไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้อย่างแท้จริ ง ยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลาง
3) ขั้นการปฏิบตั ิ การด้วยรู ปธรรม (Concrete operation stage) เป็ นระยะพัฒนาการต่ อจาก
ขึ้นก่อนการปฏิบตั ิการอายุระหว่าง 7 ถึง 11 ปี เด็กวัยนี้ สามารถอ้างอิงด้วยเหตุผลได้ สามารถสร้าง
กฎเกณฑ์ในการแบ่ งสิ่ งแวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ สามารถคิดย้อนกลับและจัดหมวดหมู่ ของสิ่ ง
ต่าง ๆ เปรี ยบเทียบ เรี ยงลาดับ สามารถใช้สญ
ั ลักษณ์และภาษา
4) ขั้นปฏิบตั ิ การด้านนามธรรม (Formal operation stage) เป็ นระยะพัฒนาการของเด็กวัย
12 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเด็กวัยนี้ จะมี พฒั นาการด้านความคิดขั้นสู งสุ ด สามารถคิดสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมและ
สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสามารถคิดย้อนกลับขั้นสู งได้
จากคากล่ าวข้างต้นในการพัฒนาการคิ ดชั้นสู ง เป็ นการคิ ด เชิ งนามธรรมเน้นการฝึ กใช้
เหตุ ผลชั้นสู ง ควรได้พฒั นาในวัยที่ สามารถคิดด้านนามธรรมได้ คือวัยประมาณ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่ ง
นักเรี ยนในระดั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อยู่ในวัยสามารถคิดเชิงนามธรรมได้ แล้วสามารถคิดหาเหตุผล
และตั้งสมมติ ฐานโดยคานึ งถึงความเป็ นไปได้และความเป็ นจริ ง ดังนั้นจึ งมี ความเหมาะสมที่ จ ะ
ศึกษาความสามารถในการคิดระดับสู งกับนักเรี ยนในระดั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถในการคิด ระดับ สู ง ด้ว ยกระบวนการปรั บ สมดุ ลตามแนวคิ ด และทฤษฎี
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์
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3.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดของทิศนา แขมมณี
ทักษะการคิด เป็ นความสามารถย่อย ๆ ในการคิดลักษณะต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของ
การคิดที่สลับซับซ้อน สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544)
(1) ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เป็ นพื้นฐานเบื้องต้นต่ อ
การคิดในระดับที่ สูงขึ้น หรื อซับซ้อน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นทักษะการสื่ อความหมายที่บุคคลทุ กคน
จาเป็ นต้องใช้ในการสื่อสารความคิดของตนเอง ได้แก่ ทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน เป็ นต้น
(2) ทักษะการคิด ที่ เ ป็ นแกนสาคัญ หรื อทักษะการคิ ด ทั่ว ไป (Core or general thinking
skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จาเป็ นต้องใช้อยู่เสมอในการดารงชีวิตประจาวัน และเป็ นพื้นฐาน
ของการคิ ด ขั้นสู งที่ มี ความสลับ ซับ ซ้ อน ซึ่ งบุ คคลจ าเป็ นต้องใช้ใ นการเรี ยนรู ้ เ นื้ อหาวิ ชาต่ างๆ
ตลอดจนใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น ทักษะการสังเกต การเปรี ยบเทียบ การตีความ ขยาย
ความ การสรุ ป การอ้างอิง เป็ นต้น
(3) ทัก ษะการคิ ด ขั้น สู ง หรื อ ทัก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น (Higher order more complexes
thinking skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่มีข้ นั ตอนหลายชั้น และต้องอาศัยทักษะการสื่ อความหมาย
และทักษะการคิดที่เป็ นแกนหลายๆ ทักษะในแต่ ละขั้น เช่ น ทักษะการตั้งสมมุ ติฐาน ทักษะการ
ทานาย ทักษะการนิยาม ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ จัดโครงสร้าง
หาแบบแผน การหาความเชื่อพื้นฐาน เป็ นต้น
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี มี การแบ่ งทักษะของการคิดไว้ต ามลาดับขั้น ความยาก ความ
ซับซ้อนของการคิด ตั้งแต่ ข้ นั แรกทักษะที่จาเป็ นขั้นพื้นฐานในการประกอบการคิด นัน่ คือ การฟั ง
อ่าน พูด เขียน จนมาในขั้นที่สองที่มีข้ นั สู งขึ้นคือ การตีความ ขยายความ เปรี ยบเทียบ สรุ ป และขั้น
ที่สามคือการคิดขั้นสู ง ที่ตอ้ งอาศัยทักษะทั้งหมดในสองขั้นที่กล่าวมา มาใช้ในการคิดขั้นสู งในขั้นที่
สาม เช่น ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ทกั ษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การจัดระบบแบบ
แผน เป็ นต้น
ในปั จจุ บนั การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กา้ วเข้ามาสู่ ยุคโลกาภิ วตั น์ โลกนั้นเปรี ยบเสมือน
ดิ นแดนที่ไร้พรมแดน ข้อมูลข่ าวสาร วิทยาการเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า มี การแพร่ กระจายไป
ทัว่ ได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ชาติต่าง ๆทัว่ โลกต้องตื่นตัวในการเข้าสู่ ยุคพัฒนาเข้าสู่ การแข่งขันมาก
ขึ้ น ซึ่ งการแข่ ง ขัน ในที น้ ี มี ท รั พ ยากรที่ ส าคัญ ในการแข่ ง ขัน คื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพัฒ นา
ความสามารถในการคิดของมนุษย์ จะช่ วยให้แต่ ละชาติสามารถอยูร่ อดในกระแสโลกาภิวตั น์และ
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพการคิดของผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ในการจัดการเรี ยน
การสอนตามจุดหมายของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ทศวรรษที่ 21 และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2553) ได้กาหนดจุ ด มุ่ งหมาย
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สาคัญ คือ การฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการคิดและการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนต้องจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ให้สมั พันธ์กบั กระบวนการทางานทางสมองของผูเ้ รี ยน (Brain Based Learning : BBL) โดย
ฝึ กฝนพฤติ ก รรมการคิ ด ระดับ ต่ า ง ๆ ตามล าดั บ ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ที่ เ ป็ นแกนส าคัญ
(Core Thinking Processes) ดังนี้
1. การสังเกตลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ
2. การสังเกตและระบุความเหมือน
3. การสังเกตและจาแนกความแตกต่าง
4. การจัดหมวดหมู่สิ่งของหรื อตัวอย่างที่เข้าพวก
5. การระบุสิ่งของและจาแนกตัวอย่างที่ไม่เข้าพวก
6. การเปรี ยบเทียบและระบุขอ้ มูลความรู ้ได้ถูกต้อง
7. การค้นหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะหมวดหมู่เดียวกัน
8. การรวบรวมและจัดลาดับสิ่ งของตามขนาด
9. การรวบรวมและจัดลาดับเหตุการณ์ตามกาลเวลา
10. การยกตัวอย่างและการกล่าวอ้าง
11. การสรุ ปความหมายจากสิ่ งที่อ่านหรื อฟั ง
12. การสรุ ปความหมายจากสิ่ งที่สงั เกตและพบเห็น
13. การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
14. การวิเคราะห์รูปแบบและจัดลาดับความสาคัญ
15. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างความรู ้ความคิด
16. การนาเสนอข้อมูลความรู ้ความคิดเป็ นระบบ
17. การแยกแยะข้อเท็จจริ ง และรายละเอียดที่เป็ นความคิดเห็น
18. การนิยามและการสรุ ปความ
19. การค้นหาความเชื่อพื้นฐานและการอ้างอิง
20. การแยกแยะรายละเอียดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั และการใช้เหตุผล
21. การคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้จากเรื่ องที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ
22. การตั้งสมมติฐานและการตัดสิ นใจ
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น
24. การพินิจพิเคราะห์ ทาความกระจ่างและเสนอความคิดที่แตกต่าง
25. การคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การจัดระบบและโครงสร้าง
26. การออกแบบสร้างสรรค์และการประยุกต์ดดั แปลง
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รู ปแบบการคิดทั้ง 26 ประเภทนี้ สามารถนามาสร้างเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ที่ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนลงมื อปฏิบตั ิ และแสดงศักยภาพการคิดตามเนื้ อหาการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ ในทุ กระดับช่ วงชั้น ให้ผเู ้ รี ยนมี ความสามารถคิด
เช่ น คิดคล่อง คิดละเอียด คิดกว้าง คิดลึกซึ้ ง คิดหลากหลาย และคิดสร้ างสรรค์แตกต่างกันไปตาม
คุณลักษณะและภู มิหลังประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่สั่งสมอยูใ่ นสมองเดิมของผูเ้ รี ยนแต่ ละคน ส่ งผล
ให้เป็ นคนที่มีเหตุผล มีการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ สามารถประเมิ นความคิด ต่ าง ๆ ที่ เกิดขึ้นใน
ชี วิตประจาวัน และรู้จกั นาความสามารถในการคิดมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยปั จจุบนั และอนาคต
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง เป็ นทักษะหลักที่ มีความสาคัญต่ อ
การด ารงชี วิ ต ประจ าวัน ในสมรรถนะหลัก ของหลัก สู ต รแกนกลางปี 2551 เน้ น ส่ ง เสริ ม ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการการคิดระดับสู งของผูเ้ รี ยน เป็ นหลักสู ตรบังคับว่าต้องมีการระบุ ไว้ใน
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนของทุ กสถาบันการศึกษา และครู ผสู ้ อนต้องจัดการเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ย น โดยให้ ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาทักษะทางด้านความสามารถทางทักษะการคิ ด ขั้นสู งนี้ ด้วย
เช่นกัน
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นครู และเป็ นนักศึกษาในสาขาวิชาพัฒนศึกษา จึ ง
สนใจศึ กษา ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู งใน 4 ด้าน คื อ ความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์
(Analytical Thinking) ความสามารถใ นก าร คิ ด อ ย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ ( Critical Thinking)
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (Problem Thinking) และความสามารถในการตัดสิ นใจ (Decision
Thinking) ซึ่ งมีอธิบายรายละเอียดของความสามารถในการคิดทั้ง 4 ด้านไว้ดงั จะกล่าวต่อไปนี้
4. ความสามารถในการคิดระดับสู ง
ความสามารถในการคิดระดับสู งในการวิจยั ครั้งนี้ มีดว้ ยกัน 4 ด้าน ซึ่ งมีรายละเอียดของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิดวิเคราะห์ถือว่าเป็ นทักษะขั้นพื้นฐานในการคิด ในด้านการเรี ยนการสอนยุค
ปั จจุ บนั การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเป็ นการคิดระดับสู ง ขั้นพื้ นฐานที่ เป็ นจุ ดเน้นการพัฒ นา
เช่ นกันเพราะสามารถนาไปประกอบเชื่ อมโยงกับรู ปแบบการคิดระดับสู งแบบอื่น ๆ ที่ เป็ นการคิด
ในระดับสูง
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4.1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
ความหมายของการคิด วิเ คราะห์ มี นักวิ ช าการและนักการศึ กษาได้ศึ กษาและให้ นิย าม
ความหมายไว้ดงั นี้
เอนนิส (Ennis, 1985: 83) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็ นการประเมินข้อความ
ได้ถูกต้อง เป็ นการคิดแบบตรึ กตรองและมี เหตุผล เพื่อการตัดสิ นใจก่อนที่จะเชื่อหรื อก่อนที่ จะลง
มือปฏิบตั ิ
มิคาเอลิส (Michaelis, 1992) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์เป็ นการแยกพิจ ารณา
ส่ วนต่าง ๆ ทั้งในด้านองค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการ
มาร์ ซาโน่ (Marzano, 2001: 38) กล่ าวว่ า การคิ ด วิ เ คราะห์ คื อการขยายความคิ ด อย่างมี
เหตุผล เป็ นการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของข้อมูลบนพื้นฐานความรู ้ ความ
เข้าใจในเนื้ อหาเดิ มที่ สะสมอยู่ในความจาระยะสั้น ในรู ปแบบโครงสร้ างขนาดเล็กของสติ ปัญญา
เพื่อสร้างข้อมูลใหม่อย่างอิสระและสามารถสรุ ปลักษณะเฉพาะที่จาเป็ นและไม่จาเป็ นของข้อมูลได้
อันเดอร์สนั (Anderson et al, 2001) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ว่า เป็ นทักษะในการ
แยกสิ่ งหนึ่ ง ออกเป็ นส่ วนต่ าง ๆ และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเหล่านั้น กับส่ วนอื่นๆหรื อ
กับภาพรวมของสิ่ งนั้น ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
ทิศนา แขมมณี (2544: 6) กล่าวว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงการแยกข้อมูลหรื อสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ แล้ว ใช้ เกณฑ์จ ัด ข้อมู ลออกเป็ นหมวดหมู่ เ พื่อให้เ ข้าใจและเห็ น
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546) ให้ความหมายความสามารถในการคิดเชิ งวิเ คราะห์ ว่ า
หมายถึง ความสามารถในการสื บค้นข้อเท็จจริ งเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่างโดยการ
ตีความ การจาแนกแยกแยะ และการทาความเข้าใจกับองค์ประกอบของสิ่ งนั้นและองค์ประกอบอื่น
ๆ ที่ สัมพันธ์กนั รวมทั้งเชื่ อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ไม่ขดั แย้งกันระหว่างองค์ประกอบ
เหล่ านั้น เหตุ ผ ลที่ ห นักแน่ น น่ าเชื่ อ ถื อ ท าให้ เ ราได้ข้อเท็ จ จริ งที่ เ ป็ นพื้ น ฐานในการตัด สิ น ใจ
แก้ปัญหา ประเมินและตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
สุวิทย์ มูลคา (2547) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแยกแยะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ นวัตถุสิ่งของ เรื่ องราวหรื อเหตุ การณ์และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน่ เพื่อค้นหาสภาพความเป็ นจริ งหรื อสิ่ งสาคัญ
ของสิ่ งที่กาหนดให้
ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ (2551) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้ว่าหมายถึ ง
การจ าแนก แยกแยะข้อ มู ล ในสถานการณ์ ที่ ป รากฏอยู่ โดยการตรวจสอบองค์ป ระกอบและ
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ความสัมพันธ์ (ระบุประเด็นสาคัญ ความสัมพันธ์ วินิจฉัยโอกาส สร้างข้อสันนิ ษฐานจากข้อมู ล ที่ มี
อยู่ ลงข้อสรุ ปเชิงตรรกะ)
สรุ ปความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือความสามารถในการคิดขั้นสู งที่ แสดงให้เห็ นถึง
องค์ประกอบภายในแต่ ละส่ วนหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ ท าการศึกษา ที่ เป็ นสภาพของความจริ ง หรื อ
ข้อเท็จ จริ งที่ โดยต้องใช้ท ักษะในการจ าแนก แยกแยะ องค์ป ระกอบในส่ ว นนั้นๆ รวมทั้ง หา
ความสัมพันธ์กนั ในแต่ละองค์ประกอบ ที่มีการรวบรวมแต่ละส่ วนด้วยเหตุผล แล้วรวบยอดออกมา
เป็ นองค์ความรู้
4.1.2 ลักษณะและองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
อันเดอร์สนั และคณะ (Anderson et al, 2001) ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ทักษะ คือ
1) ทักษะการเปรี ยบเทียบความแตกต่ าง (differentiating) ซึ่ งเป็ นทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการ
แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากโครงสร้างรวมในรู ปแบบของความสัมพันธ์หรื อความสาคัญ
2) ทักษะการจัดระบบ (organizing) เป็ นการระบุ ว่าสิ่ งต่ าง ๆ เหล่านั้น หรื อสถานการณ์
เหล่านั้น มีความสอดคล้องกับโครงสร้างอย่างไร ทักษะการจัดระบบเป็ นทักษะที่ต่อเนืองจากทักษะ
การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
3) ทักษะการให้เหตุผล (attributing) ทักษะนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อเกิดความแน่ใจในประเด็นที่
ทาการวิเคราะห์ ซึ่ งทักษะการให้เหตุ ผ ลเป็ นกระบวนการระบุ เ พื่อการจัดประเภทให้แก่ ส่ิ งที่ เ รา
วิเคราะห์
พัชราภรณ์ พิมละมาศ (2544) ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่ามี องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1)
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา 2) การวิเ คราะห์ ความสัม พันธ์ และ 3) การวิ เ คราะห์ ห ลักการ โดยแต่ ละ
องค์ประกอบมีลกั ษณะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหา เป็ นการจาแนกข้อเท็จจริ งออกจากข้อสมมติ ฐาน และสรุ ปข้อความ
หรื อข้อมูลนั้น ได้แก่
1.1 ความสามารถในการค้นหาประเด็นต่าง ๆในข้อมูล
1.2 ความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริ งออกจากข้อมูลอื่น ๆ
1.3 ความสามารถในการแยกแยะความจริ งออกจากสมมติฐาน
1.4 ความสามารถในการแยกแยะข้อสรุ ปจากข้อความปลีกย่อย
1.5 การบอกสิ่ งที่จูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุ่ม
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการเชื่ อมต่ อความสัมพันธ์ระหว่ างข้อมู ลกับส่ ว นอื่ น
ได้แก่
2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ของแนวคิดในบทความและข้อความต่าง ๆ
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2.2 การรู ้ได้ว่ามีส่ิ งใดเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
2.3 การแยกแยะความจริ ง หรื อสมมติ ฐานที่ เป็ นใจความสาคัญหรื อข้อโต้ แ ย้งที่
นามาสนับสนุนข้อสมมติฐาน
2.4 การตรวจสอบสมมติฐานที่ได้มาจากการแบ่งแยกความสัมพันธ์ของสาเหตุ และ
ผลจากความสัมพันธ์อื่น ๆ
2.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ขดั แย้ง แบ่งแยกสิ่ งที่ตรง ไม่ตรงกับข้อมูลได้
2.6 สร้างความสัมพันธ์และแยกรายละเอียดที่สาคัญและไม่สาคัญ
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการวิเคราะห์ระบบ หลักการ โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันรวมไป
ถึงความชัดเจน และไม่ชดั เจนใน การ วิเคราะห์หลักการต้องวิเคราะห์แนวคิดจุดประสงค์และมโน
ทัศน์ ได้แก่
3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อความและความหมายขององค์ประกอบ
3.2 วิเคราะห์รูปแบบในการเขียน
3.3 วิเคราะห์จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ความเห็นของผูเ้ ขียนหรื อลักษณะของผูเ้ ขี ยน
ในด้านต่าง ๆ
3.4 วิเคราะห์ทศั นคติของผูเ้ ขียนในด้านต่าง ๆ
เกรี ย งศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศ กั ดิ์ (2546) และสุ วิ ท ย์ มู ลคา (2547) กล่ าวถึ งองค์ป ระกอบของ
ลักษณะการคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันว่า
1) ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจและให้เหตุผลในสิ่ งที่
เราต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายที่ ไม่ ป รากฏโดยตรงของสิ่ ง นั้น เป็ นการสร้ างความ
เข้าใจต่อสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์ โดยสิ่ งนั้นไม่ได้ปรากฏโดยตรง คือตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรง แต่
เป็ นการสร้างความเข้าใจที่เกินกว่าสิ่ งที่ปรากฏ
2) ความรู้ความเข้าใจในเรื่ องที่ จะวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์จาเป็ นต้องมี ความรู ้ความเข้าใจ
พื้นฐานในเรื่ องที่จะวิเคราะห์ เพราะความรู ้จะช่วยในการกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์
3) ความช่างสังเกต ช่างสงสัย และช่างถาม ขอบเขตการตั้งคาถามเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
จะใช้คาถามหลักๆ คือ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด และอย่างไร ซึ่ งสามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม
4) ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล ได้แก่ การหาสาเหตุ การหาผลลัพธ์การ
หาความเชื่อมโยงของประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนองค์ประกอบ และวิธีการ เป็ นต้น
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สรุ ปได้ว่าลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์น้ นั ต้องประกอบด้วย
1. การคิ ด วิ เ คราะห์ เ นื้ อหา ได้แก่ ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะความแตกต่ า ง
ระหว่างข้อเท็จจริ งและสมมติฐาน แล้วนามาสรุ ปองค์ความรู ้ได้
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ ความสามารถในการเชื่ อมโยงข้อมู ล ตรวจสอบ
แนวคิดสาคัญและความเป็ นเหตุเป็ นผล ของข้อมู ล ข้อเท็จจริ งต่ าง ๆ แล้วนามาหาความสัมพันธ์ว่า
สอดคล้องกันหรื อมีความแตกต่างกันอย่างไร
3. การคิดวิเคราะห์หลักการ ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง รู ปแบบ เทคนิค วิธีการและการ
เชื่ อมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ เช่ น การแยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ทัศนคติของผูเ้ ขียน
4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มี นกั วิชาการหลายคน ได้เสนอไว้
หลายทฤษฎี ผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างทฤษฎีที่เป็ นที่ยอมรับในวงการศึกษาดังต่อไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ของบลูม
บลู ม (Bloom, 1956: 6-9, 201-207) ได้ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษา (Bloom’s
Taxonomy of Educational Objectives) เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู ้ คิด ด้านจิ ตพิสัยและด้านทักษะ
พิสยั ของบุคคลส่ งผลต่อความสามารถทางการคิดที่ Bloom จาแนกไว้เป็ น 6 ระดับ คาถามในแต่ ละ
ระดับมีความซับซ้อนแตกต่างกัน ได้แก่
1. ระดับความรู้ความจาแยกเป็ นความรู ้ ในเนื้ อหา เช่ น ความรู ้ ในศัพท์ที่ใช้และความรู ้ ใน
ข้อเท็จจริ งเฉพาะ ความรู้ในวิธีดาเนิ นการ เช่ น ความรู ้ เกี่ยวกับระเบี ยบแบบแผน ความรู ้ เกี่ยวกับ
แนวโน้มและลาดับขั้น ความรู้เกี่ยวกับการจัดจาแนกประเภทความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆและความรู ้
เกี่ยวกับวิธีการ ความรู้รวบยอดในเนื้ อเรื่ อง เช่ น ความรู ้ เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายความและ
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง
2. ระดับความเข้าใจ แยกเป็ นการแปลความการตีความและการขยายความ
3. ระดับการนาไปใช้หรื อการประยุกต์
4. ระดับการวิเคราะห์ แยกเป็ น การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
การวิเคราะห์หลักการ
5. ระดับการสังเคราะห์ แยกเป็ น การสังเคราะห์การสื่ อความหมาย การสังเคราะห์แผนงาน
และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
6. ระดับ การประเมิ นค่า แยกเป็ นการประเมิ นค่ าโดยอาศัย ข้อเท็ จ จริ งภายในและการ
ประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริ งภายนอก
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ทักษะความสามารถทางการคิดในด้านการคิดวิเคราะห์ ของ bloom จัดเป็ นทักษะการคิดใน
ระดับพื้น ฐาน เพื่อให้ผเู้ รี ยนพัฒนาสู่ ความสามารถทางการคิดในระดับสู ง เพราะผูเ้ รี ยนต้องทาความ
เข้าใจสถานการณ์ เหตุการณ์ ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปลีกย่อยหรื อหน่ วยย่อย รวมทั้ง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ โดยวิเคราะห์ประเด็นต่ าง ๆจากหน่ วยย่อย ๆไปสู่
หน่ วยใหญ่ และเชื่อมความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนสามารถสรุ ปอย่างมีหลักการ
และเหตุผลรองรับ
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ ของวัตสั นและเกลเซอร์
วัต สั น และเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964: 10) ได้ ก ล่ า วถึ ง การวิ เ คราะห์ ไ ว้ว่ า
ประกอบด้วยทัศนคติ ความรู้ และทักษะในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ทัศ นคติ ใ นการสื บ เสาะ ซึ่ งประกอบด้ว ยความสามารถในการเห็ นปั ญหาและความ
ต้องการที่จะสืบเสาะ ค้นหาข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริ ง
2. ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง และการใช้ขอ้ มูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล
3. ทักษะในการใช้ความรู้และทัศนคติดงั ที่กล่าวมาข้างต้น
จากผลการวิ จ ัย ต่ า ง ๆ วัต สั น และเกลเซอร์ ส รุ ป ว่ า การคิ ด วิ เ คราะห์ ป ระกอบไปด้ว ย
ความสามารถย่อย ๆ 5 ประการดังนี้
1. ความสามารถในการอ้างอิง (Inference) เป็ นการวัดความสามารถในการตัดสิ น จาแนก
ความน่าจะเป็ นของข้อสรุ ปว่า ข้อสรุ ปใดเป็ นจริ งหรื อเป็ นเท็จ
2. การตั้งสมมติฐาน (Recognition of Assumption) เป็ นการวัดในการจาแนกว่าข้อความใด
เป็ นข้อตกลงเบื้องต้น หรื อไม่เป็ นข้อตกลงเบื้องต้น
3. การนิรนัย (Deduction) เป็ นการวัดความสามารถในการหาข้อสรุ ป อย่างสมเหตุ สมผล
จากข้ออ้าง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์
4. การแปลความ (Interpretation) เป็ นการวัด ความสามารถในการให้ น้ า หนัก ข้อมู ล /
หลักฐาน เพื่อตัดสินความเป็ นไปได้ของข้อสรุ ป
5. การประเมินข้อโต้แย้งต่าง ๆ (Evaluation of Arguments) เป็ นการวัดความสามารถในการ
จาแนกการใช้เหตุผลว่าสิ่ งใดเป็ นความสมเหตุสมผล
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของวัตสันและเกลเซอร์ เป็ นการคิดวิเคราะห์สิ่งที่
เกิดจากส่ วนประกอบของทัศนคติ ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ โดยใช้ทศั นคติสืบเสาะหาปั ญหา ส่ วน
ในด้านความรู้ จ ะเกี่ ย วกับ การใช้เ หตุ ผ ลในอ้างอิ งที่ มี เ หตุ และผลรองรั บ สุ ด ท้ายด้านทักษะนั้น
ประยุกต์ใช้กบั กระบวนการขั้นทัศนคติและความรู ้
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ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ ของสเทิร์นเบอร์ ก
สเทิ ร์ น เบอร์ ก (Sternberg, 1985: 97-107) พบว่ า ทฤษฎี ย่ อ ยด้ า นกระบวนการคิ ด
(Componential Sub theory) เป็ นทฤษฎี ที่มีพ้นื ฐานในการคิดวิเคราะห์ โดยอธิ บายถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลว่ามีพฤติกรรมทางปั ญญาไม่ เหมื อนกัน ทฤษฎี ย่อยด้านกระบวนการคิดเป็ นการใช้
การคิดวิเคราะห์เป็ นกระบวนการพื้นฐานในประมวลผลข้อมู ลข่าวสารที่ ทาให้เกิดพฤติ กรรมทาง
ปั ญญาโดยท าให้เกิ ดปั จจัย พื้นฐานในการแก้ปั ญหาแปลกใหม่ มี ความคล่ องในการประมวลผล
ข้อมูลข่าวสารและปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมโดยเลือกสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะกับตนเอง
ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด (Componential Sub theory) เป็ นกระบวนการประมวลผล
ข้อมู ลเบื้ องต้นของสมอง ที่ กระท าต่ อโครงสร้ างของสิ่ งของต่ าง ๆ หรื อสัญลักษณ์ ต่ าง ๆ โดย
ตัวส่ งผ่านข้อมู ลจากสิ่ งที่ ได้รับรู ้ เข้ามาเป็ นมโนทัศน์ท างสมองจากมโนทัศน์ท างสมองหนึ่ งไปสู่
มโนทัศน์ทางสมองอื่น และเป็ นการส่ งผ่านมโนทัศ น์ทางสมองไปสู่ การแสดงออก ซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ความประสงค์สาหรั บรู ปแบบมโนทัศน์โ ครงสร้ างทางสมองอาจเป็ นรู ป ภาพ ชุ ด ของประพจน์
สมการพีช คณิ ต หรื ออื่น ๆ กระบวนการคิ ด มี รู ป แบบตามหน้าที่ พ้ื นฐานแบ่ งได้ 3 ลักษณะ คื อ
ส่ วนประกอบด้านการปรับความคิด ส่ วนประกอบการปฏิบตั ิ ส่ วนประกอบการแสวงหาความรู ้
1. ส่วนประกอบด้านการปรับความคิด (Componential Sub theory) เป็ นกระบวนการขั้น สู ง
ในการวางแผน (Planning) การควบคุม (Monitoring) และการตัดสิ นใจ (Decision Making) และ
ประเมินว่าสิ่ งที่ทาแล้วเป็ นอย่างไร เป็ นกระบวนการคิดสัง่ การส่ วนประกอบการคิดอื่น ๆ ว่าต้องทา
อย่างไรในขณะเดียวกันก็เป็ นข้อมูลย้อนกลับจากส่ วนประกอบด้านการคิด ต่าง ๆ ว่ามีปัญหาในการ
แก้ปัญหาหรื อการปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
2. ส่ วนประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance Components) เป็ นกระบวนการที่ ต่อเนื่ อง
จากส่ วนประกอบด้านการปรับความคิด แต่ ข้ นั ตอนนี้ เป็ นการลงมื อกระทาจริ งใช้กลวิธี ต่าง ๆ ใน
การแก้ปัญหาและต้องทาควบคู่กนั ไปกับส่ วนประกอบการรู ้ คิดด้วย เพราะส่ วนประกอบด้านการ
ปรับความคิดอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา เพราะว่าเป็ นแต่เพียงการตัดสิ นใจแต่ ย งั ไม่
เป็ นการลงมือปฏิบตั ิ และส่วนประกอบด้านการปฏิบตั ิเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอในการแก้ปั ญหา
เพราะเป็ นส่วนของการใช้กลวิธีเพื่อการแก้ปัญหา แต่ไม่ได้ตดั สิ นใจว่าจะใช้วิธีใด ซึ่ งส่ วนประกอบ
ด้านการปฏิบตั ิน้ นั มีส่วนประกอบย่อย ๆที่สาคัญ คือ
2.1 การเข้ารหัส (Encoding Component) เป็ นกระบวนการของการรับ รู ้ และเก็บข้อมู ลที่
ได้รับใหม่ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริ มาณของการเข้ารหัสเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ สุด ของ
การพัฒนาสติ ปั ญญา โดยพบว่าคุณภาพและปริ ม าณของการเข้ารหัสจะค่ อยๆ ลดลงตามอายุที่
เพิ่มขึ้น
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2. 2 ก า ร ร ว ม แ ล ะ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ( Combination and Comparison Component)
ส่ วนประกอบนี้ จะเป็ นการรวมและการเปรี ยบเที ยบข้อมู ลที่ ได้รับมาและนามาเป็ นข้อมู ลในการ
แก้ปัญหา
2.3 การตอบสนอง (Response Component) เป็ นกระบวนการที่แสดงถึงกระบวนการปฏิบตั ิ
ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากเวลาในการตอบสนอง (Response Component Latency)
3. ส่ ว นประกอบการการแสวงหาความรู ้ (Knowledge-Acquisition Components) เป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ห รื อแสวงหาความรู ้ ใ หม่ ซ่ ึ งเป็ นส่ ว นสาคัญ ของสติ ปั ญ ญา ประกอบด้ ว ย
ส่ วนประกอบย่อย คือ
3.1 การเลือกเข้ารหัส (Selection Encoding) เป็ นการเลือกรับและบันทึ กข้อมู ลที่เข้ามาใหม่
เฉพาะข้อมูลที่ตรงประเด็นในการแก้ปัญหา
3.2 การเลือกส่ ว นประกอบ (Selective Combination) เป็ นกระบวนการในการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้ารหัสแล้วในวิถีทางที่ทาให้เกิดภาพรวมที่ยอมรับได้
3.3 การเลือกการเปรี ยบเที ยบ (Selection Comparison) เป็ นกระบวนการที่ นาข้อมู ลใหม่ที่
ได้รับมาไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ของสเทิ ร์นเบอร์ ก เป็ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ม อง
ถึงความแตกต่างของบุคคลว่ามีพฤติ กรรมทางปั ญญาไม่ เหมื อนกัน กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็ น
กระบวนการพื้ น ฐาน โดยบุ ค คลนั้น เริ่ ม ต้ น จากการประมวลผลความรู ้ จ ากประสบการณ์
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวหรื อสิ่ งที่ พบเจอมา ซึ่ งทาให้เกิดกระบวนการทางปั ญญาตามแบบกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 3 ลักษณะคือ การปรับคติ การปฏิบตั ิและการแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ สรุ ปได้ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็ นทักษะการคิดระดับสู งพื้นฐานที่สาคัญ และถูกนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
ในระดับพื้นฐาน เพื่อ ให้ ผเู้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิ ดแยกแยะส่ วนประกอบปลี กหน่ วยย่อย
สามารถบูรณาการในประเด็นและความรู ้ ในศาสตร์ ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็ นแนวทางที่ จะ
นาไปสู่ กระบวนการคิดด้านอื่น ๆ ที่ สูงขึ้น มี ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ จึงเป็ นหนึ่ งในทักษะของการคิดระดับสู ง ที่ ผวู ้ ิจยั เลือกที่ จะทาการศึกษาถึงระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้แบบทดสอบนั้นเป็ นแบบไม่อิงเนื้อหา ใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจาวัน
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4.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการคิด ไม่ว่าจะเป็ นทักษะใดก็ตามย่อมมีลกั ษณะการคิดที่ แตกต่ างกันไป แต่ การนา
ทักษะเหล่านั้นไปใช้ในสถานการณ์จริ งหรื อในชี วิตประจาวันนั้น ถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญว่าจะเลือก
ปฏิ บ ัติ ตัด สิ นใจที่ จะกระท าการหรื ออาจจะปั กใจเชื่ อ และท าความเข้าใจในความซับ ซ้อนของ
สถานการณ์ น้ นั มากน้อยเพี ย งใด จึ งจะเรี ย กว่ าบุ คคลนั้น ๆ มี ความสามารถในการคิ ด แบบมี
วิจารณญาณ
ทฤษฎีและกระบวนการในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอดังนี้
4.2.1 ความหมายของการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
วัต สั น และเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณไว้ว่า เป็ นการคิดที่ประกอบด้วยเจตคติ ความรู ้ และทักษะ ซึ่ งเจตคติหมายถึง เจตคติใน
การแสวงหาความรู้ ความสามารถในการตระหนักถึงปั ญหาที่เป็ นอยูแ่ ละการยอมรับหลักฐานสาคัญ
ที่ มาสนับสนุนเพื่อยืนยันว่าเป็ นจริ ง ความรู ้ หมายถึง ความรู ้ ในการหาแหล่งข้อมู ลอ้างอิง การให้
น้ าหนัก หรื อความถูกต้องของหลักฐานต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และทักษะ หมายถึง ทักษะในการใช้และ
การประยุกต์เจตคติและความรู้
เอนนิ ส (Ennis, 1987: 10) ได้อธิ บ ายว่าการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณประกอบด้วยใจความ
ส าคัญ 5 ประการ คื อ ความถู ก ต้ อ งเหมาะสมในการน าไปใช้ (Practical) การคิ ด ไตร่ ต รอง
(Reflective) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความเชื่อ(Belief) และการปฏิบตั ิ (Action) เมื่อนาใจความ
สาคัญทั้ง 5 ประการมารวมกันได้เป็ นคานิยามของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สคริ ฟเวนและพอล (Scriven & Paul, 2007 cited in Snyder & Snyder, 2008) ได้ ใ ห้
ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า เป็ นกระบวนการทางปั ญญาในการสร้ างความคิดรวบยอด
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ/หรื อ การประเมินสารสนเทศที่ ได้จากการสังเกต
ประสบการณ์การไตร่ ตรอง การให้ เ หตุ ผ ล หรื อ การสื่ อสารเพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลเชื่ อหรื อ
กระทาสิ่ งต่าง ๆ
ทิ ศ นา แขมมณี (2544) ได้กล่ าวว่ า การคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณเป็ นความคิ ด ที่ ร อบคอบ
สมเหตุ สมผล ผ่านการพิจ ารณาปั จจัย รอบด้านอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง และผ่านการพิจารณา
กลัน่ กรอง ไตร่ ตรอง ทัง6 ทางด้านคุณ-โทษ และคุณค่าที่แท้จริ งของสิ่ งนั้นมาแล้ว
ศิ ริ ช ัย กาญจนวาสี และคณะ (2551) ได้ใ ห้ ความหมายของการคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณ
หมายถึง การรั บ รู้ เ หตุการณ์ที่ เผชิญอยู่ และคิ ด สะท้อนอย่างมี เหตุ ผล เป็ นปรนัย โดยขจัด ความ
ลาเอียงเพื่อตัดสินใจว่าจะเชื่อหรื อทาอย่างไร
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สุ วิทย์ มูลคา (2551) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดวิจารณญาณว่าหมายถึง
ความสามารถในการคิดที่มีเหตุผลโดยผ่านการพิจ ารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ มี หลักเกณฑ์ มี
หลักฐานเชื่อถือได้ เพื่อนาไปสู่ การสรุ ปและการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพว่าสิ่ งใดถูกต้องสิ่ งใดควร
เชื่ อ สิ่ งใดควรเลือก หรื อสิ่ งใดควรทา ซึ่ งแตกต่ างจากการคิด วิพากษ์ที่จ ะต้องมี การโต้แย้ง และ
พยายามหาเหตุผลหรื อหลักฐานมาสนับสนุ น พิสูจน์ขอ้ กล่าวอ้างหรื อสมมติ ฐานนั้น ส่ วนการคิด
วิจารณ์มกั ใช้การตัดสิ นจากความรู ้ และความรู ้ สึกของผูว้ ิจ ารณ์เป็ นหลักเป็ นการพูด ถึงแต่ ข้อเสี ย
หรื อสิ่ งที่ผวู ้ ิจารณ์ไม่เห็นด้วย
สรุ ปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่กล่าวมาสามารถสรุ ปความหมายได้ว่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด โดยการไตร่ ตรองอย่างละเอี ยดรอบคอบ
เพื่อใช้ประกอบในการตัด สิ นใจเกี่ยวกับ สถานการณ์หรื อสิ่ งที่ พบเจอต่ าง ๆ ที่ ขอ้ มู ลอาจมี ความ
คลุมเครื อ ไม่ ชดั เจน หรื อมี ขอ้ ขัดแย้งโต้แย้งกันในประเด็นนั้น ๆ โดยการหาข้อมู ลหรื อหลักฐาน
ประกอบที่มีเหตุผลเพียงพอและน่าเชื่ อถือมาสนับสนุ น ในการตัดสิ นใจที่ จะเชื่ อ หรื อกระทาการ
ใด ๆ อย่างมีเหตุผล
4.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
1) ทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสั นและเกลเซอร์
วัต สันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964 อ้างถึ งใน บุ ษกร ด าคง, 2542: 11) ได้ให้
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และลักษณะของการคิด อย่างมี วิจ ารณญาณอย่างต่ อเนื่ องเป็ น
เวลานาน ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปเป็ นแนวคิดสาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าประกอบด้วย
1. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความสนใจในการแสวงหาความรู ้ ตลอดจนมี นิสัยในการ
ค้นหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่ งที่อา้ งว่าเป็ นจริ ง
2. ความรู้ (Knowledge) ความสามารถในการอนุ มาน (Inference) การสรุ ปใจความสาคัญ
(Abstraction) และการสรุ ปเป็ นกรณี ทวั่ ไป (Generalization) โดยพิจารณาจากหลักฐานและหลัก
ตรรกศาสตร์
3. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถที่ จ ะนาทัศ นคติ และความรู ้ ด ังกล่ าวข้างต้นมา
ประยุกต์ใช้พิจารณาตัดสิ นปั ญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ หรื อข้อสรุ ปต่ าง ๆ ได้ วัตสันและเกลเซอร์ ได้
สร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวัดจากความสามารถทั้ง 5 ด้านมาประกอบกันเป็ นการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งความสามารถทั้ง 5 ด้านได้แก่
1. ความสามารถในการอนุมาน (Inference)
2. ความสามารถในการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of Assumption)
3. ความสามารถในการนิรนัย (Deduction)
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4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation)
5. ความสามารถในการประเมินการอ้างเหตุผล (Evaluation of Arguments)
ดังนั้นสรุ ป ได้ว่ าองค์ป ระกอบของคิ ด อย่างมี วิ จารณญาณตามแนวคิ ด ของ Watson และ
Glaser ประกอบด้วยทัศนคติในด้านความสนใจที่ตอ้ งการหาหลักฐาน สิ่ งที่บ่งบอกว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง
หรื อ ความจริ ง จากนั้นก็นาความรู ้ที่มีอยู่น้ นั และทักษะ (Skill) ด้านต่าง ๆ 5 ด้านมาใช้ประกอบการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
2) แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของเอนนิส
เอนนิ ส (Ennis, 1985 อ้า งถึ ง ใน ทิ ศ นา แขมมณี , 2544) ได้ ก ล่ า วถึ ง การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ไว้ว่า เป็ นการคิดพิจารณาไตร่ ตรองอย่างมี เหตุผล ที่ มุ่งเพื่อการตัดสิ นใจว่าสิ่ งใดควร
เชื่ อหรื อสิ่ งใดควรทา อันจะช่วยการตัดสิ นใจในสภาพการณ์ต่าง ๆ และอธิ บายว่าการคิด อย่ างมี
วิจารณญาณประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ลักษณะของผูท้ ี่ มีความคิดอย่างมี วิจารณญาณและ
ทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะของผูท้ ี่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.1 เป็ นผูม้ ีใจกว้าง คือ ยอมรับฟั งและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่ยดึ มัน่ ถือ
มัน่ ความคิดของตนเองเป็ นหลัก และตัดสิ นใจด้วยข้อมูลประกอบเพียงพอ
1.2 มีความว่องไวต่อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น เข้าใจผูอ้ ื่น
1.3 เปลี่ยนความคิดเห็นที่ตนมีอยูไ่ ด้ ถ้ามีขอ้ มูลที่มีเหตุผลมากกว่า
1.4 กระตือรื อร้นในการค้นหาข้อมูลและความรู ้
1.5 เป็ นผูม้ ีเหตุผล
2. ทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรประกอบด้วย 12 ทักษะ ดังต่อไปนี้
2.1 สามารถกาหนดหรื อระบุประเด็นคาถามหรื อปั ญหา
2.2 สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้ โต้แย้ง
2.3 สามารถถามด้วยคาถามที่ทา้ ทายและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน
2.4 สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
2.5 สามารถสังเกตและตัดสิ นผลข้อมูลที่ได้จากการสังเกตด้วยตนเอง
2.6 สามารถนิรนัยและตัดสิ นผลการนิ รนัย คือ สามารถนาหลักการใหญ่ไปแตก
เป็ นหลักย่อย ๆ ได้ หรื อนาหลักฐานการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2.7 สามารถอุป นัย และตัด สิ น ผลการอุ ป นัย คื อ ในการสรุ ป อ้างอิ งไปยัง กลุ่ ม
ประชากรนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องเป็ นตัวแทนของประชากรและก่อนที่จะมีการอุปนัยนั้น ต้อง
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การตัดสิ นคุณค่า

การอุปนัย

ความชัดเจน

การนิ รนัย

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องตามแผนที่ กาหนดและมี ขอ้ มู ลเพียงพอต่ อการสรุ ป
อุปนัย
2.8 สามารถตัดสินคุณค่าได้
2.9 สามารถให้ความหมายคาต่าง ๆ และตัดสิ นความหมาย เช่น ทักษะต่อไปนี้
2.10 สามารถระบุขอ้ สันนิษฐานได้
2.11 สามารถตัดสินใจเพื่อนาไปปฏิบตั ิได้
2.12 การปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น
เอนนิส ได้นาองค์ประกอบมาวิเคราะห์ได้หลักการ 4 ประการด้านลักษณะของผูม้ ีความคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เขียนเป็ นรู ปได้ดงั นี้

ผูม้ ีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การสรุ ปอ้างอิง
- ความรู ้ ข้อมูล จากการสังเกต จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่เชื่ อถือได้
- ความรู ้ ข้อมูลที่มีเหตุผล

การปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น

การแก้ปัญหา

ภาพที่ 2 รู ปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิ ส (Ennis, 1985 อ้างถึงใน ศิริกานต์ คุสินธุ ์,
2549)

43
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิ ส อธิบายว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ
ต้องมีลกั ษณะของผูท้ ี่มีความคิดอย่างมี วิจารณญาณ คือต้องเป็ นคนมี เหตุผล กระตื อรื นร้น
ในการแสวงหาความรู้ ใจกว้าง เข้าใจและรับฟั งความคิดของผูอ้ ื่น และต้องมี ทกั ษะความสามารถ
คิดอย่างมีวิจารณญาณหลักๆที่กล่าวมาข้างต้น 12 ทักษะด้วยกัน
ซึ่ งสรุ ปในทฤษฎี น้ ี ก็คือ ผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถในการคิดแบบมี วิจารณญาณ จะมี ทกั ษะ
หลักๆอย่างเดียวคงไม่สามารถจะบรรลุการคิดแบบวิจารณญาณอย่างแท้จริ ง ต้องมีทกั ษะสังคมเช่ น
การเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคมเพื่อให้เข้าใจความหลากหลายของความคิด
นอกจากนี้เอนนิสยังได้ร่วมกับมิลล์แมน สร้างแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในปี ค.ศ.
1961 และได้พฒั นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งในฉบับปรับปรุ งล่าสุ ด คือ ปี ค.ศ.1985 ได้ทาการสร้างแบบวัด
มา 2 ฉบับ ใช้วดั บุคคลต่างระดับกันดังนี้
1) แบบวัด Cornell Critical Thinking Test, Level X เป็ นแบบวัดที่ เหมาะสาหรับ นักเรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – ระดับมหาวิทยาลัยปี 2 ลักษณะ เป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จานวน 71 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ 1) การอุปนัย 2) การพิจารณาความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งข้อมูลและการสังเกต 3) การนิรนัย และ 4) การระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น
2) แบบวัด Cornell Critical Thinking Test, Level Z เป็ นแบบวัดที่ ใช้กบั เด็กนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาที่มีปัญญาเลิศ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และวัยผูใ้ หญ่ ลักษณะของแบบวัดเป็ นแบบ
ปรนัย ชนิ ด เลือกตอบ 3 ตัว เลือก จ านวน 52 ข้อ แบ่ งออกเป็ น 7 ตอน คื อ 1) การอุ ป นัย 2) การ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 3) การพยากรณ์และวางแผนการทดลอง 4) การอ้างเหตุผล
ผิดหลักตรรกะ 5) การนิรนัย 6) การให้คาจากัดความ 7) การระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น
3) แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่ างมีวิจารณญาณของพอล
พอล (Paul, 1993 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544) ได้กล่าวถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
เป็ นกระบวนการที่ทาให้ผคู ้ ิดสามารถตัดสิ นใจได้ดีข้ ึนอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิ ทธิภาพ และ
ยังส่ งผลให้ ผูค้ ิด มี ความสามารถคิด กว้าง คิ ด ลึ ก คิ ด ถู กทาง คิ ด ชัด เจน คิ ด ถู กต้องและคิ ด อย่างมี
เหตุ ผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มี ความสัมพันธ์กบั การแก้ไขปั ญหา (problem solving) คือ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการแก้ปั ญหา องค์ประกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มี 7 ประการคือ
1. จุ ด หมาย คือเป้ าหมายหรื อวัต ถุ ป ระสงค์ของการคิ ด ได้แก่ การคิ ด เพื่ อหาแนวทาง
แก้ปัญหา หรื อคิดเพื่อหาความรู้
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2. ประเด็นคาถาม คือ ปั ญหาหรื อคาถามที่ตอ้ งการรู ้ หมายถึง ความสามารถระบุคาถามของ
ปั ญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาสาคัญที่ตอ้ งการแก้ไข หรื อคาถามสาคัญที่ตอ้ งการรู ้คาตอบ
3. สารสนเทศ คือ ข้อมูล ความรู ้ ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคิด ข้อมู ลต่ าง ๆ ที่ ได้มาควรมี
ความกว้าง ลึก ชัดเจน และมีความถูกต้อง
4. ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ข้อมูลที่ได้มานั้นต้องมีความน่ าเชื่อถือ ความชัดเจน ถูกต้องและมี
ความเพียงพอต่อการใช้เป็ นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล
5. แนวคิดอย่างมี เหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีอาจรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลักการ ซึ่ งจาเป็ น
สาหรับการคิดอย่างมี เหตุ ผล และแนวคิดที่ ได้มานั้นต้องมี ความเกี่ยวข้องกับปั ญหาหรื อคาถามที่
ต้องการหาคาตอบและต้องเป็ นแนวคิดที่ถูกต้องด้วย
6. ข้อสันนิษฐาน เป็ นองค์ประกอบสาคัญของทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะผูค้ ิดต้องมี
ความสนใจในการตั้งข้อสันนิ ษฐานให้มีความชัดเจน สามารถตัดสิ นได้ เพื่อประโยชน์ในการหา
ข้อมูลมาใช้ในการคิดอย่างมีเหตุผล
7. การนาไปใช้และผลที่ตามมา เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุ ผล ซึ่ งผูค้ ิด
คานึงถึงผลกระทบ ต้องมีความคิดไกล มองถึงผลที่ตามมารวมกับการนาไปใช้ได้หรื อไม่เพียงใด
พอล ได้สรุ ปลักษณะของผูท้ ี่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังภาพ
ลักษณะ (trait)
- คิดอย่างอิสระ
- ใส่ ใจในความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น
- รู ้ขอ้ จากัดในความคิด
ของตน
- กล้าทางปัญญา
- ซื่ อสัตย์
- มีความเพียร
- ใช้เหตุผล
- อยากรู ้อยากเห็น
- มีคุณธรรม
- รับผิดชอบ

มาตรฐาน (standard)
ความสามารถ (ability)
1. กาหนดจุดหมาย
2. ตั้งประเด็นคาถาม/ปั ญหา
3. ได้สารสนเทศ
4. ได้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์
5. ได้แนวคิดอย่างมีเหตุผล
6. ตั้งข้อสันนิ ษฐาน
7. ระบุการนาไปใช้และผล
ที่ตามมา
8. สรุ ปอ้างอิง

ชัดเจน
ถูกต้อง
แม่นยา
เกี่ยวข้อง
กว้าง

ลึก

ภาพที่ 3 ลักษณะของผูท้ ี่มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของพอล (Paul)
(Paul, 1993 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544)
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แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมี วิจารณญาณของพอล เป็ นกระบวนการที่ทาให้ผคู ้ ิดสามารถ
ตัดสิ นใจได้อย่างสมเหตุสมผลและมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยลักษณะของผูค้ ิด ซึ่ งส่ งผลให้ผคู ้ ิดมี
ความสามารถในการคิดได้กว้าง คิดได้ลึก คิดได้ถูกทาง ชัดเจน ถูกต้องและมีเหตุผล
จากที่กล่าวมาจะเห็ นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับ การคิด อย่างมี วิจารณญาณของนักการศึ ก ษา
นักจิ ตวิทยาและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา พอสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่นกั การศึกษาสรุ ปนั้นมี ลกั ษณะที่ คล้ายคลึงกัน คือประกอบด้วย การนิยามปั ญหา การ
ให้ความกระจ่างชัดเจนของปั ญหา ความสามารถในการเลือกข้อมู ลประกอบ ความสามารถในการ
อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา การสรุ ปอย่างมี เหตุมีผล และสุ ดท้ายคือการนาไปใช้ เช่น ในการแก้ไข
ปั ญหา เป็ นต้น
จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี การคิดอย่างมี วิจารณญาณพบว่า แนวคิดของ Ennis
เป็ นแนวคิดที่มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมทฤษฎี การคิดอย่างมี วิจารณญาณ ที่ จะใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
นั่นคื อนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ผูว้ ิ จ ัย จึ งนาแนวคิ ดของ Ennis มาใช้ป ระกอบในการศึ กษา
เกี่ยวกับความสามารถในการคิดระดับสู งด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในความหมายของการคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณนั้น เป็ นกระบวนการคิ ด หลายขั้นตอนที่
ซับซ้อน ต้องอาศัยทักษะความสามารถด้านสมองและด้านต่าง ๆ เป็ นองค์ประกอบในการคิด ซึ่ งมี
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ ได้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดงั นี้
วัต สันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964: 24) ได้กล่ าวถึ ง กระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณไว้ว่าประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู ้ และทักษะในเรื่ องต่อไปนี้
1. การอุปนัย
2. การระบุสมมติฐาน
3. การอุปมาน
4. การตีความ
5. การประเมินการอ้างเหตุผล
ดาเนียลและคณะ (Danial et al, 1984) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณไว้ว่า
ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดทางแก้ (มากกว่าการด่วนสรุ ป)
2. การใช้ความรู้เก่าในสถานการณ์ใหม่
3. การใช้กระบวนการขจัดกรณี (Method of Elimination) ชี้นาสู่ ขอ้ สรุ ป
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4. เห็นความขัดแย้งและความไม่คงเส้นคงวา
5. การให้เหตุผลเชิงนิรนัย
6. ตัดสินได้ว่าข้อมูลมีเพียงพอต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่
7. จาแนกได้ว่าการอ้างอิงเป็ นไปได้ อาจเป็ นไปได้หรื อจาเป็ นต้องเป็ นไปตามนั้น
8. การให้เหตุผลเชิงอุปนัย
9. เรี ยนรู้ว่าการแก้ปัญหามีได้หลายทาง
10. สามารถหาจุ ดเริ่ มต้นในลักษณะเข้าเค้าของเหตุ ผลในปั ญหาที่ ดูเหมื อนจะแก้
ไม่ได้
11. สามารถจัดระบบข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้
12. เห็นแบบแผนการตรรกวิทยา
13. พิสูจน์โดยวิธีใช้ขอ้ ขัดแย้ง
14. ตระหนักว่าปั ญหาหนึ่งๆ อาจจะมีทางแก้หรื อคา ตอบมากกว่าหนึ่งคาตอบ
15. การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
16. รู้จกั ลองวิธีอะไรบางอย่างในกรณี ที่ตรรกวิทยาช่วยอะไรไม่ได้ในการหาทาง
แก้ปัญหา
17. ชัง่ ใจว่าสารสนเทศที่ได้ควรเชื่อหรื อไม่
นี ด เดิ้ ล (Kneedler, 1985) ได้สรุ ป กระบวนการคิ ด อย่ างมี วิ จ ารณญาณว่ าประกอบด้ ว ย
ความสามารถในการคิด ได้แก่
1) ความสามารถในการกาหนดปั ญหาและทาให้เ กิ ดความกระจ่ างชัด หมายถึง
ความสามารถในการระบุ ปั ญหา เปรี ยบเที ยบความคล้ายคลึ งและความแตกต่ างของคน
ความคิดสิ่ งของตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป ตัดสิ นระหว่างข้อมูลที่ชดั เจนกับข้อมู ลที่ คลุมเครื อ ตั้ง
คาถามนาไปสู่ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ งขั้น และชัดเจนเกี่ยวกับเรื่ องราว
2) ความสามารถในการพิ จ ารณาตัด สิ น ข้อ มู ล ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ ปั ญ หา หมายถึ ง
ความสามารถในการจาแนกข้อเท็จจริ งกับข้อคิดเห็ น ตัดสิ นความสอดคล้องของข้อความ
แต่ละข้อความ หรื อความสอดคล้องของข้อความกับบริ บททั้งหมด ระบุ สมมติ ฐานที่ ไ ด้
กล่าวไว้ในการอ้างเหตุผล
3) ความสามารถในการลงข้อสรุ ป หมายถึ ง ความสามารถในการระบุ ค วาม
พอเพียงของข้อมูลและพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อาจเป็ นไปได้
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ทิศนา แขมณี (2544: 153 - 154) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมี วิจารณญาณ
ว่าเป็ นการคิดที่ รอบคอบสมเหตุ สมผล ผ่านการพิจารณาปั จจัยรอบด้านอย่างกว้างไกลลึกซึ้ ง และ
ผ่านการพิจารณาไตร่ ตรองทั้งทางด้านคุณ – โทษ และคุณค่าที่ แท้จริ งของสิ่ งนั้นมาแล้วซึ่ งผูท้ ี่ คิด
อย่างมีวิจารณญาณจะมีความสามารถดังนี้
1. สามารถกาหนดเป้ าหมายในการคิดอย่างถูกทาง
2. สามารถระบุประเด็นในการคิดได้อย่างชัดเจน
3. สามารถประมวลข้อมูลทั้งทางด้านข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ที่คิดทั้งทางกว้าง ทางลึก และไกล
4. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล และเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการคิดได้
5. สามารถประเมินข้อมูลได้
6. สามารถใช้ห ลักเหตุ ผ ลในการพิ จ ารณาข้อมู ลและเสนอคาตอบ/ทางเลื อกที่
สมเหตุสมผล
7. สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที่คิดได้
อุษณี ย ์ โพธิสุข (2545: 19–22) กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ประกอบด้วย
กระบวนการดังต่อไปนี้
1. การกาหนดปั ญหา หมายถึง ทาความเข้าใจกับปั ญหาโดยพิจารณาเพื่อทาความชัดเจนว่า
อะไรคือปั ญหาที่แท้จริ ง ข้อโต้แย้งหรื อข้อมู ลที่ คลุมเครื อ การหา การรวบรวมประเด็นปั ญหา ทา
ความชัดเจนว่าอะไรเป็ นตัวปั ญหาที่แท้จริ ง การจัดลาดับปั ญหา การกาจัดปั ญหาที่อาจไม่ใช่ปัญหาที่
แท้จริ งออกไป การแยกประเด็นปั ญหา รวมทั้งการนิยามความหมายของคา หรื อข้อความการนิ ยาม
ปั ญหาเป็ นกระบวนการที่ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็ นการกระตุ ้นให้ บุ ค คล
เริ่ มต้นคิดเมื่อตระหนักว่ามีปัญหาหรื อข้อโต้แย้งหรื อได้รับข้อมู ลข่าวสารที่ คลุมเครื อ จะพยายามหา
คาตอบที่ เหมาะสมเหตุสมผลเพื่อทาความเข้าใจกับปั ญหานั้น ปั ญหาจึ งเป็ นสิ่ งเร้ าที่ เป็ นจุ ดเริ่ มต้น
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การรวบรวมข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมู ลที่ เ กี่ ยวข้องกับปั ญหา ข้อโต้แย้งหรื อ
ข้อมูลที่คลุมเครื อจากแหล่งต่าง ๆ การพิจารณาหาข้อมูลที่จะเกี่ยวข้องกับปั ญหารวมทั้งการดึงข้อมู ล
หรื อความรู้จากประสบการณ์เดิมที่ มีอยู่มาใช้ เมื่ อบุ คคลพบกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาหรื อความ
สงสัย จะแสวงหาข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องกับปั ญหานั้นจากแหล่ งต่ าง ๆ ให้มากที่ สุดเพื่อให้ครอบคลุ ม
ปั ญหา ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นที่จา เป็ นต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นส่ วนมากเป็ น
ข้อมู ลที่เป็ นปั ญหา ข้อโต้แย้ง หรื อข้อมู ลที่ คลุมเครื อ ดังนั้นวิธีการรวบรวมข้อมู ลที่ จาเป็ นสาหรับ
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณได้แก่ การสังเกต ทั้งการสังเกตด้วยตนเองและการรวบรวมข้อมูลจาการ
รายงานผลการสังเกตของผูอ้ ื่น
3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมู ลพิจารณาความ
เพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบของข้อมูล ภายหลังจากได้รวบรวมข้อมูลจะต้องพิจารณาความ
น่ าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะข้อมู ลที่ ได้มาจากแหล่ งที่ ขาดความน่ าเชื่ อถื อก็จ ะต้อง
ตัดทิ้ง ส่วนข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก็จะเก็บไว้ใช้ต่อไป ขณะเดียวกันก็ตอ้ งประเมินความ
ถูกต้องและความเพียงพอของข้อมู ลที่ รวบรวมได้ว่าจะนาไปสู่ การอ้างอิงได้หรื อไม่ ในการสรุ ป
อ้างอิ งถ้าข้อมู ลไม่ เ พี ย งพอจะต้องรวบรวมข้อมู ลเพิ่ม เติ มอี ก เมื่ อรวบรวมมาจากแหล่ งข้อมู ลที่
น่ าเชื่อถือข้อมูลถูกต้องและเพีย งพอแล้ว จะต้องมี การจัดระบบข้อมู ลที่ รวบรวมได้โดยแยกแยะ
ความแตกต่างของข้อมูลคือ จาแนกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ชดั เจนกับข้อมูลที่ คลุมเครื อข้อมู ล
ที่ เ กี่ ย วข้องกับ ข้อมู ลที่ ไม่ เ กี่ย วข้องกับ ปั ญหา การระบุ ข้อตกลงเบื้ องต้น เพื่ อนามาจัด กลุ่ ม และ
จัดลาดับความสาคัญของข้อมูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน
4. การตั้งสมมติ ฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุ ปอ้างอิงของปั ญหาข้อโต้แย้ง
หรื อข้อมูลที่คลุมเครื อ โดยการนา ข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้วมาพิจารณาเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์
เพื่อกาหนดแนวทางการสรุ ปที่น่าจะเป็ นไปได้ว่า จากข้อมู ลที่ ปรากฏสามารถเป็ นไปได้ในทิศทาง
ใดบ้าง เพื่อที่จะได้พิจารณาเลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุดหรื อการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุ สมผล
ในการอ้างอิงต่อไป
5. การสรุ ปอ้างอิงโดยใช้หลักเหตุ ผ ลหรื อหลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลื อก
แนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดจากข้อมู ลและหลักฐานที่ มีอยู่ หลังจากกาหนดแนวทางเลือกที่ อาจจะ
เป็ นไปได้ก็จ ะพยายามเลือกวิธีการ หรื อแนวทางที่ เ ป็ นไปได้ม ากที่ สุด ที่ จ ะนาไปสู่ การสรุ ป ที่
สมเหตุสมผล การใช้เหตุผลเป็ นทักษะวิธีการคิดที่จา เป็ นต่ อการตัดสิ นใจสรุ ป และเป็ นทักษะการ
คิดที่สาคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะการคิดที่ดีข้ นึ อยู่กบั การใช้เหตุ ผลที่ดี และการสรุ ป
ที่ดีที่สุดจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเหตุผลที่ดีดว้ ย
6. การประเมิ นและสรุ ป หมายถึ ง การประเมิ นความสมเหตุ สมผลของการสรุ ปอ้างอิง
หลังจากการตัดสิ นใจสรุ ปโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ จะต้องประเมิ นข้อสรุ ปอ้างอิงว่าสมเหตุสมผล
หรื อไม่ รวมทั้งพิ จ ารณาว่ าข้อสรุ ป นั้นสามารถนา ไปใช้ป ระโยชน์ห รื อไม่ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นจะเป็ น
อย่างไร ถ้าข้อมูลที่ได้รับมีการเปลี่ยนแปลงและค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมต้องกลับไปรวบรวม ข้อมูลที่มี
อยูอ่ ีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งสมมติฐานและข้อสรุ ปอ้างอิงใหม่
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถแสดงได้ดงั ภาพประกอบดังนี้
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1. การกาหนดปัญหา
การรวบประเด็นปัญหา
การแยกแยะปั ญหา
การจัดลาดับปั ญหา
2. การรวบรวมข้อมูล
การเลือกข้อมูล
พิจารณาความน่าเชื่ อถือ
ข้อมูลไม่พอเพียง ไม่เหมาะสม
3. การจัดระบบข้อมูล
พิจารณาความน่าเชื่ อถือ
พิจารณาความพอเพียง
พิจารณาความเหมาะสม
ข้อมูลพอเพียง เหมาะสม
4. การตั้งสมมติฐาน
การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
หาความเป็ นไปได้ของข้อมูล
5. การสรุ ปอ้างอิง
การใช้การเปรี ยบเทียบ
การใช้หลักตรรกะ
การใช้หลักเหตุผล

6. การสรุ ปและตัดสิ น
(หากข้อมูลเปลี่ ยนต้องเริ่ มจากข้อสองใหม่)

ภาพที่ 4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 6 ขั้นตอน (อุษณี ย ์ โพธิสุข. 2545: 22)
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4.2.4 การวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ
มยุรี หรุ่ น ข า (2544) ได้ส รุ ป มาจากแนวคิ ด ของเอนนิ ส เป็ นตัว บ่ ง ชี้ ความสามารถที่
แสดงออกตามพฤติกรรมในการคิดวิจารณญาณซึ่ งโดยระบบต้องรวมกับการคิดอีก 3 ประเภทด้วย
คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดตัดสินใจ และการคิดแก้ปัญหา คือแนวคิดจากแบบทดสอบ EWCTET
เป็ นเครื่ อ งที่ เ อนนิ ส และเวี ย ร์ ส ร้ า งเป็ นแนวการเขี ย นความเรี ย งหรื อ เรี ย งความ เพื่ อ ใช้ ว ัด
ความสามารถการคิดวิจารณญาณ 5 ด้าน ได้แก่
1. การคิดสู่ เนื้อหาหรื อประเด็น
2. การมองเห็นเหตุผลและข้อสมมุติฐาน
3. การกาหนดประเด็นของตน
4. การเสนอเหตุผล
5. การมองเห็นความเป็ นไปได้และการตอบสนองที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงข้อถกเถียง
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ สรุ ปได้ว่า
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็ นทักษะการคิดในระดับสู งที่สาคัญ ในการพัฒนาการทางด้าน
ทักษะการคิด โดยเฉพาะผูเ้ รี ยน เพราะมี ข้ นั ตอนกระบวนการในการคิดหลายขั้นตอนที่ ซับ ซ้ อน
จนกระทัง่ ถึงกระบวนการขั้นสุ ดท้ายที่นาไปสู่ ทางออกของโจทย์ ปั ญหา สถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
ซึ่ งนักเรี ยนต้องเกี่ยวข้องและนากระบวนการนี้ไปในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน นักเรี ยนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นวัยที่อยู่ในช่วงที่ มีพฒั นาการทางสมองเฉพาะบุคคลที่ สามารถคิด และแก้ไข
ปั ญหาที่พบอย่างมีวิจารณญาณได้ ดังนั้นในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึ งเป็ นด้านหนึ่ งของการ
คิดระดับสูง ที่ผวู้ ิจยั ต้องการทราบระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
4.3 ความสามารถในการคิดตัดสิ นใจ
การคิดตัดสิ นใจจัดเป็ นทักษะการคิดระดับสู งที่สาคัญ เพราะในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน
ย่อมต้องมีสถานการณ์ เหตุการณ์ หรื ออย่างอื่นใดที่ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ซึ่ งมี รายละเอียด
เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
4.3.1 ความหมายของการคิดตัดสิ นใจ
การคิด ตัด สิ นใจเป็ นทักษะการคิ ด ที่ จ ะใช้ร่ วมกับ ทักษะการคิ ดอื่ น ๆ คู่ กนั เช่ นการคิ ด
แก้ปัญหา เมื่อใดที่มีปัญหาเกิดขึ้น ย่อมต้องมีการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจมักมีองค์ประกอบหรื อปั จจัย
อื่น ๆ เข้ามาสนับสนุ นโดยผลจากการตัดสิ นใจนั้นจะเป็ นสิ่ งที่ บอกว่า การแก้ปัญหานั้นจะสาเร็ จ
ลุล่วงหรื อล้มเหลว
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การคิดตัดสินใจมีนกั วิชาการ นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
ไซม่อน (Simon, 1960 อ้างถึงใน สุ ภาพร จันทร์ ดอกไม้, 2550) กล่าวว่าการตัดสิ นใจ คือ
กระบวนการที่ ป ระกอบไปด้ว ยเชาวน์ ปั ญ ญา (Intelligence Activity) หรื อ การหาโอกาสที่ จ ะ
ตัด สิ นใจหมายถึงการสื บ เสาะหาข่ าวสารสภาพทางสิ่ งแวดล้อม สาหรั บ จะใช้ใ นการตัด สิ นใจ
กิจกรรมออกแบบ (design Activity) หรื อการหาแนวทางเลือกที่พอเป็ นไปได้ หมายถึงเป็ นการสร้าง
พัฒนา วิเคราะห์ แนวทางต่าง ๆ ที่จะนาไปปฏิบตั ิ ได้ กิจกรรมคัดเลือก (Choice Activity) หรื อการ
เลือกทางเลือกจากทางเลือกที่มีอยูห่ มายถึงการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมจะนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
กรมวิชาการ (2546: 86) ได้ให้ความหมายของการตัด สิ นใจว่ า เป็ นกระบวนการคิด ที่ ใ ช้
เหตุ ผล มี ผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู ้สึกนึ กคิด ทั้งของตนเองและคนรอบข้าง ผลที่ ตามมาจะเป็ น
สิ่ งสาคัญในการเลือกตัดสิ นใจ ควรไตร่ ต รองตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและเหมาะสม ตรวจสอบ
ตนเองในเรื่ องต่าง ๆ เช่ นอนาคต ความคาดหวัง ความต้องการอย่างแท้จริ ง จากนั้นจึ งวางแผนการ
ปฏิบตั ิ โดยเรี ยงลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิตนให้เห็นเป้ าหมายที่ชดั เจน สิ่ งที่ตอ้ งเริ่ มกระทา ระยะเวลา
ในการเตรี ยมความพร้อม กาหนดวันที่ จะได้รับความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้ มี การตรวจสอบ
วางแผนและประเมินทางเลือกอย่างชัดเจน
สรุ ปได้ว่าความหมายของการตัดสิ นใจ หมายถึง การประเมิ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จ าก
แนวทางปฏิบตั ิหลายๆแนวทาง ตามสถานการณ์ที่พบ และตกลงใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิ ที่ดีที่ สุด
สาหรับสถานการณ์น้ นั ๆ โดยอาศัยหลักเหตุ ผล การคิดไตร่ ตรอง และความพอใจ เพื่อนาไปเป็ น
แนวปฏิบตั ิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
4.3.2 ประเภทของการคิดตัดสิ นใจ
ในการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล ย่อมมีสภาวการณ์หรื อสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดั้งนั้นจึง
มีนกั วิชาการ นักการศึกษาได้จาแนกประเภทของการตัดสิ นใจไว้ดงั นี้
วัลลภ ลาพาย (2544: 47-48) ได้แบ่งประเภทการตัดสิ นใจออกเป็ น 4 แบบคือ
1. การตัดสินใจในสภาวการณ์ที่แน่นอน (Condition Making under Certainly) หมายถึง การ
ตัดสิ นใจที่เกิดจากการตัด สิ นใจในแต่ ละทางเลือกที่ แน่ นอนในสถานการณ์ป กติ ตามแบบอย่าง
ธรรมเนียมที่เคยปฏิบตั ิมานาน มีขอ้ มูล ข่าวสารเพียงพอในการประกอบการตัดสิ นใจ
2. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ ยง (Condition Marking under Risk) การตัดสิ นใจที่ผทู ้ าการ
ตัด สิ นใจไม่ มี ความแน่ ใ จในเหตุ การณ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น แต่ ท ราบถึ งความน่ าจะเป็ นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นของ
เหตุการณ์น้ นั เนื่องจากได้รับข้อมูลแต่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้รับนี้อาจได้รับหลายรู ปแบบและหลาย
ระดับ ทาให้พอทราบว่า สภาวการณ์ไหนจะเกิดขึ้นในรู ปของความน่าจะเป็ น
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3. การตัด สิ นใจภายใต้ความไม่ แน่ นอน (Decision Making under Uncertainly) หมายถึง
การตัดสินใจที่ผตู้ ดั สินใจไม่รู้ความน่าจะเป็ นของการตัดสิ นใจแต่ละทางเลือกในการตัดสิ นใจ จึงมัก
อาศัยประสบการณ์ ดุลยพินิจ หรื อตัวอย่างใกล้เคียงประกอบการตัดสิ นใจ
4. การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้ง (Decision Making under Conflict) การตัดสิ นใจภายใต้
การขัด แย้ง เป็ นการศึ กษาในทฤษฎี เกมส์ (Theory Games) ซึ่ งนามาประยุกต์กบั การแข่ งขันทาง
ธุรกิจ ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทได้ตามจานวนคู่แข่งขันและการขัดแย้งในผลประโยชน์
สุ ภาพร จันทร์ดอกไม้ (2553) ได้สรุ ปการตัดสิ นใจอาจเกิดขึ้นโดยอาจเกิดขึ้นในสภาวะที่
แตกต่างกัน ซึ่ งแบ่งประเภทของการตัดสิ นใจ ตามสถานการณ์คาดคะเนดังนี้
1. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Decision-making under uncertainty)
2. การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Decision-making under certainty)
3. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ ยง (Decision-making under risk)
โดยผลการตัดสิ นใจอาจเป็ นตามสภาวการณ์ที่บุคคลคิดหรื ออาจมี การเปลี่ยนแปลงต่อไป
อีกดังนั้น และเชื่ อว่ากระบวนการคิดแก้ปัญหา และการคิดตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายที่มกั
เกิดควบคู่กนั หากการตัดสิ นใจเป็ นอย่างสภาวการณ์กาหนด คือ การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่ นอน
ทุ กอย่างก็ยุติ แต่ การตัดสิ นใจนั้นพบสภาวการณ์ที่เ ปลี่ ย นแปลงคื อการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่
แน่นอน หรื ออาจพบข้อมูลแปรเปลี่ยน ก็ตอ้ งใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเข้าช่วยปรับกระบวนการ
คิดเพื่อตัดสิ นใจใหม่อีกครั้ง จึงอาจสรุ ปได้ว่าการคิดตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการคิดระดับสู งเบื้องต้น
ที่ แปรไปเป็ นความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการคิดตัดสิ นใจ โดยกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในสมองของมนุษย์เมื่อมีความชานาญในการใช้กระบวนการคิดแล้ว
ดังนั้นการคิ ด ตัด สิ นใจนั้นมี ห ลายรู ปแบบด้วยกันจากที่ กล่ าวมา ซึ่ งสามารถพอสรุ ปว่า
รู ปแบบการตัดสิ นใจนั้นอาจแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การตัดสินใจในสภาวการณ์ที่แน่นอน การตัดสิ นใจนี้มีความแน่นอน คือเล็งเห็นผลที่เกิด
หลังการตัดสิ นใจได้ สามารถรู ้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตัดสิ นใจ รวมทั้งมีปัจจัยอื่น ๆ รองรับว่า
จะเป็ นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้
2. การตัด สิ นใจในสภาวการณ์ที่ ไ ม่ แน่ น อนหรื อมี ความเสี่ ย ง การตัด สิ นใจนี้ เ ป็ นการ
ตัดสิ นใจที่ยากลาบาก คืออาจอยู่ในช่ วงที่ มีปัญหาหรื อความขัดแย้ง ซึ่ ง ไม่ สามารถเล็งเห็ นผลหรื อ
คาดการณ์ สิ่ งที่เกิดหลังการตัดสินใจได้ อาจจะเกิดความขัดแย้งหรื อปั ญหารุ นแรงขั้นได้ รวมทั้งไม่
มีปัจจัยอื่น ๆ รองรับความเสี่ ยง ซึ่ งต้องอาศัยประสบการณ์ข้นั สู งของแต่ละบุคคล
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4.3.3 กระบวนการคิดตัดสิ นใจ
การคิด ตัด สิ นใจถือว่าเป็ นทักษะกระบวนการคิ ดในระดับสู งที่ สาคัญกระบวนการหนึ่ ง
เพราะในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของทุ กคน ย่อมต้องมี การใช้กระบวนการนี้ มี นกั วิชาการ นัก
การศึกษาได้ทาการศึกษากระบวนการขั้นตอนที่นาไปสู่ การคิดตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
แทนเนนบั้ม (Tannenbaum, 1950: 2524 อ้างถึงใน สุ นทรี วัฒนพันธุ ์, 2535) มี ความเห็นว่า
การตัดสิ นใจที่เป็ นระบบนั้น ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การรับรู้และกาหนดปั ญหา (Recognition and Defining the Problem) การรับรู ้ ปัญหามี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจ การรับรู ้ปัญหาไม่เพียงแต่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นเสี ยก่อน แต่ตอ้ งพยายาม
คาดการณ์ล่วงหน้าว่า น่าจะเกิดปั ญหาอะไรบ้าง
2. การระบุปัญหา (Identifying the Problem) เมื่ อรับรู ้ ปัญหาที่ เกิดขึ้นหรื อคาดการณ์ได้ว่า
จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้ว ยังต้องสามารถระบุให้ชดั ลงไปว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อจะเกิดขึ้นนั้นอยู่
ตรงไหน ประกอบด้วยปั ญหาย่อย ๆ อะไรบ้าง และจาเป็ นต้องแก้ไขตรงจุดไหนก่อนหลัง ปั ญหาที่
เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์น้ นั อาจมีมากกว่าหนึ่งปั ญหา และการที่จะแก้ปัญหาหลาย ๆ ปั ญหาไป
พร้อม ๆ กันนั้น บางครั้งอาจมีขอ้ จากัดหลาย ๆ อย่างที่ไม่อาจทาได้ จาเป็ นต้องเลือกปั ญหาที่ สาคัญ
และเร่ งด่วนมาแก้ไขก่อน
3. การสร้ างทางเลือกในการแก้ปั ญหา (Generalization of Alternatives) เนื่ องจากปั ญหา
ต่าง ๆ ทุกปั ญหาย่อมมีหนทางที่จะแก้ไขได้หลาย ๆ ทาง ดังนั้นการกาหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็ นไป
ได้ไ ว้ห ลาย ๆ ทางจะช่ ว ยให้ การเปรี ย บเที ย บผลดี ผ ลเสี ย ของแต่ ละทางได้ช ัดเจน และท าให้ได้
ทางเลือกที่ดีที่เหมาะสมมากขึ้น นอกจากนั้นการสร้างทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหามักมีขอ้ จากัด
ในเรื่ องความรู้และประสบการณ์ ดังนั้นการเปิ ดโอกาสให้บุคคลหลาย ๆ คน จากหลาย ๆ ฝ่ ายมีส่วน
ในการสร้างทางเลือกก็จะเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะทาให้ได้ทางเลือกมาก ๆ
4. การเลือกทางแก้ปัญหา (Selection of the Alternatives) เมื่ อได้ทางเลือกต่ าง ๆ ที่ เป็ นไป
ได้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ จาเป็ นต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาดาเนินการแก้ไขปั ญหา
ในทางการบริ หารบางครั้งไม่ อาจเลือกทางที่ ให้ผลสู งสุ ดได้เสมอไป เนื่ องจากมี ขอ้ จากัดอย่างอื่น
เป็ นเงื่อนไขอยู่ เช่น เวลา งบประมาณ ฯลฯ จึ งจาเป็ นต้องเลือกทางที่ ให้ผลกลาง ๆ แต่ ลดเงื่อนไข
ข้อจากัดต่าง ๆ ลงได้มาก
5. การดาเนินการและประเมิ นผล (Implementation and Evaluation) เมื่ อได้ตดั สิ นใจเลือก
ทางเลือกใดแก้ปัญหาแล้ว ก็ดาเนินการวางแผนและดาเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวตามทางเลื อกที่
ได้ตดั สิ นใจไปแล้ว พร้ อมทั้งติ ดตามประเมิ นผลเพื่อแก้ไ ขสิ่ งบกพร่ องต่ าง ๆ อันอาจเกิดขึ้ นการ
ด าเนิ นการแก้ปั ญหาและการประเมิ นผลนับว่ ามี ความสาคัญมากในกระบวนการตั ด สิ นใจ การ
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ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลเพียงใดก็ตาม หากการปฏิบตั ิ ตามทางเลือกไม่ดาเนิ นไปอย่าง
รัดกุมแล้วการแก้ปัญหาก็ไม่อาจบรรจุผลตามเป้ าหมายได้
เดสเลอร์ (Dessler, 1998: 108 อ้างถึ งใน ชู ช ัย เทพสาร, 2546: 14) ได้แบ่ งกระบวนการ
ตัดสิ นใจออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1. การระบุปัญหา ผูท้ าหน้าที่ตดั สิ นใจจะต้องวิเคราะห์และระบุปัญหาให้ได้อย่างถูกต้อง จึง
จะสามารถดาเนิ นตามขั้นตอนต่ อไปได้ถูกต้อง หากกาหนดปั ญหาผิด พลาด ขั้นตอนต่ อไปย่อม
ผิดพลาดตามไปด้วย
2. การพัฒนาทางเลือกในการตัด สิ นใจ จ าเป็ นต้องมี ท างเลื อกหลาย ๆ ทาง และแต่ ละ
ทางเลือกจะต้องสามารถนามาปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ โดยเน้นว่าจะต้องกาหนดทางเลือก
ให้สอดคล้องตอบสนองวัตถุประสงค์ และปั ญหา
3. วิเคราะห์ทางเลือก หลังจากมีทางเลือกแล้ว ขั้นนี้เป็ นการวิเคราะห์ทางเลือกทั้งหลายที่ มี
อยู่ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด
4. การตัด สิ นใจ เมื่ อท าการวิ เ คราะห์ ท างเลื อกในแง่มุ ม ต่ าง ๆ และท าการเปรี ย บเที ยบ
ทางเลือกถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการนาทางเลือกไปปฏิบตั ิแล้ว ขั้นนี้จึงเป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจ
ว่าจะเลือกทางเลือกใด
วรรณา พรหมบุรมย์ (วรรณา พรหมบุ รมย์, 2540: 41 อ้างถึงใน ธนศักดิ์ ศรี พิทกั ษ์พาณิ ชย์,
2549) ได้กล่าวถึงกระบวนการการตัดสิ นใจว่า การคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น คือการตัดสิ นใจที่
เหมาะสมถูกต้องเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่ นการคิดเป็ นท าเป็ น แก้ปัญหาเป็ น เป็ นการนา
ความคิดและการกระทามาสัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิ คือการตัดสิ นใจกระทาการที่ จ ะนา
ความคิดและการกระทามาสัมพันธ์กนั นั้นจะต้องฝึ กตั้งแต่ ข้ นั ตอนการคิดหาเหตุ หาผล การเลือก
การฝึ กความรู ้สึกซาบซึ้ งกับสิ่ งที่ดีงามที่กระทาและการลงมือกระทาถ้าศึกษารู ปแบบจะได้ดงั นี้
1. การคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น คือการตัดสิ นใจ
2. การตัดสินใจคือ การนาความคิดและการกระทามาสัมพันธ์กนั เพื่อเกิดการกระทา
3. การนาความคิดและการกระทามาสัมพันธ์กนั คือ การศึกษาค่านิยม
4. ค่านิยม คือสิ่ งที่เรายึดถือเป็ นแนวทางในการเลือกตัดสิ นใจ
4.3.4 ขั้นตอนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัด สิ น ใจที่ ก ล่ า วมาแล้ว พบว่ า การตัด สิ น ใจจะต้ อ งปฏิ บ ัติ อ ย่ า งเป็ นไป
ตามลาดับขั้นตอน มี นกั การศึกษาและนักจิ ตวิทยาเสนอขั้นตอนการตัดสิ นใจไว้หลาย ๆ แนวคิด
ด้วยกันดังนี้
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เกอแลต (Gelatt, 1992: 70–75) กล่าวว่า เหตุ ผลเป็ นรู ปแบบพื้นฐานในการตัดสิ นใจที่ดีซ่ ึ ง
หลักการของการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลนั้น มีข้นั ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การระบุปัญหา เป็ นความสามารถในการบอกปั ญหาที่จะเกิดขึ้นเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่ ต้อง
ได้รับการแก้ไข
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย เป็ นการกาหนดถึงเป้ าหมายของปั ญหา
3. การวิเคราะห์ เป็ นการใช้ความคิดเพื่อบ่งบอกถึงความเป็ นมา ความสาคัญของปั ญหา
4. การตั้งสมมติฐาน เป็ นความสามารถที่จะบอกถึงสาเหตุที่เป็ นไปได้ของปั ญหา
5. การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เป็ นการเลือกทางเลือกออกมาเพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
เป็ นการเลือกอย่างมีเหตุผล และเป็ นสิ่ งที่คาดว่าจะให้ประโยชน์สูงสุ ด
กริ ฟฟิ ท (Griffiths, 1959: 94) ได้เสนอแนะว่า การตัดสิ นใจควรมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาดูว่าปั ญหาคืออะไร และวางขอบเขตของปั ญหานั้น
2. วิเคราะห์และประเมินผลปั ญหานั้น
3. สร้างเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อประเมินทางเลือก หรื อการตัดสิ นใจ
4. รวบรวมข้อมูล
5. หาทางเลือกหรื อวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
6. ลงมือปฏิบตั ิตามทางเลือกที่ดีกว่า โดย
6.1 วางโปรแกรมการแก้ปัญหา
6.2 ควบคุมกิจกรรมในปั ญหานั้น
6.3 ประเมินผลที่ได้และกระบวนการที่ทาไป
สรุ ปจากการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการในการตัดสิ นใจดังที่ กล่าวมานั้น มี ความ
คล้ายคลึงกันคื อ ในการคิดตัดสิ นใจ ต้องเริ่ มจากการรับ รู ้ วิเคราะห์สถานการณ์ เหตุ การณ์ หรื อ
สภาพปั ญหาก่อนที่เราได้พบเจอ แล้วทาการวิเคราะห์ส่ิ งที่พบเจอว่าจะตัดสิ นใจอย่างไร แก้ไขหรื อ
ดาเนินการอย่างไรต่ อ มีทางเลือกเท่ าใด ความเป็ นไปได้ที่จ ะตัดสิ นใจไม่ ผิดพลาด แล้วจึ งเลื อก
แนวทางในการตัดสินใจ ที่คิดประเมินแล้วว่าคือทางเลือกที่ดีที่สุด
4.3.5 แนวคิดและทฤษฎีการคิดตัดสิ นใจ
ลิป แมน (Lipman, 1988 อ้างถึ งใน มยุรี หรุ่ นขา, 2544) กล่ าวว่ า การคิ ด ตัด สิ นใจ เป็ น
กระบวนการทางจิต เป็ นยุทธวิธีและเป็ นเครื่ องมือที่ แสดงว่าบุคคลใช้ในการแก้ปัญหาตัดสิ นใจและ
เรี ยนรู้มโนทัศน์ใหม่ๆ
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บุษกร ดาคง (2542) กล่าวว่าการตัดสิ นใจต้องใช้ขอ้ มูลพื้นฐานจากเรื่ องที่กาลังพิจารณาโดย
ใช้ความรู ้ พ้ืนฐาน และใช้ขอ้ สรุ ปที่ เป็ นที่ ย อมรั บนามาผสมผสานกับ การสรุ ปอ้างอิงเพื่อน าไปสู่
เป้ าหมาย แสดงทิศทางนาไปสู่การตัดสิ นใจ
ทิ ศ นา แขมมณี (2543) กล่ าวว่ า การคิ ด ตัด สิ นใจ มี ลกั ษณะเป็ นการคิ ดในระดับ สู ง เป็ น
กระบวนการคิดที่ผา่ นการกลัน่ กรองมาดีแล้ว สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
จากแนวคิด ด้านการคิด ตัด สิ นใจที่ กล่ าวมานั้น กล่ าวไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อการคิ ด
ตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการเบื้องต้นของการคิดระดับสู งที่ มีระบบต่ าง ๆ ประกอบ ดังที่ นกั วิชาการ
นักการศึกษาได้กล่าวไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ทฤษฎีการตัดสิ นใจของเกอแลต
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของเกอแลต (Gelatt’s Decision Making Theory) (Gelatt, n.d. อ้างถึ ง
ใน อรอนงค์ ธัญญะวัน, 2539: 71-72) เป็ นทฤษฎีที่แสดงถึงวงจรกระบวนการตัดสิ นใจโดยเริ่ มจาก
จุ ด มุ่ งหมายหรื อจุ ด ประสงค์ และเมื่ อบุ คคลมี ความประสงค์ที่ ต้องการจะตัดสิ นใจ บุ คคลนั้นก็
ประสงค์จ ะได้รั บ ข้อสนเทศ โดยเขาจะรวบรวมข้อมู ลให้ สอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ของการ
ตัด สิ นใจของเขา ต่ อจากนั้นบุ ค คลก็จ ะพิ จ ารณาข้อมู ลที่ ไ ด้รั บ และพยายามนามาประยุ ก ต์ ใ ห้
สอดคล้องกับการเลือกพิจ ารณาความเป็ นไปได้ของทางเลื อกสาหรับท านายผลอาจจะขึ้ นอยู่กบั
ความสาเร็จของประสบการณ์ในอดีตและระดับความปรารถนาของบุ คคลนั้นซึ่ งการทานายผลจะมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่เพียงใดจะขึ้นอยูก่ บั สิ่ งสองประการคือ ข้อมูลที่รวบรวมได้ และน้ าหนักในการ
คาดคะเนอย่างเหมาะสมหรื อไม่ เหมาะสม สาหรับลาดับขั้นต่ อไปเป็ นระบบค่านิ ยม ในขั้นนี้ บุคคล
จะพิจารณาถึงผลที่พึงปรารถนาเขาจะเปรี ยบเที ยบผลที่ ได้รับกับลาดับขั้นค่านิ ยม เช่ น ถ้าเราเลือก
วิชาชี พนี้ เพื่อต้องการเงินเดือนมาก หรื อคาดว่าเขาสามารถจบในสาขาวิชานี้ ได้และจะได้มีโอกาส
ศึกษาต่อ เขาอาจจะต้องตั้งคาถามว่าค่านิยมสู งสุ ดของเขานั้นคืออะไร ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสิ นใจเลือก
ของเขาเหมาะสมยิง่ ขึ้น ส่ วนขั้นสุ ดท้ายเป็ นการประเมิ นผลและการเลือกตัดสิ นใจ ซึ่ งจะเป็ นผลจาก
การตัดสิ นใจได้ในครั้งนั้น โดยได้ผลที่ได้รับเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและข้อมู ล หรื อตัดสิ นใจที่จะ
สารวจต่อไปโดยวางแผนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลใหม่เพื่อการตัดสิ นใจครั้งต่อไป
วงจรกระบวนการการตัดสินใจประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1. จุดมุ่งหมาย บุคคลต้องการตัดสิ นใจเมื่อมีทางเลือกอย่างน้อยสองทางเลือก
2. ข้อสนเทศ บุคคลต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกนั้น ๆ
3. ความเป็ นไปได้ โดยจะต้องค้นหาความเป็ นไปได้ท้ งั หมดของกิจกรรม
4. ความเป็ นไปได้ของข้อมู ลที่ ได้รับ โดยจะต้องตรวจสอบลาดับ ความเป็ นไปได้ แ ต่ ละ
ทางเลือก
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5. ความน่าจะเป็ นของผลที่ จะได้รับ โดยการทานายความน่าจะเป็ นไปจริ งของแต่ ละลาดับ
ทางเลือก
6. ค่านิยม โดยการประเมินความต้องการของบุคคลในแต่ละลาดับ
7. การประเมินผล โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตัดสิ นใจ
8. การตัดสินใจ มีการตัดสินใจซึ่ งอาจเป็ น
8.1 การตัดสิ นใจสิ้ นสุ ดลง
8.2 การค้นหาข้อสนเทศใหม่
สรุ ปได้ว่าทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลตเป็ นกระบวนการที่มีการประเมินความเป็ นไปได้
ในขั้นตอนการตัดสิ นใจ โดยอิงจากการข้อมู ลที่ มีอยู่ การคาดคะเนทานายอนาคต และค่านิ ยมของ
บุคคล ว่าจะจบที่การเลือกตัดสินใจอย่างไร ที่เป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด
2) ทฤษฎีการตัดสิ นใจของรี ดเดอร์
รี ดเดอร์ (Reeder, 1971 อ้างถึงใน จิ ติมา อัจฉริ ยะกุล, 2544: 10-11) ได้ศึกษาและรวบรวม
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางสังคมวิทยาเพื่อใช้อธิ บายพฤติกรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษย์โดยทัว่ ไปรู ปแบบทางด้าน
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจแสดงพฤติกรรมของมนุษย์น้ นั นักสังคม
วิทยาส่วนใหญ่จะมองในด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Economic Status) ซึ่ งถือว่า
เป็ นปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ รี ดเดอร์ เชื่ อว่าการตัดสิ นใจเลือกแสดงพฤติ กรรมของ
บุ คคลจะประกอบด้ว ยความเชื่ อและความไม่ เ ชื่ อหลายๆอย่ างรวมกัน คื อ บุ คคลอาจจะแสดง
พฤติกรรมอย่างเดียวกัน แต่เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจอาจแตกต่างกัน
การกระทาพฤติกรรมทางสังคมของรี ดเดอร์ แบ่ งปั จ จัยออกเป็ น 3 ประเภท คือ ปั จจัยดึ ง
(Pull Factors) ปั จจัยผลัก (Push Factors) และปั จจัยความสามารถ (Able Factors)
ปัจจัยดึง (Pull Factors) ประกอบด้ วย
1. เป้ าหมายหรื อจุ ดประสงค์ (Goals) ในการกระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งนั้น ผูก้ ระท าจะมี การ
กาหนดเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ไว้ล่วงหน้าและผูก้ ระทาจะพยายามกระทาทุ กวิธีเพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายหรื อจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
2. ความเชื่อ (Belief Orientation) คือ การยอมรับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่ งว่าเป็ นความจริ ง
ความเชื่ อจะก่อให้เ กิด ภาวะทางจิต ใจในบุ คคล ซึ่ งอาจเป็ นพื้นฐานการกระทาโดยสมัครใจของ
บุ คคลนั้น ความเชื่อจะมีผลต่อการตัดสิ นใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมในกรณี ที่ว่าบุ คคล
จะเลือกรู ปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อที่ตนยึดมัน่
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3. ค่านิยม (Value Standards) คือ สิ่ งที่บุคคลยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นใจและกาหนดการ
กระท าของตนเอง ค่านิ ย มที่ มี ผลในการตัด สิ นใจในกรณี ที่ ว่ า การกระท าทางสังคมของบุ คคล
พยายามที่จะกระทาให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ตนยึงถืออยู่
4. นิสยั และขนบธรรมเนียม (Habits and Customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมที่สงั คมกาหนด
ในการตัด สิ นใจที่จะเลือกกระท าพฤติ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ ส่ ว นหนึ่ งเนื่ องมาจาก
แบบอย่างพฤติกรรมที่สงั คมกาหนดไว้แล้ว
ปัจจัยผลัก (Push Factors) ประกอบด้ วย
1. ความคาดหวัง (Expectation) คือ ท่ าที ของบุ คคลที่ มีต่อพฤติกรรมของบุ คคลที่ เกี่ยวข้อง
กับตนเอง โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้นถือปฏิบตั ิและกระทาในสิ่ งที่ตนต้องการ ดังนั้น ใน
การเลือกกระทาพฤติกรรมส่ วนหนึ่งจึงขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังและท่าทีของบุคคลอื่นด้วย
2. ข้อผูกพัน (Commitments) คือ สิ่ งที่ผกู ้ ระทาต้องกระทาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นั้น
ๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจและการกระทาของสังคม เนื่องจากผูก้ ระทาจะต้องกระทา
ตามข้อผูกพัน
3. การบัง คับ (Force) คื อ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ ผูก้ ระท าการตัด สิ น ใจกระท าได้ เ ร็ ว ขึ้ น
เนื่ องจากผูก้ ระทาไม่แน่ใจว่า การกระทาพฤติ กรรมนั้นดีหรื อไม่ แต่ เมื่ อมี การบังคับก็จะทาให้การ
กระทาพฤติกรรมได้เร็ วขึ้น
ปัจจัยเรื่ องความสามารถ (Able Factors) ประกอบด้ วย
1. โอกาส (Opportunity) คือ ความคิดของผูก้ ระทาที่ เชื่ อว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่ วยให้มี
โอกาสเลือกกระทา
2. ความสามารถ (Ability) คือ การที่ ผกู ้ ระทารู ้ ถึงความสามารถที่ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจ
และการกระทาทางสังคม ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลสาเร็ จในเรื่ องนั้น ๆ ได้
3. การสนับสนุน (Support) คือ สิ่ งที่ผกู ้ ระทารู ้ว่า จะได้รับหรื อคิดว่าจะได้รับจากบุคคลอื่น
ซึ่ งการสนับสนุนจะอยู่ในรู ปของปั จจัยสี่ หรื อปั จจัยสนับสนุ นอื่น ๆ การได้รับการสนับสนุ นจะทา
ให้เกิดการแสดงพฤติกรรม
ดังนั้นทฤษฎี การตัด สิ นใจของรี ด เดอร์ แบ่ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการตัด สิ นใจคื อ
1) ปั จ จัย ดึ ง 4 ปั จ จัย เป็ นปั จ จัย ที่ ส่งผลให้เ กิ ดการคิ ดตัดสิ นใจ 2) ปั จ จัย ผลัก 3 ปั จ จัย เป็ นปั จจัย
กระตุ้นให้เกิดการตัดสิ นใจ และ 3) ปั จจัยความสามารถ 3 ปั จจัย จะกล่าวถึงโอกาสความสามารถ
และการได้รับการสนับสนุน
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3) แนวคิดการตัดสิ นใจ มยุรี หรุ่ นขา (2544)
มยุรี หรุ่ นขา ได้สรุ ปการคิดตัดสิ นใจว่า เมื่อบุคคลพบสิ่ งเร้ า ข้อโต้แย้ง หรื อปั ญหาอย่า งใด
อย่างหนึ่ง บุคคลจะไม่ด่วนตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ แต่จะพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหา
ข้อขัดแย้งนั้นด้วยกระบวนการคิด โดยเริ่ มที่การระบุประเด็นปั ญหาที่ชดั เจน มี การรวบรวมข้อมูล
โดยคัดเลือกข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับปั ญหาพิจารณาความถูกต้องของข้อมู ลทั้งในด้านคุ ณภาพ และ
ปริ มาณว่ามีความเพียงพอแล้วหรื อยังในการทาความเข้าใจปั ญหานั้น แล้วระบุลกั ษณะข้อมูลว่ าเป็ น
ประเภทใด มี แนวคิ ด ที่ ซ่อนอยู่เ บื้ องหลังคื ออะไร ขั้นต่ อไปคื อการตั้งสมมุ ติ ฐานโดยเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้บนพื้นฐานความเป็ นจริ งประกอบกับ
ข้อมูลที่มีอยูก่ ่อนจะลงข้อสรุ ปอย่างมีเหตุ ผล เนื่องจากผ่านกระบวนการคิด ในขั้นที่ผา่ นมา และใน
ขั้นสุ ดท้ายที่ถือว่ามีความสาคัญคือการประเมินผล เป็ นการตรวจสอบความคิดที่ช่วยให้การตัดสิ นใจ
ถูกต้องสมเหตุสมผล
สรุ ปได้ว่า การคิดตัดสินใจเป็ นกระบวนการคิดที่ มีข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจประกอบด้วย 4
ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจและระบุประเด็นปั ญหา
ขั้นตอนที่ 2 คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ความเป็ นไปได้
ขั้นตอนที่ 3 ชัง่ น้ าหนักสิ่ งที่จะเกิดขึ้นหากตัดสิ นใจเลือกทางใด
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลเพื่อตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
ซึ่ งแนวคิ ด ของ มยุรี หรุ่ น ข า คล้า ยคลึ ง กับ ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจของ Gelatt ที่ ว่ า มี การ
คาดคะเน ตั้งสมมติ ฐานไปถึงว่า ถ้าตัดสิ นใจไปแล้วจะส่ งผลอะไรในอนาคต ดี -ร้ าย คุม้ ค่าหรื อไม่
คุม้ ค่าอย่างไรหากต้องตัดสินใจเลือก
สรุ ปแล้ว การตัดสินใจเป็ นตามสภาวการณ์ที่บุคคลคิดหรื ออาจจะใช้กบั กระบวนการในการ
แก้ปัญหา การคิดตัดสินใจก็จะเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายที่มกั เกิดควบคู่กนั ไป หากการตัดสิ นใจเป็ น
อย่างสภาวการณ์ ที่ คาดการณ์ไว้ห รื อ กาหนดไว้ ผลคื อ ทุ กอย่างก็ยุติ แต่ ถ้าการตัด สิ นใจนั้นพบ
สภาวการณ์ที่ไม่ได้เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ มีสภาวการณ์ที่ไม่แน่ นอน ซึ่ งอาจเกิดจากปั จจัย อื่ นๆ
ประกอบ ก็ต้องกลับมาหาแนวทางในการใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหาเพื่ อตัด สิ นใจใหม่ อี ก ครั้ ง
สรุ ปได้ว่าการคิดตัดสินใจ เป็ นกระบวนการคิดระดับสู งเบื้ องต้นที่มกั ควบคู่กบั กระบวนการในการ
คิดระดับสูงอื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะการคิดแก้ปัญหา
ดังนั้นความสามารถในการคิดตัดสิ นใจ จึ งเป็ นประเด็นหนึ่ งในการคิดระดับสู ง ที่ ผวู ้ ิจยั ใช้
ศึกษากับนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด สพม. 2
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4.4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวันของแต่ละบุคคล ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของ แต่ละบุคคลย่อม
มีปัญหาและมีวิธีการในการคิดแก้ปัญหาที่แตกต่ างกัน เพราะว่าความสามารถในการแก้ปัญหาและ
วิ ธีการแก้ปั ญหาอาจจะมี ข้ นั ตอนที่ ไ ม่ แน่ นอนเสมอไป จะเกิ ด ผลดี ห รื อไม่ ขึ้ นอยู่กบั สติ ปั ญญา
ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนเข้ามาประกอบด้วย ล้วนแต่มี
ความสาคัญต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของการคิด
ระดับสูงซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 ความหมายของการคิดแก้ ปัญหา
การคิดแก้ปัญหา ถือว่าเป็ นทักษะการคิดที่ มีความสาคัญอย่างมาก เป็ นกระบวนการที่ตอ้ ง
ใช้ในชีวิตประจาวัน ทักษะนี้ จาเป็ นสาหรับทุกคน ผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กให้รู้วิธีการคิดแก้ปัญหา
อยูเ่ สมอ ซึ่ งมีนกั การศึกษา นักวิขาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาไว้ดงั นี้
เพียเจย์ (Piaget, 1962) ได้อธิ บายถึงความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามทฤษฎีทางด้าน
พัฒนาการในแง่ที่ว่าความสามารถในด้านนี้ เริ่ มพัฒนาการมาตั้งแต่ เด็กอายุประมาณ 7–8 ปี เริ่ มมี
ความคิดในการแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ภายในขอบเขตจากัดต่ อมาถึงระดับพัฒนาการขั้นที่ 4 เด็กอายุ
ประมาณ 11–12 ปี เด็กสามารถคิดหาเหตุผลดีข้ นึ และสามารถคิดแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้
กาเย่ (Gagne, 1970 อ้างถึงใน มยุรี หรุ่ นขา, 2544) กล่าวว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ มาทาความเข้าใจปั ญหาให้ถ่องแท้
เพื่อหาทางออกของปั ญหาโดยมี ข้ นั ตอนหรื อกระบวนการในการหาทางออกของปั ญหาที่ ชดั เจน
และการคิดแก้ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์ของหลักการหรื อความคิดรวบยอดตั้งแต่สองชนิ ด ขั้น
ไปมาผสมผสานและนามาสร้างเป็ นหลักการหรื อความคิดรวบยอดใหม่ ๆที่สามารถนามาใช้ใ นการ
ทาความเข้าใจปั ญหา
สอดคล้องกับ ของสเทิ ร์ นเบอร์ ก (Sternberg, 2001) ที กล่ าวว่ าความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในชี วิตประจาวัน ที่ ต้องใช้ในการหาทางเลือกที่ เหมาะสมโดย
จะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่กาลังเผชิ ญ
อยู่
มาเยอร์ (Mayer, 1992 อ้างถึงใน ปิ ยะธิดา ขจรชัยสกุล, 2547) กล่าวว่า ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการใช้สติ ปั ญญาของผูแ้ ก้ปั ญหาในการมุ่ งไปสู่ จุด หมายหรื อ
ปั ญหาที่ไม่เคยสาเร็จมาก่อน
เบริ น, เอคสแตรนด และดอมโนสกี (Bourn, Ekstrand & Domnoski, 1971 อ้ า งถึ ง ใน
อานนท์ เอื้ อ อุ ม ากุ ล , 2549) ยัง อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญหาจะต้ อ ง
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ประกอบด้วยองค์ประกอบของการคิด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดไตร่ ตรอง การคิดเชิงวิเคราะห์
และการคิดตัดสิ นใจ มาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาเพื่อพยายามหาทางเลือก หรื อวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหา
ภาวนา เทียนขาว (2540: 39) ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาไว้ว่า ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญา การรู ้จกั คิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่ งได้ม าจาก
การสั่งสมประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล มาใช้แก้ปัญหาที่ประสบใหม่ โดยมี แบบพฤติกรรมมี
วิธีการและขั้นตอนในการศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ
สรุ ปได้ว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการคิดระดับสู งที่ต้องอาศัย วุฒิ
ภาวะ ความรู ้ และประสบการณ์เดิ มที่ มีการสั่งสมมาของผูค้ ิด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ และ
ประเมินสภาพปั ญหา และอยูใ่ นสภาวการณ์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
4.4.2 ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา
ในชั้นตอนของการคิดแก้ปัญหา ได้มีนกั วิชาการได้เสนแนวคิดขั้นตอนไว้ดงั ต่อไปนี้
เวียร์ (Weir, 1974: 16) ได้เสนอขั้นตอนในการแก้ปัญหาไว้ ขั้นตอน ซึ่ งผูค้ นส่ วนใหญ่ให้
การยอมรับ และใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิที่ทาให้สามารถกาหนดระยะเวลาและ
วิธีการทางานที่แน่นอนได้ดี ดังนี้
1. ขั้นตั้งปั ญหาหรื อวิ เ คราะห์ ปั ญหา หมายถึ ง ความสามารถในการบอกปั ญหาภายใน
ขอบเขตที่กาหนด
2. ขั้นนิ ยามสาเหตุ ของปั ญหาโดยแยกแยะจากลักษณะที่ สาคัญ หมายถึง ความสามารถใน
การบอกสาเหตุที่แท้จริ งหรื อสาเหตุที่เป็ นไปได้ของปั ญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด
3. ขั้นค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและตั้งสมมติ ฐาน หมายถึง ความสามารถในการหาวิธี การ
แก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปั ญหา
4. ขั้นพิ สูจ น์คาตอบหรื อผลลัพธ์ที่ไ ด้จากการแก้ปั ญหา หมายถึ ง ความสามารถใน การ
อภิปรายผลที่เกิดขึ้นหลังจากใช้วิธีการแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไร
นอกจากนี้เวียร์ยงั ได้กล่าวถึงหลักการแก้ปัญหา Perception for Problem ไว้ 6 ประการ ดังนี้
1. เริ่ ม ต้นการวิ เคราะห์ปั ญหาว่าคื ออะไร ทบทวนสิ่ งที่ เกี่ ย วข้องกับปั ญหาหลาย ๆ ครั้ ง
จนกระทัง่ ได้รูปแบบที่ ครอบคลุมเรื่ องทั้งหมดต่ อไป คือ การแยกแยะปั ญหาที่ แท้จริ งสิ่ งที่ ปรากฏ
ชัดเจนเห็นได้ง่าย จากนั้นนาไปโยงกับปั ญหาใกล้ ๆ ตัวเข้ากับปั ญหาทั้งหมดซึ่ งบางครั้งอาจเป็ น
ส่ วนหนึ่ งเท่ านั้นที่แฝงอยูใ่ นปั ญหา หลักการในข้อนี้ คือหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ยอ่ ย ๆ และ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์น้ นั ๆ
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2. การตัดสินใจในการนิยามปั ญหา ซึ่ งหลักการข้อนี้จะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยที่ ติดอยู่ในใจ
ลักษณะปั ญหาส่ ว นใหญ่ คือเรื่ องของการให้ ความหมายของคา (Semantic) บ่ อยครั้ งที่ ใ ช้เ วลา
มากกว่าครึ่ งหนึ่ งของการแก้ปัญหา คือ การให้ความหมายที่ คานึ งถึงความเหมาะสมของข้อความ
มากกว่า ความเป็ นจริ ง สามารถหลี กเลี่ ย งปั ญหานี้ ไ ด้ โดยการสร้ างนิ สัย ระมัด ระวังการนิ ย าม
ความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
3. การเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของปั ญหา ผูศ้ ึกษาอาจพบว่ามีความยุง่ ยากในการตัดสิ นใจ
ในความสัมพันธ์ของปั ญหา เช่น ปั ญหา B และ C ว่าอะไรมีความสัมพันธ์สูงกว่ากัน เมื่อได้รับข้อมูล
A น้อยกว่า B และข้อมูล A มากกว่า C จะเห็ นว่าความยุ่งยากจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากนา
ปั ญหานั้น ๆ จัดให้อยูใ่ นแบบของตรรกศาสตร์ ซึ่ งเทียบได้เท่ากับ B มากกว่า A และ A มากกว่า C
4. ถ้าพบว่าไม่มีทางหาคาตอบจากวิธีการเดิ มให้หาวิธีการใหม่ โดยการไตร่ ตรองหนทางที่
เป็ นไปได้และกาหนดตัวเลือกจากหนทางที่เป็ นส่ วนใหญ่ ๆ ของปั ญหาทั้งหมด ถ้ามีตวั เลือกมากก็
จะสามารถหาหนทางแก้ไขปั ญหาให้ดีข้ นึ ได้
5. ให้หยุดพักเมื่อติดขัดหรื อพบอุปสรรค วิธีการแก้ปัญหาซึ่ งบ่ อยครั้งปั ญหาวิ่งเข้ามาหา
โดยที่ ไม่ ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น ๆ เลย ความคิดใหม่ อาจะเกิดขึ้นในขณะที่ กาลังอาบน้ า หรื อ
โกนหนวด ซึ่ งมักพูดเสมอถึงเรื่ อง 3 Bs ซึ่ งได้แก่ Bus, Bath และ Bed เป็ นสถานการณ์ที่เราค้นพบ
สิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
6. ปรึ กษาปั ญหากับผูอ้ ื่น ควรมี การอภิ ปรายกับบุ คคลอื่น ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิดแง่คิดต่าง ๆ ที่
อาจมองข้ามไป ซึ่ งการอภิปรายปั ญหาตลอดจนวิธีการต่าง ๆ นี้จะช่วยในการแก้ปัญหาได้สาเร็ จเป็ น
อย่างมาก
อาภา ถนัด ช่ าง (2543 : 17-20) อธิ บ ายระบบการคิ ด แก้ปั ญหาตามขั้นตอน ของ System
Approach ดังนี้
ขั้นที่ 1 ปั ญหา เป็ นขั้นของการวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้รู้ถ่องแท้เสี ยก่อนว่าปั ญหาคืออะไร
ขั้นที่ 2 ระบุความต้องการ เป็ นการกาหนดเป้ าหมายเพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ ว่าจะสัมฤทธิ์ ผล
ทางด้านใด มีปริ มาณมากน้อยเพียงใด
ขั้นที่ 3 พิจารณาทางเลือกเป็ นการค้นหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะดาเนินไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้มอง
หาไว้หลายๆ ทาง
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจ คือการสรุ ปผล เลือกวิธีที่ดีที่สุดมาดาเนิ นการเป็ นขั้นต่ อจากขั้นที่ 3
วิพากษ์วิจารณ์ ถึงวิธีการต่าง ๆ แล้วสรุ ปเอาวิธีการที่ดีที่สุดมาปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 5 การทดลอง เมื่อเลือกวิธีการแล้ว ก็ลงมือปฏิบตั ิตามวิธีน้ นั
ขั้นที่ 6 ปรับปรุ ง เมื่อทดลองแล้ว ใช้ไม่ได้กป็ รับปรุ งแก้ไข
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ขั้นที่ 7 ปฏิบตั ิ ลงมือปฏิบตั ิหลังจากได้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องแล้ว
ขั้นที่ 8 ประเมินผล การติดตามเฝ้าดูการปฏิบตั ิน้ นั ว่าเป็ นอย่างไร แล้วสรุ ปได้ว่าผลอย่างไร
นิทโก้ (อานนท์ เอื้ออุมากุล, 2546 ; อ้างถึงใน Nitko, 2004) ได้เสนอแนวทางในการประเมิน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไว้ท้ งั หมด 9 ขั้นดังนี้
1) การระบุปัญหา เป็ นการประเมินการระบุปัญหาของบุคคลที่สามารถ อธิบายชี้แจงระบุได้
ว่าปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยูค่ ืออะไร
2) การระบุ สิ่งที่ ไม่ เกี่ยวข้องกัน เป็ นการประเมิ นได้ว่าบุคคลสามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ให้
ข้อมูลใดมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั ปั ญหา และข้อมูลใดบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
3) การระบุขอ้ สันนิษฐาน เป็ นการประเมินว่าบุ คคลสามารถระบุ ขอ้ สันนิ ษฐานหรื อวิ ธีการ
ในการแก้ปัญหาอย่างคร่ าวๆ ประเมิ นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหานั้น ทั้งในปั จจุ บนั อนาคต
และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
4) การอธิบายกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เป็ นการประเมินว่ามี การแสวงหาและใช้
แนวทางหรื อวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
5) การตัดสิ นวิธีการในการแก้ปัญหา เป็ นการประเมิ นการตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดจากวิธีการที่มีให้และสามารถอธิบายเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจที่สมเหตุสมผล
6) การรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็ นการประเมิ นบุ คคลในการรวบรวมข้อมู ลที่มีให้พิ จารณา
และเลือกใช้ขอ้ มูลที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหา
ที่ใช้ได้
7) กลยุท ธ์ก ารสร้ า งทางเลื อ ก เป็ นการประเมิ น บุ ค คลที่ ส ามารถคิ ด หาวิ ธี ก ารในการ
แก้ปัญหาอย่างน้อย 2 ทางเลือกขึ้นไป
8) การใช้วิธีการอุปมาอุปไมย เป็ นการประเมินบุคคลในการอธิบายวิธีการในการแก้ปั ญหา
ที่คล้ายคลึงกัน โดยเปรี ยบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาวิธีแรกที่คิดค้นขึ้น
9) การประเมินวิธีการแก้ปัญหา เป็ นการประเมินบุคคลที%สามารถตัดสิ นและอธิบายได้ว่า
ถ้ามี วิธีการในการแก้ปัญหา 2 วิธีข้ ึนไป เพราะเหตุ ใดจึ งเลือกวิ ธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการหนึ่ งและ
วิธีการที่เลือกนี้มีขอ้ ดีกว่าอีกวิธีหนึ่งอย่างไร
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การคิดแก้ปัญหานั้น มีข้นั ตอนที่คล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน
ซึ่ งรายละเอียดบางอย่างอาจแตกต่างกันไป ตามมุ มมองของนักวิชาการแต่ ละท่ าน แต่ สรุ ปได้จาก
ทั้งหมดได้ว่ามี 4 ขั้นตอนหลักคือด้วยกัน คือ 1. ขั้นระบุ ปัญหา 2. ขั้นวิเคราะห์สาเหตุ ของปั ญหา
3. ขั้นเสนอวิธีการแก้ปัญหา และ 4. ขั้นตรวจสอบผลการแก้ปัญหา
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4.4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดา้ นการคิดปั ญหา มีนกั วิชาการ นักการศึกษาได้ให้แนวคิด
ไว้หลายแนวคิด ผูว้ ิจยั นาเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาดังนี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเชาวน์ ปัญญาสามเกลียวของสเทิร์นเบอร์ ก
สเทิร์นเบอร์ก (มยุรี หรุ่ นขา, 2544 อ้างถึงใน Sternberg, 1985) ได้เสนอทฤษฎีเชาวน์ปัญญา
สามเกลียวซึ่ งประกอบไปด้วยทฤษฎียอ่ ย 3 ทฤษฎี ได้แก่
1) ทฤษฎียอ่ ยด้านบริ บทสังคม (contextual sub theory) หมายถึง บุคคลที่จะสามารถพัฒนา
เชาวน์ปัญญาของตนเองได้น้ นั จะต้องคานึงถึงบริ บทของสังคมและวัฒนธรรมโดยจะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่ ตนเองคุน้ เคยและสามารถที่ จะปรับตัว (adaptation) ให้
เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อม (environment) หรื ออาจเลือกสิ่ งแวดล้อม (Selection) และปรับสิ่ งแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับตนเอง (Shaping)
2) ทฤษฎียอ่ ยด้านประสบการณ์ (Experience sub theory) หมายถึง เมื่อบุคคลพบปั ญหาจะมี
ความสามารถในสองส่ วน ถ้าปั ญหานั้นเป็ นปั ญหาที่ แปลกใหม่ หรื อไม่ เคยพบเจอมาก่อน บุ คคล
จะต้ อ งใช้ก ารเรี ย นรู้ ประยุก ต์ และปรั บ การคิ ด ของตนเองให้ ส ามารถแก้ปั ญ หานั้น ได้ แ ละ
ความสามารถอีกส่วนหนึ่งคือความสามารถในด้านความคล่องตัวในการประมวลผลข้อมู ลถ้าบุ คคล
พบเจอกับ สภาพหรื อสถานการณ์ข องปั ญ หาที่ เ คยพบเจอมาแล้ว จะมี การเก็บ แนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ เคยได้ผลไว้ในส่ วนของความจา หรื อเกิดความเคยชิ นชานาญในการแก้ปัญหา บุ คคล
ประเภทนี้จึงมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่คล่องตัวกว่าคนที่ไม่เคยพบปั ญหานี้มาก่อน
3) ทฤษฎี ย่อยด้านการคิด (Componential sub theory) หมายถึ ง ความสามารถทางเชาวน์
ปั ญญาที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการประมวลผลซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือ
3.1 องค์ประกอบด้านการคิดขั้นสู ง (Meta components) เป็ นกระบวนการขั้นสู งใน
การวางแผนเพื่อใช้สาหรับการแก้ปัญหาประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 7 ขั้นตอน คือ
(1) การระบุปัญหา (Problem identification) ให้มีความชัดเจนเป็ นการกาหนดขั้นตอนที่ ใช้
ในการแก้ปัญหาเพื่อให้รู้สาเหตุที่ชดั เจน
(2) การจ ากัด ความของปั ญหา (Definition of problem) เพื่ อ จ ากัด ขอบเขตของปั ญหา ที่
ต้องการจะช่วยไม่ให้ปัญหานั้นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง เพราะหาไม่มีการให้คาจากัดความ
ปั ญหาหรื อเข้าใจปั ญหาที่คลาดเคลื่อนก็จะทาให้ประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหาลดลง
(3) การสร้ างกลวิธีใ นการแก้ปั ญ หา (Constructing a strategy for problem solving) เป็ น
ขั้นตอนในการวางแผนและวิเคราะห์องค์ประกอบของปั ญหาที่ มีความซับซ้อนให้ชดั เจนโดยแยก
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ปั ญหาย่อย ๆ ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ หรื อสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เช่ น การคิดอเนก
นัยหรื อการคิดแบบหลายทาง การคิดเอกนัยหรื อการคิดทางเดียว
(4) การจัด ระบบข้อมู ลที่ เ กี่ ย วข้องกับ ปั ญหา (Organizing about a problem) เพื่ อให้ การ
แก้ปัญหานั้นมีประสิ ทธิภ าพ นอกจากที่ จะต้องมี การรวบรวมแนวทางในการแก้ปั ญหาแล้ว การ
จัด ระบบของข้อมู ลจะช่ ว ยให้ ผูท้ ี่ แก้ปั ญ หาสามารถเรี ย กข้อมู ลมาใช้ใ นการแก้ปั ญหาได้ อ ย่า ง
คล่องตัว
(5) การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of resource) การแก้ปัญหาในแต่ละปั ญหาล้วนต้องใช้
ทรัพยากรที่ แตกต่างกัน บางปั ญหาจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรและเครื่ องมือที่หลากหลาย เพื่อมาช่วย
ในการแก้ปัญหา
(6) การตรวจสอบการแก้ปั ญ หา (Monitoring problem solving) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ราบและ
ระมัดระวังการแก้ปัญหาของตนเอง ปรับปรุ งและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ
(7) การประเมิ น ผลการแก้ปั ญ หา (Evaluation problem solving) จะช่ ว ยทบทวนและ
ประเมินความสาเร็ จในงาน ทาให้ทราบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่ อง รวมทั้งฝึ กนากลวิธีใหม่ๆไป
ปรับปรุ งการแก้ปัญหาครั้งต่อไป
3.2 องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิ (Performance components) ซึ่ งประกอบไปด้วยขั้นตอน
ย่ อ ย ๆ ทั้ง หมด 3 ขั้น ตอนได้แ ก่ 1) การเข้า รหั ส (Encoding) 2) การรวมและการเปรี ย บเที ย บ
(Combination and comparison components) 3) การตอบสนอง (Response components) ซึ่ งการ
ปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการที่จะต้องกระทาควบคู่ไปกับการคิดขั้นสู ง
3.3 องค์ป ระกอบด้า นการแสวงหาความรู ้ (Knowledge acquisition components) เป็ น
กระบวนการในการแสวงหาความรู ้ โดยเริ่ มจากการเข้ารหัสข้อมู ลที่ เกี่ยวข้องเข้าไว้ดว้ ยกัน จากนั้น
จึ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและเปรี ยบเที ยบข้อมู ลที่ ได้รับกับ ข้อมู ลเดิ มที่ มีอยู่ เพื่อให้ได้ความรู ้
ใหม่ ๆ และเก็บ เข้าไว้ใ นระบบความจ า โดยสรุ ป แล้ว จึ งประกอบไปด้ว ยองค์ป ระกอบย่ อย 3
องค์ป ระกอบ คื อ 1) การเลื อ กเข้า รหั ส (Selection encoding) 2) การเลื อ กรวมพจน์ (Selection
combination) 3) การเลือกเปรี ยบเทียบพจน์ (selection comparison)
สรุ ปแล้ว การคิดแก้ปัญหาตามแบบสามเกลียวของ Sternberg มี ความสัมพันธ์กนั 3 ส่ วน
ด้วยกัน คือ เริ่ มจาก 1. บริ บทสังคม นัน่ คือบุคคลต้องเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์ในสังคม รับรู ้สภาพบริ บท
ภายในสังคมของตนเอง 2. ด้านประสบการณ์ เมื่อพบสภาพปั ญหา ถ้าเป็ นปั ญหาที่เคยพบว่า เราก็จะ
สามารถเข้าใจและนาประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาใช้ประกอบในการแก้ปัญหาได้ แต่ หากว่าเป็ น
ปั ญหาใหม่ย่อมทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ที่จะแก้ปัญหา และ 3. ทฤษฎี ย่อยด้านการคิด คือกระบวนการ
แก้ไขปั ญหาขั้นสู งที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิและแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ใหม่
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2) แนวคิดและทฤษฎีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาของกิลฟอร์ ด
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) กล่าวว่าความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาเป็ นความสามารถทางสมองประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจา(Memory)
การรับรู้(Cognition) และความเข้าใจ การคิดแบบอเนกนัย (Divergent thinking) การคิดแบบเอกนัย
(Convergent thinking) กล่าวโดยสรุ ป ความสามารถในในการแก้ปัญหาจะต้องใช้ความสามารถทั้ง
5 ด้านนี้ ผสมผสานกันกล่าวคือ เมื่อบุ คคลพบปั ญหาจะพยายามทาความเข้าใจปั ญหานั้นโดยแปลง
ภาพของปั ญหาหรื อปรับปั ญหาให้เข้ากับความรู ้ หรื อข้อมู ลที่ มีอยู่เดิมในส่ วนของความจา จากนั้น
จึงแยกแยะข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับปั ญหาออกจากกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปั ญหา
ปั ญหาหนึ่ งอาจมีทางออกหรื อทางแก้ของปั ญหาได้หลากหลายรู ปแบบ และบางปั ญหาอาจต้องใช้
ทางออกเดียวหรื อ หลายๆแนวทางเพื่อแก้ปัญหา เมื่อบุคคลพบปั ญหา กระบวนการในการแก้ปัญหา
ตามแนวคิดของ Guilford จะพบว่าประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นใส่ใจ (Attention) เมื่อบุคคลพบปั ญหาหรื อสิ่ งเร้าที่มาจากสิ่ งแวดล้อม (Environment)
หรื อสิ่ งเร้าจากสมอง แรงจูงใจ หรื ออารมณ์ภายในตัวบุ คคล (Somatic) บุ คคลจะเลือกที่ จะสนใจ
หรื อไม่สนใจสิ่ งเร้านั้น
2) ขั้นความเข้าใจ (Cognition) ถ้าบุ คคลสนใจปั ญหานั้น ความสามารถในส่ วนของการจา
การรับรู้ และการเข้าใจจะทางานร่ วมกัน เพื่อพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ปั ญหานั้น ประเมินและ
ตรวจสอบความเข้าใจ
3) ขั้นการคิด อเนกนัย (Divergent production) เมื่ อบุ คคลรั บ รู ้ และท าความเข้าใจปั ญหา
เรี ยบร้อยแล้วก็จะมีการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรื อทางออกของปั ญหาที่ หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา
4) ขั้นการคิดเอกนัย (Convergent production) และเมื่ อพบทางออกของปั ญหาแล้วบุ คคลก็
จะต้องใช้การตัดสินใจเพื่อเลือกทางออกของปั ญหาที่เหมาะสมและดีที่สุดเพียงคาตอบเดียวมาใช้ใน
การแก้ปัญหา
กระบวนการการคิดแก้ปัญหาของกิลฟอร์ ดเป็ นกระบวนการคิดแก้ไขปั ญหาที่เป็ นขั้นเป็ น
ตอน ซึ่ งจะมีวิธีในการแก้ไขปั ญหาที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาพปั ญหาและ
หนทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา บางคนอาจมี ทางเดียว แต่ บางคนอาจมี หลายทาง แต่ ท้ งั หมดล้วน
เกิดจากการประเมินของบุคคลเพื่อหาแนวทางหรื อทางออกของปั ญหาทั้งสิ้ น
3) ทฤษฎีการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ของแมคแครคเก้ น
แมคแครคเก้นและคณะ (McCracken et al, 1967: 5 อ้างถึงใน วินยั เจริ ญสุ ข, 2535 ) ได้สรุ ป
วิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์แบ่งเป็ น 4 ขั้นตามลาดับดังนี้
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1. ขั้นตั้งปั ญหา
2. ขั้นสร้างสมมติฐาน
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นลงข้อสรุ ป
- จุ ดเริ่ มต้นของปั ญหาคือการเผชิญปั ญหา แต่ แมคแครคเก้นไม่ นบั เป็ นขั้นที่ 1 งานขั้นนี้ ยงั
ไม่ใช่การตั้งปั ญหา เป็ นแต่เพียงนักวิทยาศาสตร์ได้ประสบการณ์แล้วเกิดปั ญหาขึ้น เรี ยกขั้นนี้ว่า ขั้น
สังเกต (observation) เพราะการสังเกตเป็ นจุดเริ่ มต้นของวิทยาศาสตร์
- ขั้นที่ 1 การตั้งปั ญหา (Recognize and state Problem) งานขั้นนี้ เ ป็ นการระบุ ปัญหาและ
กาหนดขอบเขตของปั ญหา ปั ญหาที่ต้ งั นี้เป็ นการตั้งภายหลังที่ได้มีการพบปรากฏการณ์ แล้ว การตั้ง
ปั ญหาจะต้องระบุลงไปให้ชดั เจนไม่ กากวม โดยทัว่ ไปแล้วนิ ยมตั้งปั ญหาในรู ปแบบคาถาม เพราะ
ปั ญหาคือคาถามที่ต้องการการตอบ เมื่ อตั้งคาถามแล้วควรจะได้กาหนดขอบเขตของปั ญหาด้วยว่า
กาหนดวงไว้แค่ไหน อะไรที่อยูภ่ ายในแวดวงที่ศึกษา อะไรที่ อยู่นอกขอบเขต อะไรที่ เป็ นข้อจากัด
จะต้องระบุให้ชดั เจน
- ขั้นที่ 2 การสร้างสมมติฐาน (Make a Hypothesis) เมื่อไดปั ญหาแล้วขึ้นต่ อไปก็คือการคิด
หาคาตอบที่น่าจะเป็ นไปได้ของปั ญหา หรื อคาตอบที่ คาดหวังควรจะเป็ นอย่างไร การคาดคะเน
คาตอบที่ น่าจะเป็ นไปได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์เรี ยกว่า สมมติฐาน
สาหรับปั ญหาหนึ่ง ๆ อาจมีสมมติฐานไดหลายอัน แต่จะมีที่ถูกต้องเพียงอันเดียว ซึ่ งก็ไม่สามารถรู ้
ได้ว่าอันไหนถูกหรื ออันไหนผิด การทดสอบด้วยการทดลองหรื อการสารวจหลักฐานเท่านั้นจะเป็ น
เครื่ องตัดสินได้
- ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมู ล ( Gather Evidence) การที่ จะทดสอบว่าสมมติ ฐานที่ สร้ างไว้
ถูกต้องหรื อผิดก็จะต้องมีหลักฐานยืนยัน ฉะนั้นการรวบรวมหลักฐานหรื อข้อมู ลที่เกี่ยวข้องจึงขาด
ไม่ ได้ จะต้องมีระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลักฐานที่ ว่านี้ อาจจะได้จากการสังเกตข้อเท็จจริ ง
ปลีกย่อยจากการทดลอง ฉะนั้นจึงต้องมีการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานหรื ออาจจะได้มาจากการ
สารวจหาข้อเท็จจริ งจากแหล่งภายนอกการซักถามจากผูท้ รงภูมิปัญญา การสังเกตจากปรากฏการณ์
การอ่านจากเอกสาร เมื่ อได้หลักฐานเพียงพอแล้วก็นาหลักฐานนี้ ไปแปลผล และลงข้อสรุ ปในขั้น
ต่อไป
- ขั้นที่ 4 ขั้นลงข้อสรุ ป (Reach a Conclusion) เมื่ อมี ห ลักฐาน หรื อข้อมู ลพร้ อมแล้วก็นา
ข้อมูลมาตีความหมาย มาพิจารณาหาความจริ งทีเกิดขึ้นในข้อมูลเพื่อที่จะลงข้อสรุ ปต่อไปการสรุ ปนี้
ก็คือการยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐาน
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหาพบว่า การคิดแก้ปัญหา และการคิด
แก้ปั ญหาแบบวิท ยาศาสตร์มี ความหมายและขั้นตอนที่ คล้ายคลึ งกัน แทบไม่ แตกต่ างกัน ทั้งยัง
สามารถนามาใช้ในการวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาในแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั หลายเรื่ องได้
ดังนั้นการคิ ด แก้ปั ญหาแบบวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง เป็ นวิ ธีการคิ ด ที่ เ ป็ นระบบ ที่ อธิ บ ายลาดับ ขั้นตอน
แน่ น อนอย่า งมี เ หตุ ผ ลกระบวนการหนึ่ ง ที่ ส ามารถน ามาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันของบุคคลได้
ในแบบสอบถามการคิดแก้ปัญหาผูว้ ิจยั จะสร้ างขึ้นโดยการศึกษา และประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎี ค วามสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาของกิ ล ฟอร์ ด (Guilford, 1967) มาใช้ ใ นการสร้ า ง
แบบสอบถามขึ้นมา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จัดเป็ นการคิดระดับสู ง ที่ ใช้ในการดารงชี วิตประจาวัน
แทบทุ ก ๆ ด้านของบุ คคล เพราะมี ข้ นั ตอนกระบวนการที่ ซั บ ซ้ อน อี กทั้งการคิ ด ด้า นนี้ ยัง ไป
เชื่ อมโยงกับ การคิด ประเภทอื่น ๆ เช่ น การคิ ด ตัด สิ นใจ การคิ ด วิ เ คราะห์ เป็ นต้น เพี ย งแต่ การ
ตัดสิ นใจเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่ต้องเลือก และต้องมีความเด็ดขาดในการตัดสิ น ซึ่ งมีผลโดยตรงต่ อผู ้
คิด การคิดด้านนี้ ถือว่าสาคัญสาหรับวัยเรี ยน ผูว้ ิจยั จึ งเลือกเป็ นหนึ่ งในประเด็น การคิดระดับสู งที่
ต้องการศึ กษาระดับ ความสามารถในการคิ ด แก้ปัญหา และปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อการคิ ด ด้านนี้ ของ
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด สพม. 2
5. ปัจจัยที่มีผลต่ อความสามารถในการคิดระดับสู ง
ความสามารถในการคิดของบุ คคลแต่ ละคนย่อมมี ไม่ เท่ ากัน นักเรี ยนก็เช่ นกัน เพราะไม่
เพียงขึ้นอยูก่ บั ระดับสติปัญญาเท่านั้น อาจจะขึ้นอยูก่ บั เหตุผล และปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นตัวกาหนดหรื อ
อาจจะเกี่ยวข้อง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ย่อมมีปัจจัยที่อาจจะส่ งผลต่อการคิดระดับสู งที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาปั จจัยที่ อาจที่ ส่งผลทางความคิดของคนประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ ดังที่ อุษณี ย ์
โพธิสุข (2543: 24-25) ได้สรุ ปปั จจัยที่ส่งผลทางความคิดของคนไว้ดงั นี้
1. พื้นฐานทางครอบครัว (Family Background) พื้นฐานทางครอบครัวถือว่าเป็ นปั จจัยหลัก
ที่ สาคัญต่อการพัฒนาความคิด นับแต่ การเตรี ยมพร้อมด้านโภชนาการที่เอื้อให้เซลล์สมองแข็งแรง
สมบูรณ์ พร้อมที่จะรับรู้ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ครอบครัวยังเป็ นพื้นฐานสาคัญของวิธีคิดโดยอิท ธิ พล
จากวิธีเลี้ยงดูที่อาจทา ให้เด็กกล้าคิด กล้าทดลอง ในขณะที่ เด็กบางคนอาจจะกลัวที่จะคิด ที่ จะกล้า
คิด กลัวที่จะมีความแตกต่าง รวมทั้งประสบการณ์จากกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาชี วิตประจาวัน การ
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ปฏิบตั ิ ตวั ของคนในครอบครัว ก็ส่งผลที่ เป็ นรากฐานทั้งความคิดและจิ ตใจ เด็กจะคิดได้ คิดดี ใน
ทางบวกย่อมมาจากรากฐานสาคัญคือครอบครัว
2. พื้นฐานความรู ้ (Background of Knowledge) การเรี ยนที่ได้มาจากการกลัน่ กรองและเก็บ
ในรู ปความรู้ดา้ นต่าง ๆ ที่จะส่ งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ ความเชื่ อ บุ คลิกภาพทางความคิด ตลอดจน
แนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะความรู ้ที่ได้มีหลายรู ปแบบมีหลายขั้นตอนในการฝึ กฝนแต่ถา้ จะเน้น
ให้ชดั เจนระหว่างผูท้ ี่มีการศึกษาสูงกับผูท้ ี่ขาดโอกาสทางการศึกษา จะมีวิธีการคิดแตกต่างกันคนละ
แนว คนละความเชื่อ ทั้งนี้เนื่องจากการฝึ กฝนของแต่ละสาขาวิชา
3. ประสบการณ์ชีวิต (Experience of Life) บทเรี ยนต่าง ๆ ที่ผา่ นมาในชีวิตเราทุกวันนี้ไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องเล็กหรื อเป็ นเรื่ องใหญ่ เป็ นข้อมู ลที่ มีผลโดยตรง คนที่ มีโอกาสเรี ยนรู ้ โลกกว้างมาก ได้
เห็ นหลากหลายประสบการณ์ย่อมมี วิธีการคิดที่ หลากหลายกว่าและมี ขอ้ มูลที่ นา มาใช้ในชี วิตจริ ง
ได้มากกว่า
4. การท างานของสมอง (Brain Functioning) สมองของแต่ ละคนที่ เ กิ ด มามี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวที่ละเอียดอ่อน ที่ทา ให้ทุกคนมี เอกลักษณ์ท างความรู ้ สึกนึ กคิดและบุ คลิ กภาพรวมทั้ง
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ไม่ เท่ ากันตั้งแต่เริ่ มเกิดจนถึงโต เช่ นคนที่ มีความถนัดในการใช้สมองซี กซ้ายก็
จะเป็ นคนทางานโดยเหตุผล ขั้นตอน ในขณะที่คนที่มีความถนัดที่ใช้สมองซี กขวา อาจเป็ นคนที่ ใช้
จินตนาการสร้างสรรค์ได้ดีกว่า
5. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเป็ นวิถีชีวิตที่ มีอิทธิ พ ลต่ อความคิด ความเชื่ อและการ
ปฏิบตั ิของคนอย่างมาก จึงถือว่าเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญด้านหนึ่ง
6. จริ ยธรรม (Morality) ผูท้ ี่ มีจริ ยธรรมสู งย่อมมีกรอบในการคิด การตัดสิ นใจและการหา
แนวทางแก้ปัญหา การประมวลความคิดแตกต่างอย่างสิ้ นเชิงกับผูท้ ี่ขาดจริ ยธรรม
7. การรับรู้ (Perception) เป็ นสภาวะที่เราตอบสนองต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดภายใต้กลไกของสมอง
จิตใจ ฯลฯ ที่มีผลต่อวิธีการคิดของคนเป็ นอย่างมาก
8. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็ นตัวกระตุ ้นสาคัญยิ่งต่ อการเรี ยนรู ้ ต่ อวิธีการคิดของ
เด็ก
9. ศัก ยภาพทางการเรี ย นรู ้ (Learning Potential) เด็ ก แต่ ล ะคนมี ศ ัก ยภาพการรั บ รู ้ การ
ประมวล ข้อมู ลในอัตราที่ ต่างกันทั้งความรวดเร็ ว และลุ่มลึก ส่ งผลให้แต่ ละคนคิดไม่ เท่ากันคิดไม่
เหมือนกัน แม้ว่าจะมีประสบการณ์เหมือนกันก็ตาม
10. ประสาทรับรู้ (Sensory Motor) จากประสาทรับรู ้ เช่ น หู พิการ ตาพิการหรื อการรั บ รู ้
ผิดปกติ ก็ทา ให้วิธีคิดแตกต่างจากเด็กทัว่ ไป และในทางตรงกันข้ามหากมีประสาทรับรู ้ที่ฉบั ไวกว่า
เด็กคนอื่นก็สามารถรับรู้ขอ้ มู ลได้รวดเร็ วและละเอียดกว่าเด็กอื่น ๆ คุณภาพของวิธีคิดของคนจึ ง
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ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยดังที่ กล่าวมาแล้ว ถือว่าปั จจัยดังกล่าวเป็ นพื้นฐานรองรับให้เกิดความคิดดีหรื อไม่ดี
ได้ท้ งั นั้น ในปั จจุบนั ถือว่าวิธีที่สาคัญต้องเร่ งสร้ างความพร้ อมคื อ การสร้ างโอกาสให้เด็ กได้ คิด
ประสบการณ์ให้เด็กมีความลุ่มลึกทางความคิด
นักเรี ย นในโรงเรี ย นที่ สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา มัธยมศึ กษาเขต 2 นั้นบริ บท
ทัว่ ไปนั้น อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ ย่อมแตกต่างกับโรงเรี ยนที่
อยู่ในแต่ ละเขตพื้นที่ ที่มีเฉพาะเขต นักเรี ยนที่ อยู่ในแต่ละพื้นที่ แต่ ละครอบครัว มี ภูมิหลัง พื้นฐาน
ด้านต่ าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมใกล้ต ัว นักเรี ย น พื้ นฐานทางครอบครั ว ศักยภาพในการเรี ย นรู ้ ที่
แตกต่างกันไปของนักเรี ยนแต่ละคน
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งทาการศึกษา ตัวแปรที่ เป็ นปั จจัยสนับสนุ นที่ ส่งผลต่ อการคิดระดับสู ง ซึ่ ง
ได้แก่ ความเชื่ ออานาจภายในตน การอบรมเลี้ยงดู แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติ ต่อการเรี ย น
ดังกล่าวต่อไปนี้
5.1 ความเชื่ ออานาจภายในตน
ความเชื่ ออานาจในตนเองเป็ นสิ่ งที่ อยู่ภายในตนเองของทุ กบุ คคล และเป็ นสิ่ งที่ สามารถ
บอกได้ว่ าบุ คคลนั้น ๆ มี ความเชื่ อในตัว เองมากน้อยแค่ ไ หน เป็ นหนึ่ งในปั จ จัย สนับ สนุ น ต่ อ
ความสามารถในการคิดระดับสูงที่ผวู ้ ิจยั เลือกทาการศึกษา ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ความหมายของความเชื่ ออานาจในตนเอง
โรเตอร์ (Rotter, 1966: 1) กล่ าวว่ าผูท้ ี่ มี ความเชื่ ออานาจในตนเองจะรั บรู ้ ว่าเหตุ การณ์ที่
เกิดขึ้นในชี วิตเป็ นผลเนื่ องมาจากพฤติ กรรม และการกระท าของตน ส่ วนผูท้ ี่ มีความเชื่ ออ านาจ
ภายนอกของตนจะรับรู้ว่าเหตุการณ์ หรื อผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้น ไม่ได้เป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาของตนเอง แต่เป็ นผลมาจากโชคชะตา เคราะห์กรรม ความบังเอิญ อิทธิ พลอานาจของผูอ้ ื่น
ผลักดันให้เป็ นไป หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรื อพลังอานาจใด ๆ
เลฟคอร์ท (Lefcourt, 1991: 413) กล่าวถึงความเชื่ ออานาจในตนว่า เป็ นความเชื่ อทัว่ ไปใน
เรื่ องคุณสมบัติส่วนตัว หรื อการกระทากับผลกระทาที เกิดขึ้น ซึ่ งจะอธิ บายบุ คคลตามความเชื่ อที่
ยึดถือเป็ นแบบภายใน หรื อภายนอก โดยดูจากเหตุผลและการควบคุม คนที่ยดึ ถือเป็ นแบบภายในจะ
เป็ นบุคคลที่คิดว่าผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มาจากการกระทาของตน ดังนั้นพวกนี้จะพยายามให้ได้มาซึ่ ง
การกระทานั้น ส่ วนคนที่ยดึ แบบภายนอกจะเป็ นบุคคลที่คิดว่า ความสาเร็ จเป็ นเรื่ องของโชค สิ นบน
ความไม่ยตุ ิธรรมอื่น ๆ หรื อความช่วยเหลือเกื้อหนุนจากผูอ้ ื่น
ริ นโคเวอร์ (Rincover, 2003) กล่าวว่า ผูท้ ี่ ความเชื่ ออานาจในตนจะคิดว่าเขารับผิดชอบต่อ
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวทีเกิดขึ้นกับตนเองได้ โดยเชื่ อว่าถ้าเขาประสบความสาเร็ จก็จะเป็ น
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เพราะเขาพยายามเต็มที่ และมีความสามารถที่จะให้สาเร็ จ ส่ วนเด็กที่มีความเชื่ ออานาจภายนอกตน
จะเชื่อว่า เขาไม่สามารถควบคุมสิ่ งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้ ถ้ามี สิ่งที่ เกิดขึ้นกับเขาก็จะเป็ นโชคชะตา
สภาพแวดล้อม หรื อจากบุคคลอื่นทาให้เกิดขึ้น
สติ๊กแลนด์ (Strickland, 1977: 58) ได้อธิบายว่า ความเชื่ออานาจภายในตนจะทาให้บุคคลมี
ความคาดหวังในความสาเร็ จ ของพฤติ กรรมที่ จ ะท าต่ อไปขึ้ นอยู่ กบั ความสามารถของเขาเอง
นอกจากนี้ ยงั ได้กล่ าวถึ ง ลักษณะของผูท้ ี่ มี ความเชื่ ออานาจภายในตน ไว้ว่าเป็ นผูม้ ี การตัดสิ นใจ
มัน่ คง และเด็ดเดี่ยว ทางานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทางานเป็ นระบบระเบียบ มีความสนใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม และมี ความตั้งใจศึกษาหาความรู ้ เพื่อปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ เห็ นคุณค่าและความพยายามของตนเองและมี สังคมดี ใ นหมู่
เพื่อน
อุษา ธนาบุญฤทธิ์ (2544 : 8) ได้ให้ความหมายของความเชื่ ออานาจภายในตนว่า เป็ นความ
เชื่อหรื อการรับรู ้ เหตุการณ์หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นเป็ นผลมาจากทักษะความชานาญ ความ
พยายาม ความสามารถและการกระทาของตนเอง
สรุ ปได้ว่าความเชื่ ออานาจภายในตนเอง เป็ นความเชื่ อของบุ คคลที่ มีการรับรู ้ ว่าสิ่ งต่ าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองนั้น ไม่ว่าจะเป็ นในด้านบวกหรื อด้านลบนั้น หรื อสิ่ งที่ตนเองได้ตดั สิ นใจ
กระทาลงไป ล้วนเกิดมาจากการความสามารถ อานาจของการกระทาของตนเอง ไม่ได้เกิดจากปั จจัย
อื่นหรื อปั จจัยภายนอก
5.1.2 การพัฒนาความเชื่ ออานาจภายในตน
ความเชื่อในอานาจของตน เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล
โรเตอร์ (Rotter, 1966 อ้างถึงใน อภิ ญญา วรรณประพันธ์, 2545: 51) ได้อธิ บายถึงความ
เชื่ อมัน่ ในอานาจของตนว่าเป็ นลักษณะทัว่ ไปของความเชื่ ออานาจในการควบคุมตนเอง โดยอาศัย
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) อธิบายได้ว่า ผลตอบแทนอย่างหนึ่งที่ ได้จ าก
การกระทาของบุคคลย่อมก่อให้เกิดความคาดหวัง (Expectancy) ที่ จะได้ผลตอบแทนเช่ นเดียวกัน
จากสถานการณ์อนั ใหม่ ในสถานการณ์ที่คล้ายกับสถานการณ์เดิ ม และถ้าเหตุ การณ์เป็ นไปตามที่
บุคคลคาดหวังไว้ บุคคลจะเกิดความคาดหวังเพิ่มเรื่ อย ๆ แต่ถา้ ผลตอบแทนมิได้เป็ นไปตามที่ บุคคล
คาดหวังไว้ ก็จะทาให้ความคาดหวังของบุคคลจะค่อย ๆ ลดลง การลดหรื อเพิ่มความคาดหวังนี้จะ
ก่อตัวขึ้นจากพฤติ กรรมอย่างหนึ่ งก่อนแล้วจึ งขยายครอบคลุมพฤติ กรรมหรื อเหตุ การณ์อื่น ๆ ที่
คล้ายคลึงหรื อเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์เดิ มเพิ่มขึ้ นเรื่ อย ๆ จนกลายเป็ นบุ คลิกภาพที่ สาคัญในตัว
บุคคล
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ถ้าประสบการณ์ของบุ คคลได้รับการเสริ มแรงบ่ อยครั้ง เมื่ อแสดงพฤติ กรรมเดิ มจะทาให้
บุคคลนั้นเชื่ อว่า สิ่ งที่เกิดขึ้นมีผลมาจากทักษะหรื อความสามารถของตนเองเป็ นผูก้ ระทาให้เ กิด ขึ้น
ซึ่ งความเชื่อนี้เรี ยกว่า ความเชื่ออานาจภายในตน (Internal locus of control)
ความเชื่ อหรื อการรั บรู ้ ดงั กล่าวนี้ จะมี ผลย้อนกลับไปสู่ ความคาดหวังใหม่ ๆ อีกดังภาพ
แสดงถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม และเกิดความเชื่ออานาจภายในตนเอง

พฤติกรรม

ย้อนกลับไปสู่
ความคาดหวังอื่น ๆ

ผลตอบแทน

ความคาดหวัง
ในพฤติกรรมใหม่

ความเชื่ออานาจ
ภายในตน

ผลตอบแทน
จาก
พฤติกรรมใหม่

ความคาดหวังขยายความ
พฤติกรรมทัว่ ไป

ภาพที่ 5 ความคาดหวังในผลของพฤติกรรม
ที่มา Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement by J.B. Rotter,
1966. Psychological Monograph.
5.1.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่ ออานาจภายในตน
โรเตอร์ (Rotter, 1966 อ้างถึงใน อภิ ญญา วรรณประพันธ์, 2545: 51) อธิ บายถึงบุ คลิกภาพ
และการแสดงออกของบุคคลที่มีความเชื่ออานาจภายในตน ว่าต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. มีความไว ตื่นตัว และมีความพร้อมต่อสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยหรื อนามาซึ่ งความรู ้
และข่าวสาร ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมในอนาคต
2. พยายามหาทางปรับปรุ งสภาพของสิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ
3. ให้ คุณค่าต่ อการเสริ มแรงที่ เป็ นผลสื บ เนื่ องจากทักษะหรื อจากความชานาญมากกว่า
แสดงออกถึงการต่ อต้านสิ่ งที่ จะมามี อิทธิพลครอบงาตัวเขา จึงยากที่จะชักชวนให้เชื่ อตามโดยไม่ มี
เหตุผล
นอกจากนี้ สติ๊กแลนด์ (Strickland, 1977) ได้สรุ ปถึงลักษณะของบุ คคลที่มีความเชื่ ออานาจ
ภายใน-ภายนอกตนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การต่อต้านและการคล้อยตามต่ออิทธิพลของสังคม ความเชื่ออานาจภายใน-ภายนอกตน
มี ความสัมพันธ์กบั ความคล้อยตามผูอ้ ื่น และพฤติ กรรมการให้ความร่ วมมืออย่างใกล้ชิด บุ คคลที่มี
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ความเชื่ออานาจภายในตน จะมีการตัดสิ นใจที่มนั่ คงเด็ดเดี่ยว ถึงแม้ว่าจะอยูภ่ ายใต้ความกดดันทาง
สังคม แต่บุคคลที่มีความเชื่ออานาจภายนอกตนมักจะยอมแพ้จากแรงกดดันภายนอกโดยเฉพาะ
บุ คคลที่มีอานาจเหนือตน ซึ่ งตรงกันข้ามกับบุ คคลที่ มี ความเชื่ ออานาจภายในตนจะแสดงอาการ
ต่อต้านอย่างรุ นแรง และมักจะมีปฏิกิริยาคัดค้านที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของตนเอง นอกจากนี้
ยังมีความต้องการที่จะรักษาอานาจของตนเองไว้และปฏิเสธอิทธิพลต่าง ๆ ที่มาจากผูอ้ ื่น
2. การค้นหาข้อมูลและการทางาน บุ คคลที่ มีความเชื่ ออานาจภายนอกตนจะสนองตอบ
ความต้องการของผูอ้ ื่นมากกว่าบุคคลที่ มีความเชื่ออานาจภายในตน และมี ความรู ้สึกไวต่ออิทธิพล
ของสังคมทุกชนิด มีการทางานตามความต้องการของสังคม แต่บุคคลที่มีความเชื่ออานาจภายในตน
จะมุ่งอยูท่ ี่การทางาน โดยไม่คานึงถึงอิทธิพลของสังคม ใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหาอย่างรอบคอบ
จะแสดงความชื่นชมต่อความสาเร็จในงานที่ ยาก และแสดงความไม่พอใจถ้าประสบความล้มเหลว
ในงานที่ง่าย นาการเรี ยนรู้ที่ได้จากตนเองมาใช้ในการตัดสิ นใจมากกว่าที่จะใช้การเรี ยนรู ้จากบุ คคล
อื่นหรื ออิทธิพลของสังคม
3. ความสาเร็ จและความสามารถ บุ คคลที่ มีความเชื่ ออานาจภายในตนจะมี ความเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อพฤติกรรมความสาเร็จ เช่ น บุ คคลที่ มีความสนใจต่อการเรี ยน แล้วได้รับคะแนนที่ดีถือ
เป็ นรางวัลอย่างหนึ่ งที่จะกระตุน้ ให้บุคคลที่มีความเชื่ อภายในตนประสบความสาเร็ จเพราะมีความ
เชื่ อในความสามารถของตนเองมากกว่ าบุ คคลที่ มีความเชื่ ออานาจภายนอกตนที่ ต้องการความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
4. พฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุ คคลที่ มีความเชื่ ออานาจภายในตน มักจะเป็ น
บุคคลที่มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีในกลุ่มเพื่อน และสามารถเข้ากันได้ดีกบั บุ คคลที่ คุน้ เคยกันมาก่อน โดยไม่
มี ความลาบากใจ ซึ่ งตรงกันข้ามกับผูท้ ี่ มีความเชื่ ออานาจภายนอกตนที่ จะรู ้ สึกลาบากใจเมื่ อต้องมี
ความสัมพันธ์กบั คนที่ไม่คนุ้ เคยกันมาก่อน
ดังนั้นสามารถสรุ ปลักษณะบุ คคลที่ มีความเชื่ ออานาจภายในตนเองต้องเป็ นคนที่ มีความ
กระตือรื นร้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับตนเองและอนาคต ให้คุณค่ากับการเสริ มแรงต่ าง
ๆ เป็ นคนเชื่อยาก ถ้าจะเชื่ออะไรแล้วต้องมี เหตุผลประกอบที่สมเหตุสมผลด้วย ไม่ ชอบคล้อยตาม
กระแสสังคม แต่มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้าง
5.1.4 ปัจจัยที่มีผลต่ อความเชื่ ออานาจควบคุมภายในตน
ความเชื่ออานาจภายในตน เป็ นสิ่ งที่ เกิดขึ้นมาจากการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตของแต่ละ
บุ คคล ซึ่ งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั พอสรุ ป ปั จจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง
ต่อความเชื่ออานาจควบคุมภายในตนเองดังนี้
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1. ด้านอายุ สติ๊ กแลนด์ (Strickland, 1977) กล่ าวว่ า เด็ กจะมี ความเชื่ ออานาจภายในตน
เพิ่มขึ้นตามระดับอายุ และจะลดลงต่ ามากเมื่ อถึงวัยชรา เมื่ อเจริ ญเติ บโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ความเชื่ อ
อานาจภายในตนจะเปลี่ ย นแปลงหรื อคงที่ น้ นั เป็ นสิ่ งที่ กาหนดได้ย าก เพราะความเชื่ ออานาจ
ภายใน-ภายนอกตน เป็ นสิ่ งที่ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์เกิดขึ้นในชีวิต เช่ น เมื่ อคนเราได้รับความ
ทุ กข์ยาก และไม่ สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ บุ คคลก็อาจจะเชื่ออานาจภายนอกตน
มากขึ้น แต่ถา้ เหตุการณ์ในชีวิตดาเนิ นไปในด้านดี บุคคลรับรู ้ว่าเป็ นผลเนื่ องมาจากการกระทาของ
ตนเอง ความเชื่ออานาจภายในตนก็จะเพิ่มขึ้น
2. ด้านการอบรบเลี้ยงดู (Phrares, 1979 อ้างถึงใน สุ นทรี เรื อนตระกูล, 2545) ได้อธิบายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ ออานาจในตน และการเลี้ยงดู ว่าบิ ดามารดาที่ อบรมเลี้ยงดู บุตรด้วย
การให้ความอบอุ่น การปกป้ อง การส่ งเสริ มและการให้การอบรมเลี้ยงดู จะส่ งผลให้เด็กมีความเชื่ อ
อานาจในตน ส่ วนเด็กที่ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบในเชิงลบ เย็นชา ปฏิเสธ ก็จะพัฒนาความเชื่อ
อานาจภายนอกตน การให้รางวัลหรื อลงโทษของบิดา มารดาก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาความเชื่ออานาจในตนของเด็ ก การที่ บิดามารดาไม่ มีความแน่ นอนในการลงโทษ หรื อให้
รางวัลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กจะทาให้เด็กสับสนต่ อการแสดงออกของบิ ดามารดาที่มี
ต่ อตัวเด็ก ทาให้เด็กมองว่าการได้รับรางวัลหรื อการลงโทษเป็ นของบุ คคลที่ มีความสาคัญต่ อเขา
มากกว่าจะเป็ นการกระทาของตัวเขาเอง
3. ด้านสภาพแวดล้อมของบุ คคลและสังคมรอบข้าง เลฟคอร์ ท (Lefcourt, 1975 อ้างถึงใน
สุ วิ ม ล จอดพิ ม าย, 2537) ได้อ ธิ บ ายว่ า สภาวะแวดล้อ มทางบ้ า นและสั ง คมที่ บุ ค คลอาศัย อยู่
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งบ้ านที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยบรรยากาศของการกระตุ ้ นให้ เ ด็ ก ได้พ บกับ สิ่ ง ที่ ท้าทาย
ความสามารถ และการตั้งมาตรฐานความสาเร็ จให้พอเหมาะตลอดจนการเสริ มแรงให้เด็กมีความ
พยายามมากขึ้น ล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาความตระหนักรู ้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการกระทาของเขากับพลการกระทาที่ เกิดขึ้น ทาให้เด็กมีความเชื่ออานาจภายในตนมากขึ้น
ในทางตรงกันข้ามเด็กที่ อยู่ใ นครอบครัว ที่ ถูกจ ากัดโอกาสหรื อเด็ กที่ มี ความเชื่ ออานาจไม่ ได้รั บ
การศึกษา ชนกลุ่มน้อย หรื อบุคคลที่ มีสภาพสังคมเศรษฐกิจต่ าเมื่อเผชิ ญปั ญหาก็ตอ้ งพบกับความ
ยากลาบากในการแก้ไข มีความรู้สึกว่าตนเองต่ าต้อยหรื อด้อยคุณค่าทาให้บุคคลขาดโอกาสที่จะมี
ประสบการณ์กบั การได้รับการเสริ มแรงอันเป็ นผลที่ เกิดจากความพยายามกระทาของเขา ซึ่ งส่ งผล
ให้บุคคลเกิดแนวโน้มของการพัฒนาความเชื่ออานาจภายนอกตน
4. ด้า นฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม แบทเทิ่ ล และโรเดอร์ (Battle and Rotter 1963
อ้างถึงใน วัลภา ผิว ทน, 2527) ได้ท าการศึ กษาความสัม พันธ์ร ะหว่ างความเชื่ ออานาจภายในภายนอกตน กับระดับฐานะเศรษฐกิจสังคม และเชื้อชาติ ระหว่างเด็กผิวดาและเด็กผิวขาว พบว่าเด็ก

75
ผิวดาส่วนมากจะมีความเชื่ออานาจภายนอกตน และเด็กผิวขาวส่ วนมากจะมีความเชื่ออานาจภายใน
ตน ทั้งนี้เนื่องจากความยากจนทาให้เด็กผิวดาชนชั้นต่ าขาดโอกาสที่จะได้รับรางวัลซึ่ งเป็ นแรงจู งใจ
จากบิดามารดา จึงมีผลทาให้เด็กมีความเชื่อในเรื่ องโชคชะตามากกว่าความสามารถของตนเอง
ดังนั้นจากการศึกษาปั จจัยในด้านความเชื่ ออานาจในตนเอง สรุ ปได้ว่า มี อิทธิ พลเชื่ อมโยง
จากปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับความเชื่ออานาจในตนเอง
ปั จจัยด้านความเชื่ออานาจในตนเอง เป็ นสิ่ งที่ทาให้บุคคลแสดงถึงอานาจและอิทธิพ ลที่ มา
จากตัวตนของตัวเอง ต่ อการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในชี วิตประจาวัน บุ คคลที่ มีความเชื่ ออานาจใน
ตนเองจะเป็ นคนที่ มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง เชื่ อว่าสิ่ งต่ าง ๆ ที่ เกิดขึ้นกับตนเกิดจากตนเองเป็ น
ผูก้ ระทาเอง ไม่ใช่ปัจจัยอื่น ๆ หรื อปั จจัยภายนอก ดังนั้นจึงเป็ นหนึ่งในปั จจัยสนับสนุนที่ผวู ้ ิจยั เลือก
ท าการศึ กษา และต้องการทราบถึงระดับ ความเชื่ ออานาจในตนเอง ว่ ามี ผ ลหรื อส่ งผลต่ อระดับ
ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู งของนักเรี ย นชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสังกัด สพม.2
หรื อไม่
5.2 ปัจจัยด้ านการอบรมเลีย้ งดู
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเด็กกับพ่อแม่หรื อผูอ้ บรมเลี้ยงดู ตั้งแต่เด็กจนเจริ ญเติบโต รู ปแบบ
การอบรมเลี้ยงดู ถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ง เพราะสิ่ งที่เด็กได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดใน
แต่ ละช่ ว งวัย เด็กจากพ่อแม่ ย่อมส่ งผลต่ อการพัฒนาด้ านสติ ปัญญา ทักษะต่ าง ๆ ทั้งการเรี ยนรู ้
การด ารงชี วิต และด้านอื่น ๆ ซึ่ งในการศึ กษาความสามารถในการคิ ด ระดับสู ง ของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด สพม. 2 ผูว้ ิจยั จัดปั จจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูเป็ นปั จจัยสนับสนุน
5.2.1 ความหมายของการอบรมเลีย้ งดู
แซนและวัตสัน (Sears, 1959 and Watson, 1973 อ้างถึงใน ดวงเดื อน พันธุ มนาวิน, 2520:
21) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ที่คล้ายกันว่า การที่บิดา มารดาหรื อผูท้ ี่ดูแลเด็กปฏิบตั ิ
ต่อเด็กและเรี ยกร้องให้เด็กปฏิบตั ิต่อคนอื่นไปในทานองต่าง ๆ กัน ซึ่ งเป็ นปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในชีวิตของเด็ก ทาให้เด็กได้เรี ยนรู ้ชีวิต สิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัว และเลียนแบบการกระทา
ต่ าง ๆ ของผูท้ ี่ อบรมเลี้ยงดู ประสบการณ์เหล่านั้นจะมี ผลต่อพฤติ กรรมของเด็กทั้งในปั จจุ บนั และ
อนาคต
เคร็ก (Craig Grace J, 1979: 91 อ้างถึงในสมคิด อิสระวัฒน์, 2542) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยง
ดู คือ กระบวนการที่บุคคลได้เรี ยนรู ้ ในการพัฒนา ทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยม ความรู ้ และความหวัง
ของสังคม ตลอดจนการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับบทบาทของงานในสังคมนั้น ๆ ด้วย
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สมศรี ประเสริ ฐวงษ์ (2534) ให้ความหมาย การอบรมเลี้ยงดู คือการที่ พ่อแม่ หรื อผูเ้ ลี้ยงดู
เด็กต้องกระทาต่อเด็ก และเรี ยกร้องหรื อต้องการให้เด็กโต้ตอบตนหรื อบุ คคลอื่ น ผูอ้ บรมเลี้ยงดู
สามารถลงโทษให้รางวัลในการกระทาของเด็กได้ และมีโอกาสได้สงั เกตการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
ของเด็ก ในท านองเดี ย วกันเด็กก็เ ฝ้ ามองพฤติ กรรมท่ าที ของผูอ้ บรมเพื่อเป็ นตัว แทนในการใช้
เลียนแบบได้ หรื อกล่าวโดยทัว่ ไปผูเ้ ลี้ยงดูจะถ่ายทอดพฤติกรรม ลักษณะต่าง ๆ ให้แก่เด็กการอบรม
เลี้ยงดู จะแตกต่ างกันตามความเชื่ อ ลักษณะนิ สัย ความเคยชิ น ฐานะความเป็ นอยู่การศึกษา และ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
รวิวรรณ พละศักดิ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการอบรมเลี้ย งดู ว่า เป็ นกระบวนการที่
ได้รับการปลูกฝังจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก เป็ นการพัฒนาทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยม บุ คลิกภาพ
เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชี วิต โดยผ่านการเลี้ยงดู ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งจะส่ งผลถึง
พฤติ กรรมของเด็กทั้งในปั จจุบนั และอนาคต พ่อแม่ ผปู ้ กครองจึ งนับได้ว่ามี บทบาทสาคัญในการ
เป็ นผูป้ ู พ้ืนฐานทางด้านการคิดการเป็ นผูม้ ี เหตุ ผลให้แก่เด็กตั้งแต่ยงั เล็ก การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
เด็กมี การพัฒนาด้านการคิดโดยการจัดประสบการณ์ที่เอื้ออานวยต่อการคิดให้โอกาสเด็กมี โอกาส
ติ ด ต่ อกับ เพื่อนบ้านหรื อสังคมโดยมี พ่อแม่ เ ป็ นสื่ อกลาง รั บ ฟั งความคิ ด เห็ นเด็ ก ท าให้ เ ด็ กกล้า
แสดงออกได้ใช้ความคิดของตัวเองอย่างอิสระ ไม่ ติเตี ยนเมื่อเขาทาผิดพลาด ความคิดของเขาก็จะ
พัฒนาไปถึงขั้นสู งสุ ดจนสมบูรณ์ แต่ถา้ พ่อแม่ไม่ มีเวลาอบรมเลี้ยงดู หรื อเลี้ยงดูแบบบี บบังคับมาก
เกินไป เด็กจะไม่กล้าแสดงออก ไม่ กล้าแสดงความคิดเห็ นของตัวเอง ทาให้ความคิดขับ ข้อ งไม่
สามารถพัฒนาถึงขั้นที่สมบูรณ์ข้ นึ ได้
ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูคือสิ่ งที่พ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ยงดู ได้นากระบวนการ ทัศนคติ ความเชื่อต่าง
ๆ ทางวัฒนธรรมของครอบครัว ที่แสดงออกมาในรู ปแบบการอบรมสั่งสอน แสดงพฤติกรรม หรื อ
ปฏิบตั ิต่อเด็ก ซึ่ งมีลกั ษณะของการปลูกฝังให้เด็กเป็ นไปตามทิศทางของพ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ยงดู กาหนด
ไว้
5.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการอบรมเลีย้ งดู
ไมเออร์ (Maier, 1969: 175) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูว่า การอบรมเลี้ยง
ดูของพ่อแม่มีอิทธิพลสาคัญยิง่ ต่อชีวิตของเด็ก พ่อแม่จะเป็ นตัวแทนสังคมที่ดีในการช่วยเหลือเด็ก
แซนและคณะ (Sears, et.al, 1975) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู เป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่ง เป็ น
หน้าที่ของคนทุกคนในครอบครัวไม่ ใช่เป็ นเรื่ องของใครคนใดคนหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่ น พ่อหรื อแม่
และความรักเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการพัฒนาจริ ยธรรมในตัวเด็ก เด็กที่ ได้รับความรักความอบอุ่น จะ
เกิดความพอใจและความสุ ขเมื่อได้อยูใ่ กล้ชิดผูเ้ ลี้ยงดู เด็กจะเลียนแบบผูเ้ ลี้ยงดูโดยไม่รู้ตวั ถ้าเด็กอยู่
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ห่ างจากผูเ้ ลี้ยงดู ความว้าเหว่ วิตกกังวลจะเกิดขึ้น เด็กจะเกิดความรู ้สึกนี้ โดยการกระทาที่คล้ายคลึง
กับผูเ้ ลี้ยงดูจึงเกิดการเลียนแบบลักษณะต่าง ๆ ของผูเ้ ลี้ยงดู
มัสเซน (Mussen et.al, 1969; อ้างถึงใน สามารถ อุทปา, 2544) ได้ศึกษาถึงผลของการอบรม
เลี้ยงดูกบั บรรยากาศในครอบครัว พบว่า บิดามารดา ที่หดั ให้ลูกคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน คือปล่อย
ให้เด็ก มีโอกาสเป็ นอิสระในการช่วยเหลือตนเอง สนองความต้องการในด้านความอยากรู ้อยากเห็ น
ได้คิดและใช้วิธีแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ จะทาให้เด็กมี ความเป็ นตัวของตัวเอง มี ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก สามารถเผชิญชีวิตโดยไม่วิตกกังวล มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง
บรู ม ลีโอนาร์ด และ ฟิ ลิปส์ เซ็คสนิค (Broom Leonard & Phillip Selznick, 1971 อ้างถึงใน
สมคิด อิสระวัฒน์, 2542: 10-11) อธิ บ ายถึ งความมุ่ งหมายในการเลี้ ย งดู ว่ าโดยทั่ว ไปแล้ว การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยกระบวนการทางสังคมในแต่ ละสังคมนั้น จะมี ความมุ่ งหมายหลักใหญ่
คล้ายคลึงกัน 4 ประการคือ
1.การปลูกฝังระเบียบวินยั (Disciplines) การมี ระเบี ยบวินยั ถือเป็ นพื้นฐานหลักสาคัญใน
การดาเนินกิจกรรมในสัคงมและการอยูร่ ่ วมกันในกลุ่ม การปลูกฝังระเบียบวินยั จะทาให้บุคคลยอม
ทาตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนด ถึงแม้ว่าจะมี ความยากลาบากหรื อต้องฝื นใจทา ระเบี ยบ
วินยั เป็ นสิ่ งที่บุคคลได้รับตั้งแต่วยั ต้นของชีวิตในการดารงชีวิตประจาวัน
2. การปลูกฝังความคาดหวัง (Aspiration) ปกติ แล้วระเบี ยบวินยั เป็ นสิ่ งที่ คนไม่ อยากจะ
ปฏิบตั ิตาม แต่ความคาดหวังช่วยให้ระเบียบวินยั ดูมีคุณค่าขึ้นและง่ายต่ อการปฏิบตั ิ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ในสิ่ งที่ตนเองต้องการ
3. การกาหนดบทบาทของสังคม (Social Role) รวมทั้งทัศ นคติ ต่ าง ๆ ที่ เ ข้ากับ บทบาท
นั้น ๆ ชี วิต ในสังคมจะด ารงไปด้วยดี ถ้าบุ คคลรู ้ จ ักบทบาทของตนเอง ซึ่ งต้องอาศัย การแสดง
บทบาทที่เหมาะสมในการสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้ถูกต้องตามกาลเทศะและโอกาสต่าง ๆ
4. การให้เกิดทักษะหรื อความชานาญเฉพาะอย่าง (Skills) ที่ จะใช้ร่วมกิจกรรมกับผูอ้ ื่นใน
สังคม โดยเฉพาะสังคมที่มีความเป็ นอยู่อย่างง่ายๆนั้น มี การถ่ายทอดการปฏิบตั ิตามประเพณี โดย
การเรี ยนรู้จากการเลียนแบบการปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
โบลบีและไอนส์เวิร์ด (Bowlby, 1990 & Ainsworth, 1999; อ้างถึงใน กรมสุ ขภาพจิต, 2548:
7–9) ได้เสนอทฤษฎีความผูกพัน ซึ่ งมี พ้ืนฐานมาจากหลายทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ
มนุ ษย์และครอบครัว ได้แก่ ทฤษฎี จิ ต วิ เคราะห์ พัฒนาการเด็ กประสาทชี ววิท ยา เพื่ ออธิ บ ายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และพัฒนาการของความสัมพันธ์ทฤษฎี น้ ี อธิ บายว่าความผูกพันเป็ น
สายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มนั่ คงซึ่ งมนุ ษย์แสวงหาและต้องการไปตลอดชี วิตและจะเป็ นที่ต้องการ
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มากขึ้นเมื่ อได้รับความเครี ยดหรื อความกดดัน ความผูกพันแตกต่ างจากการพึ่ งพาเนื่ องจากผูท้ ี่ มี
ความผูก พัน ยัง คงความเป็ นตัว ของตัว เองหั ว ใจส าคัญ ของทฤษฎี ค วามผู ก พัน คื อ การก่ อ เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กบั ลูก เด็กทุ กคนสามารถจะสร้างความผูกพันได้ต้ งั แต่ แรกเกิด เนื่ องจาก
เด็กมีกลไกลด้านประสาทวิทยาและชีววิทยามีโปรแกรมในสมองสามารถรับรู ้ อารมณ์ของผูอ้ ื่นได้
และสื่ อสารความรู ้ สึกความต้องการภายในได้ความผูกพันที่ มน่ั คงเป็ นสิ่ งสาคัญต่ อพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ด้านสังคมจิตใจและการปรับตัวของเด็ก ความผูกพันที่มนั่ คงจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อแม่หรื อ
ผูเ้ ลี้ยงดูมีความมัน่ คงทางจิตใจ ปฏิบตั ิตวั สม่ าเสมอ ในการเข้าใจอารมณ์ความรู ้สึกของเด็ก และการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกายและจิตใจเด็กอย่างเหมาะสม ในช่วง 2 ขวบปี แรกเป็ นช่วง
วิกฤต หากเด็กได้รับความทุ ก ข์ทรมานทางใจเนื่ องจากต้องแยกจาก หรื อสู ญเสี ยแม่ หรื อขาดแม่
อาจจะทาให้เกิดปั ญหาทางอารมณ์และจิตใจได้ ทฤษฎีความผูกพัน กล่าวถึงรู ปแบบพฤติ กรรมของ
เด็ก 4 ประเภทอันเป็ นผลจากการตอบสนองของพ่อแม่ผดู ้ ูแลเด็ก คือ
1. เด็กจะหลีกเลี่ยงแยกตัวจากพ่อแม่ เนื่ องจากพ่อแม่ ปฏิเสธลู ก เมื่ อเด็กโตขึ้นจะเป็ นพวก
Dismissing ที่ไม่เห็นคุณค่าของความผูกพัน
2. เด็กที่ผูกพันใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พ่อแม่ จะไม่ มีความกังวลใจ แม้ว่าพ่อแม่
จะห่ างไปชัว่ คราว เพราะมัน่ ใจและไว้วางใจว่าพ่อแม่ จะกลับมา เมื่ อโตขึ้นเด็กจะพัฒนาไปสู่ ความ
เป็ นตัวของตัวเองหรื อเป็ นอิสระ
3. เด็กมีความรู้สึกสับสน อยากเข้าใกล้พ่อแม่ แต่ ก็ยงั มี ความรู ้ สึกโกรธอยู่ในใจเนื่ องจาก
ได้รับการตอบสนองไม่สม่าเสมอพ่อแม่อ่านความต้องการของลูกไม่ได้ เมื่อโตขึ้นเด็กจะพัฒนาไปสู่
การมีพฤติกรรมแบบ Preoccupied คือเป็ นพวกชอบหมกมุ่ นกับตัวเอง แต่ กงั วลกับความใส่ ใจของ
คนรอบข้างและไม่ยดื หยุน่
4. เด็กจะขาดความมัน่ คงทางอารมณ์อย่างมากเนื่องจากถูกทอดทิ้ง ถูกละเลย 90 เปอร์เซ็นต์
เป็ นเด็กที่ถูกทารุ ณกรรมจากพ่อแม่ ซึ่ งพ่อแม่กม็ กั จะมีประวัติถูกทารุ ณกรรมมาก่อนเช่นกัน เด็กจะมี
ความสับสนระหว่างการอยากเข้าใกล้และออกห่ างจากพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ตอบสนองไม่ สม่ าเสมอ
หรื อไม่ตองสนองต่อความต้องการทางด้านร่ างกาย อารมณ์และจิตใจของลูก เมื่อโตขึ้นจะเป็ นพวก
Unresolved คือไม่สามารถจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ และไม่สามารถเป็ นพ่อแม่ที่ดีได้กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่
ต้องเสริ มสร้างความมัน่ คงทางอารมณ์และพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ภายในของตนเอง
สรุ ปได้ว่าการอบรมเลี้ยงดู ของพ่อแม่ น้ นั มีผลต่อตัวของเด็กทั้งทางตรง และทางอ้อม และ
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูของแต่ ละครอบครัวให้เหมื อนกัน เป็ นสิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้
สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ในพัฒนาการของแต่ละช่วงนั้น พ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ยงดูยอ่ มมีวิธีการในการ
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เลี้ ย งดู ที่ แตกต่ างกันไปตามสภาพบริ บ ทของครอบครั ว เช่ น ความสัม พันธ์ใ นครอบครั ว สภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูลูกของวงตระกูล ฯลฯ
5.2.3 รู ปแบบของการอบรมเลีย้ งดู
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก นั้นย่อมสะท้อนถึงบทบาทของพ่อแม่ที่ได้ให้ความสาคัญใน
การดูแล ซึ่ งมีด้วยกันหลายลักษณะ ซึ่ งมี นกั วิชาการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ได้ทาการแบ่ งรู ปแบบที่ พ่อแม่ได้
ปฏิบตั ิในการเลี้ยงดู ดังต่อไปนี้
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528) แบ่ งลักษณะการอบรมเลี้ยงดูตามแบบสังคมไทย
ออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุ น หมายถึง การที่ บิดามารดารายงานว่าเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่อบุตรตน ได้แสดงความรักใคร่ เอาใจใส่ ทุกข์สุขของบุตร มีความใกล้ชิดและได้ทากิจกรรมต่าง ๆ
ร่ วมกับบุตร ให้การช่วยเหลือสนับสนุ นและยอมรับในความสามารถของบุตร การอบรมนี้เป็ นการ
ให้ในสิ่ งที่บุตรต้องการ ดังนั้นบุตรที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้จะให้ความรักความสาคัญต่ อบิ ดา
มารดา ยอมรับการอบรมสั่งสอนโดยง่ าย มี ความรับผิดชอบ ให้ความร่ วมมื อกับผูอ้ ื่นมาก และมี
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูง
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล หมายถึง บิดามารดาที่อธิบายให้เหตุผลแก่บุตรในขณะที่
มี การส่ งเสริ ม หรื อขัดขวางการกระทาของบุ ตรหรื อลงโทษบุ ตร มี การให้รางวัลและลงโทษบุ ตร
อย่างเหมาะสมกับการกระทาของบุ ตรมากกว่าที่ จะปฏิบตั ิ ต่อบุ ตรตามอารมณ์ของตนเอง ซึ่ งการ
อบรมเลี้ยงดูวิธีน้ ีช่วยให้บุตรได้เรี ยนรู ้ และรับทราบถึงสิ่ งที่ ควรทาหรื อไม่ ควรทา มีความสานึ กใน
หน้าที่ ความรับผิดชอบสูง และสามารถต้านทานสิ่ งยัว่ ยุใจได้
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ หมายถึง บิ ดามารดาใช้วิธีลงโทษทางจิตหรื อทางกายเมื่อ
บุตรทาผิด ซึ่ งการลงโทษทางกายจะเป็ นวิธีการปรับพฤติกรรมที่บิดามารดามักใช้อย่างจงใจใช้ม าก
และบ่อยกว่าการให้รางวัลเมื่อเด็กทาดี การลงโทษทางกายมี ประโยชน์เพียงเล็กน้อย คือสามารถ
ยับ ยั้งพฤติ กรรมได้ช ั่วคราว แต่ มี ผ ลเสี ยต่ อเด็กมากเพราะทาให้เ ด็กก้าวร้ าว ชอบรั งแก ข่ ม เหงผู ้
อ่อนแอกว่า ส่วนการลงโทษทางจิตจะให้ผลดีในการช่วยเสริ มสร้างจริ ยธรรมของเด็ก
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การออกคาสัง่ ให้เด็กทาตามแล้วผูใ้ หญ่คอยตรวจ
ตราใกล้ชิด ว่าทาตามที่ตนต้องการหรื อไม่ ถ้าไม่ ทาตามก็จะลงโทษเด็ก ซึ่ งการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้
จะยับยั้งการพึ่งตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กทาให้เด็กไม่ กล้าแสดงออก ขาดความเชื่อมัน่
ในตนเองและไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ส่ วนการเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อยหมายถึง การปล่อยให้เด็ก
คิดและตัดสิ นใจเองว่าควรทาหรื อไม่ควรทาสิ่ งใด และเปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น
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5. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้พ่ ึงตนเอง หมายถึง การที่ บิดามารดาเปิ ดโอกาสให้เด็ กได้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันด้วยตนเองหรื อภายใต้การแนะนา และฝึ กฝนจากบิดามารดาหรื อผู ้
เลี้ยงดู ซึ่ งการอบรมเลี้ยงดูวิธีน้ ีทาให้เด็กช่วยตนเองได้ และไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่นมากและนานไป
ดุษฎี โยเหลา (2535: 15-16) ได้รวบรวมและวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
โดยวิธีการเมต้าได้ 11 แบบ ดังนี้
1. การอบรมเลี้ ย งดู แบบรั กสนับ สนุ น คื อ การที่ ผูป้ กครองยอมรั บ ชื่ นชมให้ ความรั ก
สนับสนุน ใกล้ชิด และให้ความสนใจกับเด็ก
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล คือ การที่ผปู ้ กครองให้คาอธิบายประกอบการสนับสนุ น
และห้ามปรามเด็กในการกระทากิจกรรมต่าง ๆ และมีความสม่ าเสมอและเหมาะสมในการให้รางวัล
หรื อลงโทษ
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบไม่ใช้เหตุผล คือ การอบรมเลี้ยงดูที่ตรงกันข้ามกับการอบรมเลี้ย งดู
แบบใช้เหตุผล
4. การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย คือ การอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ลงโทษ
ด้วยการเฆี่ยน ทุบตีให้เจ็บ หรื อลงโทษทางจิ ตใจ ด้วยการดุ ด่าว่า แสดงอาการไม่ พอใจทาเป็ นเมิน
เฉย แสดงอาการไม่สนใจ ตัดสิทธิบางอย่าง
5. การอบรมเลี้ยงดู แบบควบคุม คือ การอบรมเลี้ยงดู ที่ผปู ้ กครองออกคาสัง่ ให้เด็กปฏิบตั ิ
ตามและคอยควบคุมพฤติกรรมของเด็ก โดยไม่ปล่อยให้เป็ นอิสระ
6. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย คือ พฤติกรรมของผูป้ กครองที่ปฏิบตั ิต่อเด็กโดยเด็ก
มีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความยุติธรรม ผูป้ กครองให้ความรักความอบอุ่นมีเหตุ ผล
ยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก ให้ความร่ วมมือในโอกาสอันควร
7. การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย คือ พฤติกรรมของผูป้ กครองที่ปฏิบตั ิต่อเด็ก โดย
ที่ เด็กรู้สึกว่าตนไม่ ได้รับ การเอาใจใส่ การสนับสนุ นหรื อการให้ คาแนะนาจากผูป้ กครองมัก ถู ก
ปล่อยให้ทาอะไรตามใจชอบ ผูป้ กครองไม่ได้ให้ความอบอุ่นเท่าที่ควร
8. การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด คือ พฤติกรรมของผูป้ กครองที่ปฏิบตั ิต่อเด็กโดยที่เด็กรู ้ สึก
ว่าตนเองไม่ได้รับอิสระเท่าที่ควร ต้องอยู่ในระเบียบวินยั ที่ผปู ้ กครองกาหนดหรื อถูกควบคุมไม่ให้
รับความสะดวกในการกระทาที่ตนเองต้องการ
9. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรัก คือ การรับรู ้ ที่เด็กมี ต่อการอบรมเลี้ยงดูของผูป้ กครอง
ในลักษณะที่เป็ นผูแ้ นะนา สนับสนุนและช่วยเหลือ ยินดีที่จะอยูก่ บั บุตร ปกป้ องคุม้ ครองและทาให้
บุตรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
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10. การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษ คือ การรับรู ้ ที่เด็กมี ต่อการอบรมเลี้ยงดูของผูป้ กครองใน
ลักษณะที่ เป็ นการลงโทษทั้งทางร่ างกายและจิ ตใจ เช่ น การเฆี่ยนตี ดุ ด่า การไม่ พิจารณาถึงความ
ต้องการของเด็ก การตัดสิทธิ เป็ นต้น
11. การอบรมเลี้ยงดูแบบเรี ยกร้องจากเด็ก คือ การรับรู ้ ของเด็กที่ มีต่อการอบรมเลี้ยงดูของ
แม่ ในลักษณะที่เป็ นการควบคุม เรี ยกร้ องเอาจากเด็ก เช่ น ในด้านความสาเร็ จ มักรู ้ สึกไม่ พอใจเมื่อ
บุตรทาไม่สาเร็จตามเป้าหมายของตน
โรเจอร์ (Roger, 1972: 117 อ้างถึ งใน พัช ริ นทร์ เสรี , 2544: 20-25) ได้แบ่ งประเภทการ
อบรมเลี้ยงดู ที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลออกเป็ น 3 แบบคือ
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง วิธีการปฏิบตั ิของบิดามารดา
หรื อผูป้ กครองทาให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบตั ิ ด้วยความยุติธรรมไม่ ตามใจ หรื อ
เข้มงวดจนเกินไป บิดามารดาให้ความรัก ความอบอุ่น มี เหตุ ผล ยอมรับความสามารถและความ
คิดเห็นของบุต ร เปิ ดโอกาสให้บุตรได้รั บรู ้ ใ นกิจกรรมบางอย่าง ส่ งเสริ มให้บุตรมี อิสระในการ
ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง ให้ความช่วยเหลือและความร่ วมมือกับ
บุตรตามโอกาสเหมาะสม
2. การอบรมเลี้ ย งดู แบบให้ ความคุ ้ม ครองมากเกิ นไป (Overprotection) หมายถึ งวิ ธีการ
ปฏิ บ ัติ ของบิดามารดาหรื อผูป้ กครองที่ ทาให้บุต รมี ความรู ้ สึกว่าตนเองไม่ ไ ด้รับอิ สระเท่ าที่ ควร
ไม่ ได้ทาในสิ่ งที่ ตนเองต้องการ หรื อทาอะไรด้วยตนเอง ต้องปฏิบตั ิ ตามระเบียบวินยั ที่บิดามารดา
กาหนดไว้ ถูกควบคุมและอยู่ในสายตาหรื อคุม้ ครองป้ องกันให้ความช่วยเหลื ออยู่ตลอดเวลา ไม่ มี
ความเป็ นตัวของตัวเอง และมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นเด็กอยูเ่ สมอ
3. การอบรมเลี้ยงดู แบบปล่อยปละละเลย (Rejection) หรื อทอดทิ้ ง หมายถึง วิธีการปฏิบตั ิ
ของบิดามารดาที่ท าให้ บุตรรู้ สึกว่าตนเองถูกเกลียดชัง ไม่ ได้รับการเอาใจใส่ สนับสนุ นหรื อให้
คาแนะนาช่ วยเหลือเท่าที่ควร มักใช้วิธีวิจารณ์ ตาหนิ ลงโทษที่ รุนแรง และปราศจากเหตุผล ไม่ ให้
ความสนิทสนมเป็ นกันเอง และปล่อยปละละเลยความเป็ นอยู่
เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1956 อ้างถึงใน พัชริ นทร์ เสรี , 2544: 20-25) ได้แบ่ งการอบรมเลี้ยงดู
ออกเป็ น 3 แบบดังนี้
1. การอบรมเลี้ ย งดู แ บบเผด็ จ การ (Authoritarian Method) หมายถึ ง การที่ ผู ้เ ลี้ ย งดู ใ ช้
กฎเกณฑ์หรื อระเบียบเข้มงวดเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ โดยไม่มีการอธิบายเหตุผลใด ๆ
ทั้งสิ้ น ถ้าเด็กไม่สามารถปฏิบตั ิได้จะถูกลงโทษอย่างรุ นแรงแต่ ถา้ เด็กปฏิบตั ิ ได้ตามต้องการก็ไ ม่ ได้
รับคาชมเชยหรื อมีบา้ งเพียงเล็กน้อย
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2. การอบรมเลี้ ย งดู แบบประชาธิ ป ไตย (Democratic Method) หมายถึ ง วิ ธีที่ ผูเ้ ลี้ ย งดู ให้
ความสาคัญกับการอธิบายและให้เหตุผลเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าทาไมเขาถึงถูกคาดหวังให้ทาพฤติ กรรม
หนึ่งมากกว่าอีกพฤติกรรมหนึ่ง และเมื่อเด็กสามารถทาพฤติกรรมที่ตอ้ งการหรื อแสดงว่าพยายามทา
บิ ดามารดาอาจให้รางวัลด้วยการให้การยอมรับ ส่ วนการลงโทษจะใช้ต่อเมื่ อเด็กตั้งใจที่จะปฏิเสธ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และจะใช้การลงโทษที่ไม่รุนแรง
3. การอบรมเลี้ ย งดู แบบปล่ อยปละละเลย (Permissive Method) วิ ธีน้ ี อาจจะถื อว่ าไม่ ใช่
วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่แท้จริ ง เพราะเด็กเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตนเองมากกว่าจะเรี ยนรู ้
จากคาแนะนาของผูเ้ ลี้ย งดู เมื่อเด็กพบว่าพฤติ กรรมใดก็ตามที่ ไม่ ได้รับการยอมรับ เขาจะเปลี่ย น
พฤติ กรรมใหม่หรื อคงพฤติ กรรมนั้นไว้จนกว่าเขาจะพบพฤติกรรมใหม่ ซึ่ งนอกจากจะทาความพึง
พอใจให้ตวั เราแล้ว ยังทาให้เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มด้วย
จากการศึกษาเอกสารที่ กล่าวถึงการอบรมเลี้ยงดู ดงั กล่าวข้างต้นพบว่า การอบรมเลี้ยงดูมี
หลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบจะส่ งผลต่ อการคิดอย่างมี เหตุ ผลรอบด้าน แตกต่ างกันออกไป ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการอบรมเลี้ยงดูออกเป็ น 3 แบบ คือ
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม
การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด เพราะเมื่อเด็กได้รับจาก
การอบรมเลี้ยงดู จนเด็กเติ บโตขึ้นมา เด็กจะเป็ นคนดี มีคุณภาพหรื อไม่ ขึ้นอยู่กบั ความเอาใจใส่
อบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ยงดู ว่าได้วางรากฐานของชีวิตในแต่ละด้านให้เด็กอย่างไร
ผูว้ ิจยั จึ งได้เลือกการอบรมเลี้ยงดู เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ใช้ในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อทักษะ
การคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เพื่อจาแนกกลุ่ ม ของนักเรี ย นออกเป็ นกลุ่ ม สู ง
กลางและต่าเพื่อทาการพัฒนาและส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการคิดระดับสู งต่อไป
5.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
การกระท าหรื อการแสดงพฤติ กรรมใด ๆ ที่ มี ความมุ่ งมั่นและหวังผล คื อแรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น มีความมานะพยายามที่จะกระทาการในสิ่ งที่ตนเองตั้งใจ
อย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบผลสาเร็ จ ดังนั้นแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ย่อมส่ งผลต่อระดับความสามารถใน
การคิดได้เช่นกัน
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5.3.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
ในความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์มีนกั วิชาการ นักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
แมคเคลแลนด์และคณะ (McClelland et al, 1953: 110-111) กล่าวว่า แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์
หมายถึง ความปรารถนาที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี และแข่งขันด้วยมาตรฐาน
อันดีเยีย่ ม พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ รู ้สึกมีความสุ ขใจเมื่อประสบความสาเร็ จ และมีความวิตก
กังวลเมื่อไม่ประสบความสาเร็จ หรื อเมื่อล้มเหลว
สเปนเซอร์ และเฮลมริ ช (Spence & Helmreich, 1983 cited in Franken, 1994)ได้กล่ าวถึ ง
แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่าหมายถึง การมี พฤติ กรรมมุ่งงาน เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพส่ วนตัวของ
บุ คคล กับ มาตรฐานภายในหรื อภายนอก รวมทั้งการแข่ งขันกับ บุ คคลอื่ น หรื อเปรี ย บเที ยบกับ
มาตรฐานดีที่สุด
กูด๊ (Good, 1959: 354 อ้างถึงใน นัยนา จันตะเสน, 2547: 5) ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ สรุ ปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์เป็ นความปรารถนาและความพยายามอย่างสู งของนักเรี ยนที่
จะศึกษาให้บรรลุสมั ฤทธิ์ผลตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ทว่ั ไปของการศึกษา
ระพินทร์ ฉายวิล (2545) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ว่า หมายถึง เป็ นแรงจูงใจที่ผลักดัน
ให้บุคคลพยายามที่ จะประกอบพฤติ กรรมให้สัมฤทธิ์ ผลด้วยมาตรฐานความเป็ นเลิศตามที่ ตนเอง
ตั้งเป้ าหมายไว้
สุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 72) ความหมายของแรงจู งใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ คือ แรงจูงใจที่เป็ นแรง
ขับ ให้ บุ คคลพยายามที่ จ ะประกอบพฤติ กรรมที่ ป ระสบสัมฤทธิ ผ ลตามมาตรฐานความเป็ นเลิศ
(Standard of Excellence) ที่ ตนเองตั้งไว้ บุ คคลที่ มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะไม่ทางานเพื่อหวังรางวัล
แต่จะทาเพื่อจะประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เติ มศักดิ์ คทวานิช (2546) ได้กล่าวถึงแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ว่า หมายถึง เป็ นแรงจู งใจที่ เกิด
จากความต้องการพยายามทากิจกรรมหนึ่ งกิจ กรรมใดที่ ไ ด้รับ มอบหมาย หรื อรั บ ผิดชอบอยู่ให้
สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ไม่ว่างานนั้นจะมีความยากลาบาก หรื อประสบปั ญหาอุปสรรค
สรุ ปความหมายของแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ที่ กล่ าวมาในข้างต้นได้ว่ า แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
หมายถึง การกระทา ปฏิบตั ิกิจกรรม หรื อแรงผลักดันอย่างใดอย่างหนึ่ ง ที่ประกอบด้วยความมุ่ งมัน่
ความปรารถนาของบุคคลที่ ให้กิจกรรมหรื อสิ่ งที่ ตนเองรับผิดชอบนั้น ประสบผลสัมฤทธิ์ สู งสุ ด
ตามที่ตนเองตั้งใจและตั้งเป้ าหมายเอาไว้ โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเข้ามา มุ่งที่จะได้มาซึ่ ง
ความสาเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรค ความยากลาบาก หรื อความท้าทายเท่าใดก็ตาม
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5.3.2 ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 อ้า งถึ ง ใน ศัก ดิ์ ไทย สุ ร กิ จ บวร, 2545) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ลักษณะพฤติกรรมของผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ว่ามีลกั ษณะดังนี้
1. กล้าเสี่ ย งในระดับปานกลาง (Moderate Risk Taking) เป็ นบุ คคลที่ มี การตัดสิ นใจเด็ด
เดี่ยว รู ้สึกไม่พอใจถ้าได้ทาในสิ่ งที่ง่ายและไม่ตอ้ งใช้ความสามารถ มักจะเลือกทาสิ่ งที่ยากเหมาะสม
กับความสามารถของตนและหากทาได้สาเร็ จจะทาให้ตนเองเกิดความพอใจ ส่ วนผูท้ ี่มีแรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ต่ า มักไม่ กล้าเสี่ ยงเพราะกลัวจะไม่ สาเร็ จหรื อไม่ ก็เสี่ ยงจนเกิ นไปทั้ง ๆ ที่ รู้ว่าไม่ ประสบ
ความสาเร็จ หรื อไม่กเ็ สี่ ยงจนเกินความสามารถทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่สาเร็ จแต่คิดจะหวังพึ่งโชคชะตา
2. มีกาลังความขยันขันแข็ง (Energetic) หรื อมีพลังความสามารถในการทาสิ่ งแปลกๆใหม่ ๆ
ที่ จะทาให้ตนเองรู้สึกได้ว่าประสบความสาเร็ จ ผูท้ ี่ มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งไม่ได้เป็ นคนที่ ขยันไป
ทุกเรื่ อง แต่มกั จะเอาใจใส่ พากเพียรต่อสิ่ งที่ทา้ ทายความสามารถ หากเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความคิดแล้ว
จะทาให้ตนเองเกิดความรู้สึกได้ว่าได้ทางานสาคัญสาเร็ จลุล่วง
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) บุ คคลที่ มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์
สู งจะมีความพยายามทางานให้สาเร็ จ เพื่อความพึงพอใจของตนเอง มิ ได้หวังให้ผอู ้ ื่นมายกย่อง มี
ความต้องการปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ นึ ชอบอิสระไม่ชอบให้ผอู ้ ื่นมาบงการ
4. ต้องการทราบผลในการตัดสิ นใจ (Knowledge of Result of Decision) บุคคลที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งจะติ ดตามผลการกระทาของตนเองหรื อการตัดสิ นใจของตนไม่ ใช่ คาดคะเนเอาเอง
และเมื่อทราบผลของการกระทาหรื อการตัดสิ นใจแล้ว ก็พยายามทาให้ดีข้ นึ กว่าเดิม
5. มี การคาดการณ์ล่ว งหน้า (Anticipation of Future Possibilities) บุ คคลที่ มี แรงจู งใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ สู ง จะมี ก ารวางแผนในการท างานระยะยาว มองเห็ น การณ์ ไ กล จึ ง ท าให้ ส ามารถจะ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าการกระทาของตนมี แนวโน้มว่าจะประสบความสาเร็ จ หรื อเกิดอุปสรรค
มากน้อยหรื อไม่เพียงใดได้มากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ต่ า
6. มีทกั ษะในการจัดระบบงาน (Organization Skill) ข้อนี้ ยงั ไม่ มีหลักฐานค้นคว้าเพียงพอ
แต่มีลกั ษณะที่น่าจะทาให้เกิดสมรรถภาพในการจัดระบบงานมากขึ้น
ยงยุทธ เกษสาคร (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ไว้ว่า
1. บุคคลที่มีระดับความทะเยอทะยานสู งและปรารถนาในความสาเร็ จในชี วิตและหน้าที่
การงาน
2. บุ คคลที่ ต้ งั ความหวังอย่างแรงกล้า ที่ จ ะพัฒนาตนเอง มุ่ งมั่นสู่ ความสาเร็ จ ถึ งแม้ ว่ า
ความหวังนั้นจะขึ้นอยูก่ บั โอกาสก็ตาม
3. บุคคลที่มีความเพียรพยายาม เพื่อความก้าวหน้าสู่ สถานะที่สูงขึ้นไปเป็ นลาดับ
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สรุ ปได้ว่าลักษณะของผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ต้องมีความตั้งใจ พยายามในการกระทาต่าง
ๆ มีความความทะเยอทะยาน กล้าที่จะเสี่ ยง ไม่หวัน่ ไหวแม้จะเป็ นสิ่ งที่ยาก ไม่ว่าจะมีความซับซ้อน
มากเพียงใด มี ลกั ษณะมุ่ งมัน่ ในอนาคต ต้องการสิ่ งที่ ดีกว่าปั จจุ บนั มุ่ งผลสาเร็ จที่ มีคุณค่ามากกว่า
ความสาเร็ จธรรมดาทัว่ ไป เพื่อให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ตนเองตั้งไว้สูงสุ ด
5.3.3 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
1) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961: 100-110) ได้สรุ ปว่า คนเรามีแรงจูงใจอยู่ 3 ประการ คือ
1.1 แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Needs for Achievement: nAch) หมายถึง ความปรารถนาที่จะทา
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และแข่งขันด้วยมาตรฐานอันดีเยีย่ ม พยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่ าง ๆ รู้ สึกมี ความสุ ข สบายใจเมื่ อประสบความส าเร็ จ และมี ความวิ ต กกังวลเมื่ อไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จหรื อเมื่อประสบความล้มเหลว
1.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Needs for Affilliation: nAff) หมายถึง ความต้องการอยู่ร่วมกัน
กับ ผูอ้ ื่นในสังคม ความต้องการเป็ นที่ ย อมรั บ ของผูอ้ ื่ น และความต้องการความเป็ นมิ ต รและ
สัมพันธภาพที่อบอุ่น
1.3 แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Needs for Power: nPow) หมายถึง ความต้องการที่ จะควบคุมผูอ้ ื่น
ต้องการมี อิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่น พยายามจะควบคุมสิ่ งต่าง ๆ และให้คุณให้โทษแก่ผอู ้ ื่น และต้องการ
รับผิดชอบผูอ้ ื่น
และแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1987 อ้างถึ งใน สุ นิด า ศิ ริ พ ากย์, 2553) ยังได้ใ ห้ ความ
สนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์กบั พื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมและการอบรม
เลี้ยงดู รวมทั้งผลของแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่ จะมี ต่อสังคมด้วยการอบรมเลี้ยงดูและวัฒนธรรมของ
สังคมที่เน้นความสาเร็ จ สังคมเน้นความสัมฤทธิ์ ผล จะทาให้พ่อแม่ อบรมเลี้ยงดู ลูกโดยเน้นความ
สัมฤทธิ์ผลตามปทัสถานของสังคม ดังนั้นการที่พ่อแม่ฝึกให้เด็กรู ้จกั ช่วยตัวเอง ฝึ กการคิดแก้ปัญหา
และให้การเสริ มแรงพฤติกรรมที่ มุ่งความสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยน และการทางาน ฯลฯ การอบรม
เลี้ยงดู ดงั กล่าว จะพัฒนาให้เด็กเจริ ญเติบโตเป็ นคนที่ ตอ้ งการความสาเร็ จมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สู ง
และแรงจูงใจที่เขามีอยู่น้ นั จะมีผลต่อพฤติกรรมของเขา ทาให้ได้เป็ นผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าสังคม หรื อ เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิที่มีความพยายาม และมีประสิ ทธิภาพอันจะเป็ นผลขึ้นในกลุ่มหรื อสังคมที่เขาเป็ นผูน้ า หรื อ
เป็ นสมาชิกอยู่ ดังนั้นสังคมที่สมาชิ กมี แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สู งย่อมจะพัฒนาไปได้มากกว่าสังคมที่
สมาชิกมีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ต่ า
ทฤษฎี และแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของแมคเคลแลนด์ นั้นแยกแรงจู งใจออกเป็ น 3 ด้านคือ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ นัน่ คือแรงจูงในตนเอง แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ แรงจูงในการเข้าสังคมเพื่อให้เป็ น
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ที่ยอมรับ และแรงจูงใจที่ใฝ่ อานาจ ที่ตอ้ งการเป็ นผูน้ า ต้องการมีอิทธิพลเหนือผูอ้ ื่น หรื อผูท้ ี่ควบคุม
หลัก รวมทั้งอธิบายถึงอิทธิพลที่มีผลต่ อการเกิดแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ คือวัฒนธรรมทางสังคมและ
การอบรมเลี้ยงดู ของพ่อแม่ ย่อมส่ งผลต่ อการเกิด แรงจู งใจในด้านต่ าง ๆ ต่ อผูเ้ รี ยน ซึ่ งปั จจัยการ
อบรมเลี้ยงดูเป็ นปั จจัยที่ผวู ้ ิจยั ได้เลือกเป็ นประเด็นหนึ่งในการศึกษาเช่นกัน
2) ทฤษฎีแรงจูงใจของแอตคินสั น
แอตคิ น สั น (Atkinson, 1964: 240-268) ได้ ท าการศึ ก ษาความต้ อ งการที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในการทางานสรุ ปผลการศึกษาว่า
2.1 บุคคลที่มีความต้องการความสาเร็ จในการทางานต่ าจะทางานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
น้อยกว่าบุคคลที่มีความต้องการความสาเร็ จในการทางานสู ง
2.2 งานใด ๆ ก็ตาม ถ้าความสาเร็ จอยูไ่ ม่ยากเกินไป บุคคลนั้นจะพยายามที่จะทางานนั้นให้
สาเร็ จตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ
2.3 งานใด ๆ ก็ตาม ถ้าความสาเร็ จยาก บุคคลนั้นจะไม่พยายามที่จะทางานนั้นให้สาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
นอกจากนี้แอตคินสัน ได้ต้ งั ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ข้ นึ มา ซึ่ งทฤษฎีน้ ีกล่าวว่าการทางาน
ใด ๆ ก็ตาม หรื อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่ อความสาเร็ จในการทางานนั้นจะขึ้นกับการตีค่า
หรื อผลประโยชน์ที่พึงจะได้จากการกระทา หรื ออาจกล่าวได้ว่าการทางานของบุคคลมี แนวโน้ม อยู่
2 ประการ คือ
1. เพื่อมุ่งหวังความสาเร็จ ซึ่ งการทางานเพื่อความสาเร็ จนั้นบุคคลจะทาด้วยความพอใจและ
สมัครใจ
2. เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว ซึ่ งการทางานเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวนั้น บุ คคลจะทา
ด้วยความไม่พอใจ หรื อด้วยความจาใจ หรื อถูกบังคับ
ทฤษฎีแรงจูงใจของแอตคินสัน มุ่ งเน้นไปที่ ความต้องการความสาเร็ จในการทางาน โดย
มองงานเป็ นองค์ประกอบว่ายากมากน้อยเพียงใด ถ้าสาเร็ จได้ยาก บุคคลก็จะไม่พยายามทางานนั้น
เพื่ อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว แต่ ถ้าเห็ นว่ างานนั้นง่ ายก็จะมี แรงจู งใจเพิ่ มมากขึ้ น เพราะมองว่ามี
โอกาสประสบความสาเร็จได้
3) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของสเปนเซอร์ และเฮลมริ ช
สเปนเซอร์และเฮลมริ ช (Spence & Helmreich, 1983 cited in Franken, 1994: 428) ได้เสนอ
ทฤษฎี แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ที่ เ รี ย กว่ า The Spence-Helmreich Model โดยแบ่ งองค์ป ระกอบของ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ออกเป็ น 3 มิติดงั นี้
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3.1 ความพึงพอใจในงาน (Satisfaction of Work) หมายถึง ความมุ่ งมัน่ ในการทางาน โดย
คานึ งถึงความพยายามที่จะทางานให้ ดีที่สุดอย่างเต็ มความสามารถ แม้จ ะไม่ เ ป็ นที่ ชื่นชอบของ
ผูร้ ่ ว มงาน มี ความสุ ขในการท างาน พึ งพอใจในความพยายามที่ จ ะท างานหนัก โดยมุ่ งให้ เ กิ ด
ความสาเร็จและมีการทางานอย่างต่อเนื่อง
3.2 ความต้องการทางานให้เสร็ จสมบูรณ์ (Sense of Completion or Mastery) หมายถึง ความ
ต้องการในการใช้ความคิดและการทางานในสิ่ งที่ ยาก และท้าทายความสามารถด้วยตนเอง แม้จะ
เป็ นงานที่ ต นไม่ ถ นัด หรื อ ไม่ แ น่ ใ จว่ าจะท าได้ มี ความภาคภู มิ ใ จเมื่ อ ได้ท างานสาเร็ จ โดยใช้
ความสามารถอย่างสู ง และพอใจที่ จะปรับปรุ งข้อผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้น แม้ผลงานจะไม่ ดีเท่ าผูอ้ ื่นก็
ตาม
3.3 ความต้องการแข่งขัน (Competitiveness) หมายถึง ความต้องการทางานในสถานการณ์
ที่มีการแข่งขัน เปรี ยบเทียบตนเองและผูอ้ ื่น โดยพยายามทางานให้ได้ดีกว่าผูอ้ ื่น และให้ความสาคัญ
กับชัยชนะในการทางาน มีความกังวลใจเมื่ อบุคคลอื่นทางานได้ดีกว่าตนเอง และจะเพียรพยายาม
มากขึ้นเมื่อทางานแข่งขันกับผูอ้ ื่น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของบุคคลต้องเกิดจากความพอใจในงาน จึงจะทาให้
งานนั้นออกมาสมบูรณ์ จนนาไปสู่ การแข่งขันกับคู่แข่งที่มีลกั ษณะงานคล้ายกันได้
จะเห็ นได้ว่า แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นสิ่ งที่ เป็ นแรงผลัก ช่ วยให้บุคคลมี ความมุ่ งมัน่ เพื่อ
กระทาการบางสิ่ งบางอย่างให้ประสบความสาเร็ จ เช่ นเดี ยวกันนักเรี ยนที่มีแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ใน
ระดับที่ต่างกัน ก็น่าจะมีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาปั จจัย
สนับ สนุ น ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ที่ มี ต่ อความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
5.4 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน
เจตคติเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกว่าบุ คคลนั้นมี ความรู ้ สึกต่อบางสิ่ งอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นในด้านบวก
หรื อด้านลบ ย่อมส่ งผลต่ อความคิดและพฤติ กรรม เช่ นเดี ยวกับเจตคติ ต่อการเรี ยน ก็เป็ นสิ่ งบ่ งว่า
ผูเ้ รี ยนมีวามรู้สึกอย่างไรต่อการเรี ยน ผูว้ ิจยั เสนอกรอบการศึกษาของปั จจัยด้านเจตคติต่ อการเรี ยน
ดังต่อไปนี้
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5.4.1 ความหมายของเจตคติ
อนาสตาซี (Anastasi, 1996) ให้แนวคิดว่า เจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่ จะแสดงออก
ในทางชอบหรื อไม่ชอบต่ อสิ่ งต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อ สถาบันต่าง ๆเจต
คติ ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่ สามารถสรุ ปพาดพิงจากพฤติ กรรมภายนอก ทั้งต้องใช้ภาษา
และไม่ตอ้ งใช้ภาษา
สมเกียรติ รักษ์มณี (2554: 114) อ้างอิงจากพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
โดยให้ ความหมายว่า “ท่ าที ห รื อความรู ้ สึกของบุ คคลต่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ” และกากับ ไว้ว่ ามาจาก
ภาษาอังกฤษว่า attitude คานี้เกิดจาก เจต (เจ-ตะ) + คติ (คะ-ติ) “เจต” เป็ นบาลี (สันสกฤตใช้ เจตสฺ )
หมายถึงใจ หรื อ สิ่ งที่คิด คานี้เมื่อนามาใช้ในภาษาไทย เราอาจอ่านออกเสี ยงเป็ น เจด บ้างก็มี เช่นใน
คา “เจตนา” ที่จริ งคือ เจ-ตะ-นา แต่คนไทยนิยมอ่านแบบไทยเป็ น เจต-ตะ-นา มากกว่า ส่ วนคา “คติ”
เป็ นบาลี เมื่อนามาใช้ในภาษาไทยอาจแผลงเป็ น คดี บ้างก็มี เช่นในชื่อ “ไทยคดีศึกษา” ไม่ได้แปลว่า
จะต้องเป็ นความขึ้ นโรงขึ้ นศาลกัน เพราะคา คติ หรื อ คดี นี้ ห มายถึ ง เรื่ อง ทาง แนวทาง ความ
เป็ นไป ดังนั้น “เจตคติ ” จึ งอาจแปลได้ว่า แนวทางที่ คิด หรื อ ที่ เกิดขึ้นในใจ รวมความแล้วจึ งได้
ความหมายที่ชดั เจนตามที่พจนานุกรมกล่าวไว้ ยังมี นกั จิ ตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของเจตคติไว้อีกดังต่อไปดังนี้
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2542: 54) ให้ความหมายเจตคติ ว่า เป็ นความรู ้ สึกเชื่ อ
ศรั ท ธา ต่ อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จนเกิด ความพร้ อมที่ จ ะแสดงการกระทาออกมา ซึ่ งอาจจะไปในทางดี
หรื อไม่ดีก็ได้ เจตคติยงั ไม่เป็ นพฤติ กรรมแต่ เป็ นตัวการที่ทาให้เกิดพฤติ กรรม ดังนั้นเจตคติ จึงเป็ น
คุณลักษณะของความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายใน
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2543: 366) ได้กล่าวไว้สรุ ปได้ว่า เจตคติ เป็ นอัชฌาสัย(Disposition)
หรื อแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่ อพฤติ กรรมสนองตอบต่ อสิ่ งแวดล้อมหรื อสิ่ งเร้า ซึ่ งอาจเป็ นทั้งคน วัตถุ
สิ่ งของ หรื อความคิ ด บุ คคลใดมี เ จตคติ บ วกต่ อสิ่ งใดก็จ ะเผชิ ญ กับ สิ่ ง นั้น ถ้ามี เ จตคติ ลบก็ จ ะ
หลีกเลี่ยงสิ่ งนั้น เจตคติจึงเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้และเป็ นการแสดงออกของค่านิยมและความเชื่อของบุคคล
ปรี ย าภรณ์ วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2546: 208) ได้ ก ล่ า วไว้ส รุ ป ได้ ว่ า เจตคติ เ ป็ นเรื่ อ งของ
ความชอบ ความไม่ชอบ ความลาเอียง ความคิดเห็น ความรู ้สึก ความเชื่อฝังใจของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดจะเกิดขึ้นเมื่ อได้รับรู ้หรื อประเมินเหตุการณ์ในสังคมนั้น แล้วเกิดอารมณ์ความรู ้ สึกควบคู่ไป
กับการรับรู ้น้ นั และมี ผลต่ อความคิดและปฏิกิริยาในใจของบุ คคล ดังนั้นเจตคติจึงเป็ นทั้งพฤติ กรรม
ภายนอกที่อาจจะสังเกตได้ หรื อเป็ นพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้
สรุ ป ได้ว่า เจตคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึกนึ กคิ ดภายในที่ อาจจะแสดงออกมาหรื อไม่ แสดง
ออกมา หรื อท่าทีที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ทั้งในด้านบวก (Positive) เช่น เห็นด้วย รัก ชอบ หรื อในด้าน
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ลบ (Negative) เช่ น ไม่ เ ห็ นด้ว ย เกลี ย ด ไม่ ช อบ ซึ่ งสามารถท าให้ เ กิ ด ขึ้ นและเปลี่ ย นแปลงได้
ตลอดเวลาของแต่ละบุคคล
5.4.2 ลักษณะสาคัญของเจตคติและองค์ ประกอบของเจตคติ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของเจตคติพอสรุ ปได้ดงั นี้
ชอว์และไรท์ (Shaw and Wright, 1967) ได้กล่าวถึงลักษณะของเจตคติไว้ว่า
1. เจตคติ เป็ นผลจากการที่บุคคลประเมินมโนทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของสิ่ งเร้ าแล้วแปรมา
เป็ นความรู้สึกภายในที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการที่จะแสดงพฤติกรรม
2. เจตคติจะถูกแปรค่าได้ท้ งั ด้านคุณภาพและความเข้ม โดยจะครอบคลุมช่วงของเจตคติ ใน
ด้านบวกจนถึงด้านลบ
3. เจตคติเป็ นสิ่ งที่เกิดจากเรี ยนรู ้มากกว่าจะเป็ นสิ่ งที่มีมาแต่กาเนิด นัน่ คือเป็ นผลมาจากการ
พัฒนาโครงสร้างทางร่ างกายและวุฒิภาวะทางจิตใจ
4. เจตคติเกี่ยวข้องกับสิ่ งเร้าเฉพาะอย่างทางสังคม
5. เจตคติที่มีต่อสิ่ งเร้าของบุ คคลที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันก่อ
เป็ นเจตคติเฉพาะบุคคลต่อสิ่ งเร้านั้น
6. เจตคติเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความคงที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก
เทรี ยนดิส (Triandis, 1971) ได้สรุ ปลักษณะเจตคติได้ดงั นี้
1) เจตคติเป็ นภาวะทางจิตใจที่ มีอิทธิ พลต่ อการคิดและการกระทามี ผลให้บุคคลมี ท่าทีใน
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าในทางใดทางหนึ่ง
2) เจตคติเป็ นสิ่ งที่ไม่ได้มาแต่ กาเนิดแต่ จะเกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ที่บุ คคล
นั้นเกี่ยวข้อง
3) องค์ป ระกอบทางด้านการกระทา (Action Tendency) เมื่ อมี ความรู ้ สึกพอประมาณ มี
ความรู ้สึกชอบหรื อไม่ชอบพอประมาณ ก็มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิต่อสิ่ งนั้น ๆ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 242-245) ได้อธิบายลักษณะของเจตคติไว้ดงั นี้
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่ งเร้ าต่ าง ๆ รอบตัว บุ คคล การอบรมเลี้ยงดู การเรี ย นรู ้
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่าประสบการณ์ที่เหมื อนกัน
ก็จะมีเจตคติที่แตกต่างกันไปด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อายุ เป็ นต้น
2. เจตคติเป็ นความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ า เป็ นการเตรี ยมความพร้อมภายในของ
จิ ตใจมากกว่าภายนอกที่จะสังเกตได้ สภาวะความพร้ อมที่ จะตอบสนองมี ลกั ษณะที่ ซับซ้อนของ
บุคคลที่จะชอบหรื อไม่ชอบ ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ และจะเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ดว้ ย
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3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิ น ทิ ศทางของการประเมิ น คือ ลักษณะความรู ้ สึกหรื อ
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็ นความรู้สึกหรื อประเมิ นว่าชอบ พอใจ เห็ นด้วย ก็หมายความว่าเป็ นเจตคติ
ทางบวก แต่ถา้ ผลการประเมินออกมาในทางที่ไม่ดี ก็หมายความว่าเป็ นเจตคติทางลบ
4. เจตคติมีความเข้มข้น คือ มีปริ มาณมากน้อยของความรู ้สึก ถ้าชอบมากหรื อเห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ก็แสดงว่าเจตคติมีความเข้มข้นในระดับสู ง
5. เจตคติ มี ความคงทน เจตคติ เ ป็ นสิ่ งที่ บุ คคลถื อมั่นยึด มั่น และมี ส่ว นในการกาหนด
พฤติกรรมของบุคคล การยึดมัน่ ในเจตคติต่อสิ่ งใดทาให้การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึ้นได้ยาก
6. เจตคติ มีท้ งั พฤติกรรมภายในและพฤติ กรรมภายนอก พฤติ กรรมภายในเป็ นสภาวะทาง
จิ ตใจซึ่ งหากไม่ได้แสดงออก ก็ไม่ สามารถจะรู ้ ได้ว่า บุ คคลนั้นมี เจตคติ อย่างไร ส่ วนเจตคติ เป็ น
พฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ ้น และการกระตุน้ นี้ยงั มีสาเหตุอื่น ๆ ร่ วมอยูด่ ว้ ย
เช่น บุคคลแสดงความไม่ชอบด้วยการดุด่าคนอื่น และนอกจากเหตุ ผลของการไม่ชอบแล้วอาจเกิด
จากการถูกท้าทายด้วย
7. เจตคติ จะต้องมีสิ่งเร้าจึ งเกิดการตอบสนองขึ้น แต่ ก็ไม่ จาเป็ นว่าเจตคติที่แสดงออกจาก
พฤติ กรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะสอดคล้องกัน เพราะก่ อนแสดงออกบุ คคลนั้นอาจ
ปรั บ ปรุ งความรู้ สึกที่ จ ะกระท าให้ เ หมาะสมกับ ปทัส ถานของสั งคม แล้ว จึ งแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรมภายนอก
สุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 367) ได้อธิบายลักษณะของเจตคติไว้ดงั นี้
1. เจตคติเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้
2. เจตคติเป็ นแรงจูงใจที่จะทาให้บุคคลกล้าเผชิ ญกับสิ่ งเร้าหรื อหลีกเลี่ยง ดังนั้นเจตคติจึงมี
ทั้งทางบวกและทางลบ
3. เจตคติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คื อ องค์ป ระกอบเชิ งความรู ้ สึกอารมณ์
(Affective component) องค์ ป ระกอบเชิ ง ปั ญญาหรื อการรู ้ คิ ด (Cognitive component) และ
องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavior component)
4. เจตคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจจะเปลี่ยนแปลงจากทางบวกเป็ น
ทางลบ ซึ่ งบางครั้งเรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงทิ ศทางของเจตคติ หรื ออาจเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
(Intensity) หรื อความมากน้อย
5. เจตคติเปลี่ยนแปรไปตามชุมชน หรื อสังคมที่บุคคลนั้นเป็ นสมาชิ ก เนื่องจากชุมชนหรื อ
สังคมหนึ่ง ๆ อาจมีค่านิยมที่เป็ นอุดมการณ์พิเศษเฉพาะ ดังนั้น ค่านิยมเหล่านี้จึงมีอิทธิพลต่อเจตคติ
ของสมาชิกสังคมนั้น ซึ่ งในกรณีที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอ้ งเปลี่ยนแปลงค่านิยม
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6. สัง คมประกิ ต (Socialization) มี ค วามส าคัญ ต่ อ พัฒ นาการทางด้ า นเจตคติ ข องเด็ ก
โดยเฉพาะเจตคติต่อความคิดและหลักการที่เป็ นนามธรรม เช่น อุดมคติ เจตคติต่อเสรี ภาพในการพูด
การเขียน
จากที่กล่าวมานั้น สามารถสรุ ปได้ว่าลักษณะของเจตคติเกิดจาก ประสบการณ์ การรับรู ้และ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้านั้นโดยเป็ นความรู ้สึกทางความคิด อารมณ์ และแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่
มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เฉพาะ เจตคติ เ ป็ นสิ่ ง ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงได้ แต่ จ ะยากหรื อ ง่ า ย ขึ้ น อยู่ ก ับ
สภาวการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งนั้น ๆ
5.4.3 องค์ประกอบของเจตคติ
เทรี ยนดิส (Triandis, 1971: 6-7) ได้กล่าวถึงเจตคติว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านความรู ้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือความคิดของบุ คคลที่
จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ
2. องค์ประกอบด้านความรู ้สึก (Affective Component) คือ สภาพอารมณ์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจาก
ความคิด ถ้าบุคคลมีความคิดที่ดีหรื อไม่ดีต่อสิ่ งใดบุคคลนั้นจะมีความรู ้ สึกยอมรับหรื อปฏิเสธต่ อสิ่ ง
นั้น
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) คือ ความรู ้สึกโน้มเอียงที่จะกระทา
ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ปของการยอมรับหรื อปฏิเสธ ซึ่ งองค์ประกอบทั้งสามประการนี้มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระที่วัดได้
ตัวแปรร่ วม ตัวแปรตาม
สิ่ งเร้า : บุคคล
สถานการณ์
กลุ่มสังคม
และอื่น ๆ

เจตคติ

ความรู ้สึก

คาพูดที่แสดงถึง
ความรู ้สึก

ความรู ้

การรับรู ้ คาพูดที่
แสดงถึงความเชื่ อ

การปฏิบตั ิ
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเจตคติ

ปฏิกิริยาแสดงออก
คาพูดที่เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิ
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5.4.4 ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดเจตคติ
แสงเดือน ทวีสิน (2545: 68) ได้กล่าวถึงปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดเจตคติ สรุ ปได้ดงั นี้
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ ละบุ คคล โดยการรวบรวมประสบการณ์จากอดี ต
สะสมไว้บุคคลนั้นจะทาการจาแนกแยกแยะออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ชอบ–ไม่ ชอบ ดี –ไม่ ดี สนใจ–
ไม่ สนใจ ซึ่ งอาศัยประสบการณ์เป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเพื่อกาหนดทิศทางของเจตคติและ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะถูกหล่อหลอมมาจากความเชื่อ ของมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกัน ซึ่ งความเชื่ อ
ของมนุษย์จะประกอบด้วยเหตุแต่ละบุคคล นักจิตวิทยาได้จดั ลาดับความเชื่อไว้ ดังนี้
1.1 ความเชื่อจากประสบการณ์ตรง (Primitive Belief) เป็ นความเชื่อในระดับพื้นฐานที่สุด
คือ เชื่อเพราะเคยได้พบมา
1.2 ความเชื่อจากการประเมินค่า (Evaluative Belief) เกิดขึ้นเนื่องจากบางครั้งประสบการณ์
ตรงไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เหมือนกันทุ กครั้ง ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินค่าก่อนการตัดสิ นใจว่าจะเชื่ อถือ
ได้หรื อไม่
1.3 ความเชื่อในระดับการวิเคราะห์ (Higher–Order Belief) เป็ นความเชื่ อที่ ได้จากข้อมู ล
หลายทาง ดังนั้นก่ อนที่ จ ะเชื่ อจะต้องพิ จารณาถึ งเหตุ ผ ลก่ อนซึ่ งเป็ นความเชื่ อที่ เ ป็ นผลของการ
พิสูจน์ในเชิงตรรกวิทยามาแล้ว
1.4 ความเชื่อในระดับการสังเคราะห์ (Horizontal Structure of Belief) เป็ นความเชื่อที่ตอ้ ง
อาศัยข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ มากมายในการตัดสิ นใจเพื่อประกอบความเชื่ อถือของตน ความเชื่อ
ในระดับนี้มกั จะผ่านการกลัน่ กรองของข้อมูลมาอย่างดี
2. เจตคติ ที่เกิดจากการรับเจตคติของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง การรับเจตคติของผูอ้ ื่นมานั้น
มักจะเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญเป็ นที่น่าเชื่อถือยกย่องชื่นชมอย่างมาก
3. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ที่ประทับใจมาก ประสบการณ์บางอย่างที่ประทับใจมากทั้ง
ทางด้านดีและไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็ก่อให้เกิดเป็ นเจตคติได้อย่างรวดเร็ ว
จากที่ กล่าวมานั้นสรุ ปว่า เจตคติ เกิดจาก 2 ปั จจัยหลัก คือปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้วยความเชื่อ
ประสบการณ์ และปั จจัยจากภายนอก เช่น การรับรู ้จากบุคคลอื่น
5.4.5 ความหมายของเจตคติต่อการเรี ยน
รพีพรรณ สุ ฐาปั ญณกุล (2541) อธิ บายถึงความหมายของเจตคติ ต่อการเรี ยนว่า หมายถึง
ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ของนักเรี ยนที่มีต่อประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ น
ครู เพื่อน วิชาที่เรี ยน สภาพที่ เอื้ออานวยต่ อการเรี ยน และที่ บ้าน ซึ่ งสรุ ปพฤติ กรรมเจตคติ ต่อการ
เรี ยนออกมา 2 ลักษณะคือ
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1. เจตคติ ที่ ดีต่อการเรี ย น นักเรี ย นจะแสดงออกในลักษณะของความพึ งพอใจ เห็ นด้วย
สนใจ มาเรี ย นอย่างสม่ าเสมอ ยอมรั บ ในความสามารถ และพฤติ กรรมของครู เห็ นคุ ณค่ าของ
การศึกษา
2. เจตคติที่ไม่ดีต่อการเรี ยน นักเรี ยนจะแสดงออกในลักษณะของการติ ไม่ เห็ นด้วย ไม่
สนใจ ขาดเรี ยนบ่อย ๆ ไม่ ชอบ และไม่ ยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของครู ไม่ เห็ นคุณค่า
ของการศึกษา
สมนึก โรจน์มงคลรัตน์ (2549) ให้ความหมายของเจตคติ ต่ อการเรี ย นว่ า หมายถึงความ
คิดเห็น ความรู้สึก ของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน ทั้งในด้านเนื้อหาวิชา ครู ผสู ้ อน และกิจกรรมต่าง ซึ่ ง
ส่ งผลให้แสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ
1. เจตคติในทางบวก หรื อ เจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนจะแสดงออกมาในลักษณะ
ของการชอบ ความพึงพอใจ เห็ นด้ว ย สนใจในการเรี ย น มาเรี ย นอย่างสม่ าเสมอ ยอมรั บ ใน
พฤติกรรมและความสามารถของครู ผสู ้ อน เห็นคุณค่าของการศึกษา
2. เจตคติในทางลบ หรื อ เจตคติ ที่ไม่ดีต่อการเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนจะแสดงออกมาในลักษณะ
ของการไม่ ช อบ ไม่ พึงพอใจ ไม่ เ ห็ นด้ว ย ไม่ สนใจในการเรี ย น ขาดเรี ย นบ่ อย ๆ ไม่ ย อมรั บ ใน
พฤติกรรมและความสามารถของครู ผสู ้ อน ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา
จากความหมาย พอสรุ ปความหมายของเจตคติต่อการเรี ยนได้ว่า เป็ นความรู ้สึกของนักเรี ยน
ที่ มี ต่ อการเรี ย นที่ครอบคลุม ทั้งเนื้ อหารายวิชาและอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง ซึ่ งส่ งผลให้ เ กิ ด พฤติ กรรม
ออกมา 2 แบบ คือ เจตคติในทางบวก หรื อเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน และเจตคติในทางลบ หรื อเจตคติ
ที่ไม่ดีต่อการเรี ยน
5.4.6 การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติน้ นั มีหลายรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีการวัดเจตคติดงั ต่อไปนี้
อนาสตาซี (Anastasi, 1990: 482) ได้อา้ งถึงการสร้างแบบวัดเจตคติของลิเคิร์ท ที่เป็ นที่นิยม
พอ ๆ กับ แบบวัด เจตคติ ของเธอร์ สโตน ในแบบวัด เจตคติ ของลิ เ คิ ร์ ท กาหนดให้ ข้อความทุ ก
ข้อความในแบบวัดเจตคติ คือ ผลรวมของคะแนนทุกข้อในแบบวัดเจตคติ ซึ่ งลิเคิร์ทถือว่า ผูม้ ีเจตคติ
ดีต่อสิ่ งใดโอกาสที่จะตอบเห็นด้วยกับข้อความที่สนับสนุนสิ่ งนั้นจะมีมาก และโอกาสที่จะตอบเห็น
ด้วยกับข้อความที่ ต่อต้านสิ่ งนั้นก็มีน้อย ในทานองเดี ยวกันผูม้ ี เจตคติไม่ดีต่อสิ่ งใดนั้น โอกาสที่ จะ
เห็นด้วยกับข้อความที่สนับสนุนสิ่ งนั้นก็มีน้อย และโอกาสจะตอบเห็นด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่ ง
นั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกข้อจะเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็ นถึงเจตคติของผูต้ อบในแบบวัดเจตคติ ของ
แต่ละบุคคล
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ปรี ยาพร วงศ์อุนตรโรจน์ (2534) ให้ความเห็ นว่า เนื่ องจากเจตคติ ค่อนไปทางนามธรรม
มากกว่ารู ป ธรรม เป็ นความรู้ สึกความเชื่ อของบุ คคลซึ่ งมี การเปลี่ ย นแปลง การวัด เจตคติ จึงไม่
สามารถจะวัดได้โดยตรง แต่วดั ได้จากแนวโน้มของบุคคลที่แสดงออกทางภาษาและวัดในรู ปของ
ความเห็น การวัดเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดและผูใ้ ดอาจจะใช้วิธีการสังเกตจากการกระทา คาพูด
การแสดงสี ห น้า ท่ า ทางหรื อ สัม ภาษณ์ ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของเขา แต่ แ บบวัด หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่
นักจิตวิทยานิยมใช้มากจะอยูใ่ นรู ปของแบบสอบถามหรื อแบบสารวจเรี ยกว่า แบบวัดเจตคติ
สรุ ปแล้วว่าแบบวัดเจตคติ น้ นั เป็ นการวัดในรู ปของนามธรรม แต่ สามารถใช้วิธีการวัดได้
หลายวิธีเ ช่ น การสังเกตพฤติกรรม การสัม ภาษณ์ หรื อสุ ด ท้ายที่ เ ป็ นที่ นิยมในการเก็บข้อมู ลใน
งานวิจยั มากที่สุด คือการสร้างข้อความขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงระดับความคิดเห็น
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีดงั นี้
6.1 งานวิจัยภายในประเทศ
เกิดศิริ ทองนวล (2550: 88-96) ได้ศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศรี สะเกษเขต 4 ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ที่ มี ความสัม พันธ์ท างบวกอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ กบั การคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ เจตคติต่อการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ความเชื่ออานาจภายใน
ตน การอบรมเลี้ยงดู แบบรักสนับสนุ น บรรยากาศในชั้นเรี ยน และประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู
ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่การอบรม
เลี้ ย งดู แบบใช้เ หตุ ผ ล ส่ ว นการอบรมเลี้ ย งดู แบบควบคุ ม ไม่ มี ความสัม พันธ์กบั การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ปั จจัยที่มีอานาจในการพยากรณ์การคิดอย่างมี วิจารณญาณ ได้แก่ เจตคติ ต่อการเรี ยน
ประสิ ทธิภาพการสอนของครู และการอบรมเลี้ยงดู แบบควบคุม ตามลาดับ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .285 มีค่าอานาจการพยากรณ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (R2 adj) ได้
ร้อยละ 7.90 ซึ่ งสามารถนามาสร้างสมการพยากรณ์การคิดอย่างมี วิจารณญาณในรู ปคะแนนดิ บ และ
ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ตามลาดับได้ดงั นี้
Y´ = 16.545 + 2.319 X1 - .927 X5 + .553 X8
Z´Y = .246Z1 - .105 Z5 + .082 Z8
วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ (2554) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปั ญหาและความ
สนใจในการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ จดั การเรี ยนรู ้ แบบกระบวนการ
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แก้ปั ญ หากับ การจัด การเรี ย นรู้ ต ามคู่ มื อ ครู กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการทดลองเป็ นนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสิริศึกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2554 จานวน 64 คน แบ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อนและ
หลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการคิดแก้ปั ญหา
ของนักเรี ย นกลุ่ม ควบคุม ก่อนและหลังเรี ย น แตกต่ างกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .01
ความสนใจในการเรี ย นภาษาไทยของนักเรี ย นกลุ่ ม ทดลองกับ กลุ่ มควบคุ ม แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสนใจในการเรี ยนภาษาไทยของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ก่อนและ
หลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ความสนใจในการเรี ยนภาษาไทย
ของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จันทร์ทิมา สูงสุมาลย์ (2555) ได้ศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะการคิด
ระดับสู งและวิเคราะห์จาแนกประเภทปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อทักษะการคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีทกั ษะการคิดระดับสู งในกลุ่มสู งและต่ า ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบ
ความแตกต่างของตัวแปรในกลุ่มนักเรี ยนที่มีทกั ษะการคิดระดับสู งด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ
และด้านการคิดสร้างสรรค์ที่ แตกต่ างกันของนักเรี ย นระหว่ างกลุ่ม สู งและกลุ่ มต่ า พบว่าตัวแปร
แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ เจตคติ ต่ อการเรี ย น อัต มโนทัศ น์แห่ งตน การอบรมเลี้ ย งดู ของผูป้ กครอง
บรรยากาศในชั้นเรี ย นและประสิ ทธิ ภ าพการสอนของครู แตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ . 01 ผลการวิเ คราะห์ จ าแนกตัว แปรที่ ส่งผลต่ อทักษะการคิ ด ระดับ สู งด้านการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและด้านการคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ดังนี้ ตัวแปรที่ สามารถ
จาแนกนักเรี ยนที่มีทกั ษะการคิดระดับสู งด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณในกลุ่มสู งและกลุ่มต่ ามี 3
ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอัตมโนทัศน์แห่ งตน ตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยนและตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู
ของผูป้ กครอง ได้ร่วมกันทานายการเป็ นสมาชิ กของกลุ่มถูกต้องร้ อยละ 70.20 ซึ่ งได้สมการจาแนก
กลุ่ม (Discriminant Function) ซึ่ งอยู่ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน สมการจาแนกกลุ่มใน
รู ปคะแนนดิบ Y1 = –9.411 + .133 X3 + .070 X2 + .055 X4 สมการจาแนกกลุ่มในรู ปะคะแนน
มาตรฐาน Zy1 = .669 Z3 + .344 Z2 + .301 Z4 และ ตัวแปรที่ สามารถจาแนกนักเรี ยนที่ มีทกั ษะ
การคิดระดับสูงด้านการคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสู งและกลุ่มต่ ามี 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอัตมโนทัศน์
แห่ งตน ตัวแปรประสิ ทธิภาพการสอนของครู และตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู ของผูป้ กครอง ได้ร่วมกัน
ท านายการเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม ถู กต้ อ งร้ อ ยละ 74.00 ซึ่ งได้สมการจ าแนกกลุ่ ม (Discriminant
Function) ซึ่ งอยู่ใ นรู ป คะแนนดิ บ และคะแนนมาตรฐาน สมการจ าแนกกลุ่ ม ในรู ป คะแนนดิ บ

96
Y2 = –9.366 + .139 X3 + .064 X6 + .052 X4 สมการจ าแนกกลุ่ ม ในรู ปะคะแนนมาตรฐาน
Zy2 = .687 Z3 + .328 Z6 + .282 Z4
วนิดา คันธจันทร์ (2549) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่ างตัวแปรคุณลักษณะของ
ผูเ้ รี ยนซึ่ งประกอบด้วย ความใฝ่ รู้ จิตวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วม กับตัวแปรความสามารถในการคิดระดับสู ง ประกอบด้วยความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 435 คน ผลการวิจยั สรุ ปได้เป็ นสหสัมพันธ์คา
โนนิ คอล ระหว่างกลุ่ม ตัว แปรอิส ระได้แ ก่ ความใฝ่ รู ้ จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ แรงจู งใจในการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ และการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม กับกลุ่มตัวแปรตามได้แก่ ความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเพียง 1 ค่า
ซึ่ งมีค่าเท่ากับ .456 โดยกลุ่มตัวแปรอิสระสามารถอธิบายกลุ่มตัวแปรตามได้ร้อยละ 20.7 โดยที่ตวั
แปรอิสระที่ มี อิท ธิ พ ลมากที่ สุด ต่ อกลุ่ ม ตัว แปรตามได้แก่ แรงจู งใจในการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
รองลงมาคือการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม จิตวิทยาศาสตร์ และความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
ศิริกานต์ คุสินธุ์ (2549) ได้ทาการวิจยั ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลและแนวทางการพัฒนาการคิ ด
อย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ย นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือนักเรี ยน ผูป้ กครอง กลุ่มละ 411 คน และครู ผสู ้ อนจานวน 114 คน เครื่ องมื อที่
ใช้ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถาม 3 ฉบับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย
และวิเ คราะห์ ถดถอยพหุ คูณ ส่ ว นการศึ กษาแบบพหุ กรณี ศึ กษา ได้จ ากกรณี ศึ กษา นักเรี ย นที่ มี
คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู ง 2 คน ต่ า 2 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานกทม. มีระดับการคิดวิจารณญาณค่อนข้างแตกต่างกัน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า ปั จจัย 3 ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความคาดหวังในการศึกษา
ของนักเรี ยน และระดับการศึกษาของผูป้ กครอง อธิบายความแปรปรวนของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ประมาณร้อยละ 27 และแนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สรุ ปได้ว่า ต้องให้ความสาคัญกับการสนับสนุ นของผูป้ กครอง โรงเรี ยนควร
มี การส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองมี ความเชื่ อมัน่ ในตัวลูก ให้กาลังใจ ดู แลเรื่ องความรับผิดชอบในการ
เรี ยน ส่ งเสริ มให้ลูกวางแผน แก้ปั ญหาอย่างรับผิดชอบ และส่ งเสริ มด้านกีฬาและดนตรี รวมทั้ง
สนับสนุนให้ลูกทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อฝึ กให้คิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
รวิว รรณ พละศักดิ์ (2550) ได้ท าการศึ กษาปั จ จัย ทางชี ว สั ง คมและการอบรมเลี้ ย งดู ที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เพื่อเปรี ยบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่าง
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มี เ หตุ ผ ลรอบด้ า นทั้ง 4 ด้า น คื อ ด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ด้ า นการคิ ด แก้ปั ญ หาแบบ
วิทยาศาสตร์ ด้านการคิดใคร่ ครวญ และด้านการคิดให้เกิดผล ตามตัวแปรเพศ ระดับชั้นการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดู ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ มีเพศต่ างกันมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ไม่แตกต่างกัน นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 มี
การคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการคิดใคร่ ครวญ และด้านการคิด
ให้เกิดผลไม่แตกต่างจากนักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป แต่นกั เรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มี
การคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ด้านการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ มากกว่านักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า 3.00 ในด้านการอบรมเลี้ยงดูแตกต่ างกันทั้ง 3 แบบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุ ผล
รอบด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ในด้านความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ทั้ง 4 ด้าน มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวก กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับ .01
สุวรรณา อรรถชิตวาทิน (2552: 92-96) ได้สร้างแบบวัดทักษะการคิดขั้นสู งด้านการดาเนิ น
ชีวิตของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 โดยการสังเคราะห์ทฤษฎีการคิดแบบมีวิจารณญาณ ของเดรสเซลและ
เมย์ฮิ ว ส์ (Dressel & Mayhew, 1957) และเอนนิ ส (Ennis, 1985) แนวคิ ด ทางการคิ ด วิ เ คราะห์ ขอ
งบลูม (Bloom’s Taxonomy, 1956) และมาร์ ซาโน (Marzano’s Taxonomy, 2001) ทฤษฎี การคิ ด
แก้ปัญหาของ จอห์น ดิ วอี้ (John Dewey, 1971) และหลักพระพุทธศาสนา (อริ ยสัจ 4) และทฤษฎี
การคิ ด อภิ ม าน ของเดวิ ด สั น และสเติ ร์ น เบิ ร์ ก (Davidson and Sternberg, 1994) และโอนี ล
และอะไบดิ (O’Neil and Abedi, 1996) พบว่า คุณภาพแบบวัดทักษะการคิดชั้น สู งด้านการดาเนิ น
ชี วิต มีค่าความยากง่ายและค่าอานาจจ าแนกแต่ ละด้านอยู่ร ะหว่าง 0.258-0.781 และ 0.213-0.346
ตามลาดับ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.319-0.667 และค่าไอเก้นอยู่ระหว่าง 7.679-16.495 มี ค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ ากับ
0.880 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยทักษะการดาเนิ นชี วิตของนักเรี ยนที่ มีเพศและระดับชั้น ต่ างกันด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ คูณแบบสองทาง (Two-Way ANOVA) เปรี ยบเที ยบทักษะการ
ดาเนินชีวิตด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่ งตัวแปร (Univariate Test) และทดสอบภายหลัง
ด้ว ยวิธี Scheffe’s สรุ ป ได้ว่า นักเรี ย นที่ มี เ พศต่ างกันมี ท ักษะการด าเนิ นชี วิ ต แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่ มีระดับชั้นต่ างกัน มี ทกั ษะการดาเนิ นชี วิต ด้านการ
ระบุ ประเด็นปั ญหา ด้านการกาหนดแนวคิด ด้านการประเมิ นความเหมาะสมของนักเรี ยน ม.1 มี
ระดับการคิดต่ ากว่า ม.2 และ ม.2 มี ระดับการคิดต่ ากว่า ม.3 อย่างมี นยั สาคัญที่ ระดับ .01 ด้านการ
ตัด สิ นใจของนักเรี ย น ม.1 มี ร ะดับ การคิ ด ต่ ากว่ า ม.3 อย่างมี นัย สาคัญที่ ร ะดับ .01 และไม่ พ บ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพศและระดับชั้นที่ส่งผลต่อทักษะการดาเนินชีวิต
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ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์ (2553) ได้ทาการวิจยั ศึกษาสภาพปั จจุ บนั ของความสามารถในการ
คิ ด วิ จ ารณญาณและความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญหาของนักเรี ย น และผลการประยุกต์ใ ช้ชุ ด
กิจกรรมการคิดที่มีต่อนักเรี ยนในด้านความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 5-6 จานวน 62 คน แบ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง
จานวน 26 คน กลุ่มเปรี ยบเทียบกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มละ 18 คน จานวนเท่ า ๆ กัน ผลการวิจยั พบว่า
สภาพปั จจุบนั ของความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง และนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ ได้รับการพัฒนาความสามารถโดยการ
ประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมการคิด มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการคิด แก้ปัญหาสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเที ยบกลุ่มที่ 1 และกลุ่มเปรี ยบเที ยบกลุ่มที่ 2
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มณฑนา บรรพสุ ท ธิ์ (2553) ได้ ท าการวิ จ ัย ศึ ก ษาการพัฒ นาความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาทักษะชีวิต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนวัดศรี มหาโพธิ์ อาเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2552 จานวน 24 คน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทักษะชีวิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ แบบใช้ปัญหา
เป็ นฐานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดแก้ปั ญหา
ทักษะชีวิตของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ มี ค่าเฉลี่ยของคะแนนสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทักษะชี วิตของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ จดั การเรี ยนรู ้แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง และพัฒนาการของความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทักษะชี วิตด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปั ญหาเป็ นฐานของนักเรี ยนเพิ่มสู งขึ้นในแต่
ละแผนกิจกรรมแนะแนว โดยนักเรี ยนมีพฒั นาการอยูใ่ นระดับปานกลางเป็ นอันดับที่ 1 คือพิจารณา
แนวทางแก้ไขปั ญหาโดยกาหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินแนวทางแก้ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
และพัฒ นาแผนปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นระดับ ต่ า เป็ นอัน ดับ สุ ด ท้ า ย ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบปั ญหาเป็ นฐานอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน
โดยนักเรี ยนเห็ นด้วยมากเป็ นอันดับที่ 1 คื อ ด้านบรรยากาศการเรี ย นรู ้ รองลงมาคื อด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับตามลาดับ
สิ ท ธิ พ ล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึ กษาการพัฒนารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้นการคิ ด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบพบว่า นักเรี ยนมี
คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนคิดเป็ นร้ อยละ 76.49 ซึ่ งสู งกว่า เกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 70
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และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่ อการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เบ็ญจพร ภิรมย์ และ สมศักดิ์ ลิลา (2554) ได้ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศรี สะเกษ เขต
1 ผลการวิจยั ปรากฏว่า ตัวแปรที่ ส่งผลทางตรงต่ อความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาศรี สะเกษ เขต 1 ได้แก่ ความสามารถด้ าน
เหตุผล เจตคติต่อการเรี ยนและบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อม ได้แก่ พฤติกรรม
การสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรี ยนและแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
นพพร จันทรนาชู และคณะ (2558) ได้ทาการศึกษาพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนในภูมิภาคตะวันตก โดย
ศึกษารู ปแบบเชิงสาเหตุในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้ นฐานของโรงเรี ย นในภู มิภ าคตะวันตก และศึกษาแนวทางการจัดการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
พัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ย นตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ย นในภู มิภ าคตะวันตก
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรได้ดงั นี้ ตัวแปรสุ ข
ภาวะที่ ดี และสุ นทรี ย ภาพร้ อยละ 66.40 ตัว แปรตัว แปรคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค่ านิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ร้ อ ยละ 53.90 ตัว แปรทัก ษะการแสวงหาความรู ้ ด้ ว ยตนเองร้ อ ยละ 75.10 ตัว แปร
ความสามารถในการคิดได้ร้อยละ 78.80 ตัวแปรความรู ้ และทักษะพื้นฐานตามหลักสู ตรร้ อ ยละ
64.80 และตัวแปรทักษะการทางานร้อยละ 73.80 ส่ วนแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนในภู มิภาคตะวันตก ด้านนโยบายควร
เน้นโอกาสทางการศึ กษาที่ มี คุณภาพและสร้ างความเสมอภาคทางการศึ กษาสอดคล้องกับ การ
เปลี่ ย นแปลงทางสังคม สถานศึ กษาผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาควรปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศน์ใ นการ
บริ หารจัดการศึกษาที่สอดรับกับการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรที่
บู ร ณาการกลุ่ม สาระวิช าและเชื่ อมโยงกับ ชุ ม ชน และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรี ย นรู ้ ใ ห้
สามารถตอบสนองต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมที่ หลากหลาย ด้านครู ผสู ้ อนควรจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ปรับวิธีการเรี ยนรู ้ แบบใหม่ ที่ครู เป็ นผูก้ ระตุ ้นและอานวยความ
สะดวกแก่ผเู้ รี ยน เพื่อนาไปสู่การสร้างความรู ้ใหม่ มีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปสู่
การปฏิบตั ิ และเลือกวิธีการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความหลากหลายกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
ด้านเครื อข่ายทางการศึกษา ชุมชนต้องมี บทบาทหน้าที่ ในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และมี ส่วนร่ วมใน
การจัดการเรี ยนรู้ สถานศึกษาต้องประสานงานเครื อข่ายการศึกษาเข้ามาร่ วมกันเรี ยนรู ้ และมีส่วน
ร่ วมจัดการเรี ยนรู้ และนาภูมิปัญญาในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างความ
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เข้มแข็งและสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้แก่ชุมชน และด้านผูป้ กครอง ควรตระหนักในการดู แล
และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของบุตรหลาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนต้องเป็ นไปอย่างรอบ
ด้าน
6.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
มารา (Marra, 1997: 1215-B) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รู ปแบบการเรี ยน และความเชื่ ออานาจภายใน - ภายนอกตน โดยใช้แบบประเมินการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser Critical Thinking Appraisal)ใน
การวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้แบบสารวจรู ปแบบการเรี ยนของคอล์บ (Kolb
Leaning Style Inventory) ในการวัดรู ปแบบการเรี ย น และใช้มาตราวัด ความเชื่ ออานาจภายใน –
ภายนอกตนของนอวิ คกี้และสตริ คแลนด์ (Adult Nowicki – Strickland Internal – External Scale)
เพื่ อวัด ความเชื่ ออานาจภายใน - ภายนอกตน ผลการศึ กษาพบว่ า ความเชื่ ออานาจภายในตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ โดยผูท้ ี่ มีความเชื่ ออานาจ
ภายในตนจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่าผูท้ ี่มีความเชื่ออานาจภายนอกตน
คอนเนอลี่ (Connerly, 2006 อ้างถึงใน ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ,์ 2553: 18) ได้ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีของพอลและเอลเดอร์ ศึกษาผลของการสอนทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรี ยนปั ญญา
เลิศระดับชั้น grade 4 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลคือ แบบประเมินตนเอง แบบสารวจ
แบบสังเกต และแบบสอบถามทักษะการคิดวิจ ารณญาณ ประชากรที่ ใช้ในการวิจ ัย คือ นักเรี ย น
ปั ญญาเลิศระดับชั้น grade 4 จานวน 21 คน ของโรงเรี ยนประถมศึกษาโบว์แมน วูดส์ ซี ดาร์เรพิดส์
รัฐไอโอว่า โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9-10 คน และทาการเลือกแบบเจาะจงได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 6 คน จากนั้นทาการสอนโดยใช้คู่มือการสอนการคิดวิจารณญาณของพอลและเอล
เดอร์ Paul Elder (2001) ระยะเวลาที่ ใ ช้ ท าการทดลองจ านวน 7 สั ป ดาห์ และประเมิ น การคิ ด
วิจารณญาณของนักเรี ยนทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดอย่างอิสระ คิดกระจ่าง คิดถูกต้อง คิดตรง
ประเด็น คิดมีเหตุผลและคิดยุติธรรม ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนการคิดวิจารณญาณ
มีความสามารถในการรู ้คิดที่ดีข้ ึน
อัม บรามี (Abrami et al, 2008) ได้ ท าการสั งเคราะห์ งานวิ จ ัย ด้ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ อภิ ม าน
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และลักษณะของบุ คคลที มี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยสังเคราะห์งานวิจยั จานวน 117 เล่ม บนพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ ากับ 20,698 คน ได้ค่าขนาดอิทธิ พลจ านวน 161 ค่า โดยมี ค่าขนาดอิท ธิ พลเฉลี่ย เท่ ากับ 0.341
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.610 ซึ่ งค่าขนาดอิทธิพลที่ได้เป็ นการประมาณค่าตามสู ตรของ
Cohen’d และมี การปรั บ ค่าเป็ นค่ าประมาณที่ ไ ม่ เ อนเอี ย งตามสู ต รของ Hedges & Olkin (1985)
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ผลการวิจยั พบว่า ประเภทของการจัดการเรี ยนการสอนและศาสตร์ การสอนร่ วมกันอธิบายความผัน
แปรของค่าขนาดอิทธิพลได้ 32% และได้ขอ้ ค้นพบว่าการพัฒนาทักษะการคิด อย่างมี วิจารณญาณ
และลักษณะของบุ คคลที่มี การคิด อย่างมี วิจ ารณญาณของผูเ้ รี ย นครู ผสู ้ อนไม่ สามารถคาดหวังว่ า
ผูเ้ รี ยนจะเกิดการคิดอย่างมี วิจารณญาณขึ้ นได้เ อง การพัฒนาการคิด อย่างมี วิจารณญาณเป็ นสิ่ งที่
จะต้องให้ความสาคัญและตระหนักถึง นักการศึกษาต้องสร้ างจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่สอดแทรก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ชดั เจนในรายวิชา รวมทั้งควรมี การพัฒนานักศึกษาครู ครู ประจาการ
และอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย
บัสตัน (Brierton, 2011) ได้ศึกษาความสาคัญของการพัฒนาทักษะการคิดระดับสู ง จากการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคปั จจุบนั ซึ่ งอ้างอิงถึงงานวิจยั หลายฉบับว่า ถ้าผูเ้ รี ยนเป็ นผู ้
ที่ มีคุณลักษณะเป็ นผูว้ ิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลที่ มีความสามารถแล้ว จะมี โอกาสที่ดีใน
การมี ห น้าที่ การงานและอาชี พ ที่ ดี ห ลังจบการศึ กษา โดยได้ศึ กษาการสนทนาของนักศึ กษาใน
โปรแกรมการศึกษาทางไกลออนไลน์ แล้วพบว่ามีการพูดคุยอภิปรายของนักศึกษา 2 แบบคือ การ
สนทนาแบบเป็ นปั จจุ บ ั น (Real-time or Synchronous Discussion) ผ่ า น Chat or Messaging
Application และอีกประเภทหนึ่งคือ การสนทนาโดยการฝากข้อความแล้วให้ผอู ้ ่านมาอ่านภายหลัง
(Scores or Asynchronous Discussion) แล้วรวบรวมข้อมู ลการสนทนาเหล่านี้ โดยใช้แนวคิด ของ
Bloom’s Taxonomy มาจาแนกแยกแยะพบว่า เนื้ อหาส่ วนใหญ่เป็ นความรู ้ ความคิดที่ อยู่ในระดับ
น้อยหรื อต่า (Lower Cognitive Level) ซึ่ งอาจเป็ นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาส่ วนใหญ่ ไม่มี
ทักษะการคิดระดับสู ง ซึ่ งงานวิจยั ยังเสนอแนะให้มีการวิจยั ซ้ า กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนเกรด 6 ที่อยู่
ในระดับฉลาด โดยการแบ่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม นักเรี ยนทั้งหมดจะได้รับการทดสอบเชิ ง
ตรรกศาสตร์ (Logical Thinking) ซึ่ งจาแนกออกเป็ น 4 ระดับพัฒนาทางสติ ปัญญา กลุ่มทดลองจะ
ได้รับการสอนทักษะการให้เหตุผล โดยใช้โปรแกรมการพัฒนาความสามารถการคิดเชิ งอนุ ม าน
และอนุมานโดยใช้เวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองมีพฒั นาการทางสติปัญญาสู งกว่า
กลุ่มควบคุม นักเรี ยนหญิง มีทกั ษะการคิดเชิ งตรรกศาสตร์ ต่ ากว่านักเรี ยนชาย ส่ วนด้าน I.Q. การ
ทดสอบทักษะเชิงตรรกศาสตร์มีความสัมพันธ์กนั
นาเดีย มิเลร่ า และ เอเลน่า เฮอร์ จูน (Nadia Mirela Florea & Elena Hurjui, 2014) ได้ศึกษา
การคิ ด อย่างมี วิ จ ารณญาณในเด็ กนักเรี ย นชั้นประถมศึ กษา มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อระบุ วิธีการและ
กระบวนการสอนที่เหมาะสมที่สุด และแนวทางในการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์ในนักเรี ยน โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม กลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติและกลุ่มทดลองที่ใช้การสอนการคิดแบบเชิ ง
วิพากษ์ ผลการวิจยั พบว่า การคิดแบบเชิ งวิพากย์จะเกิดขึ้นได้ ครู ควรจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการคิ ด
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วิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อกระตุ้นความอยากรู ้ของนักเรี ยน และครู ควรใช้คาถามที่ทาให้นกั เรี ยน
เกิดการคิดที่เป็ นเชิงนามธรรมและมีความซับซ้อน
ยี มี เฮง และคณะ (Yee Mei Heong et al, 2012: 197 – 203) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเรี ยนรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือการวิเคราะห์
ความต้องการในการเรี ย นรู้ เพื่อ พัฒนาทักษะการคิ ด ขั้นสู งของนักเรี ย น จากความคิ ด เห็ นของ
บุ คลากรทางศึ กษาจ านวน 242 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิ จ ัย พบว่ าการหยุด ชะงักของ
ความคิดเป็ นปั จจัยสาคัญที่เป็ นอุปสรรค์ในการสร้างทักษะการคิดของนักเรี ยน ความยากลาบากใน
การสร้างความคิดเป็ นปั จจัยสาคัญในการส่ งผลกระทบต่ อความสาเร็ จของการมอบหมายงานแก่
นักเรี ยน ผลการวิจยั ยังกล่าวอีกว่านักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะการคิดขั้นสู ง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สู งที่ยากขึ้น
จากการศึกษาผลการวิจยั ข้างต้นสรุ ปได้ว่า งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับความสามารถในทักษะ
การคิดระดับสู ง ส่ วนมากจะเป็ นงานวิจยั ที่ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็ นนักเรี ยนในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรื อเที ยบเท่ า ซึ่ งส่ วนมากเป็ นงานวิจยั เชิงทดลองที่ มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งในชั้นเรี ยน และงานวิจยั ที่ ศึ กษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งด้านต่ าง ๆ กับปั จจัยในด้านอื่น ๆ
ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้ การทดลองและพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง
ด้านต่าง ๆ ในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งด้านต่ าง
ๆ ที่เป็ นกลุ่มทดลองมีพฒั นาการ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม รวมทั้งงานวิจยั ที่มีการทดลองก่อน
และหลังเรี ยน พบว่ามีการพัฒนาด้านทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งแต่ละด้านที่ดีข้นั อย่างมี
นัยสาคัญ และ ในงานวิจยั ที่มีการศึกษาภาพรวมของพื้นที่ ในด้านระดับของทักษะความสามารถใน
การคิดระดับสูงแต่ละด้านต่าง ๆ ของนักเรี ยน มีคะแนนอยูใ่ นระดับที่แตกต่างกันไปตามบริ บทของ
พื้นที่ และระดับชั้นของกลุ่มตัวอย่างที่ ทาการศึกษา ในด้านปั จจัยส่ งผลต่ อทักษะการคิดระดับสู ง
ด้านต่าง ๆ จากงานวิจยั ที่ศึกษาจะเห็ นได้ว่า มีหลายปั จจัยด้วยกันที่ส่งผลต่อทักษะความสามารถใน
การคิด ระดับ สู งของนักเรี ย นเช่ น เพศ ระดับ ชั้นการเรี ย น ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น แรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์ รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดู เป็ นต้น และ ในด้านการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง จากงานวิจยั ที่ศึกษาพอสรุ ปได้ว่า การสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
ของครู ด้วยวิธีการต่าง ๆ สามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งในแต่ ละด้านได้
เช่ น การทดลองการสอนในรู ปแบบต่ าง ๆ การสร้ างแบบวัดทักษะความสามารถในการคิ ด ด้ าน
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด เป็ นต้น
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จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวมานั้น สามารถวิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบแนวคิดของตัวแปรต้นได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 วิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดของตัวแปรต้น
ตัวแปรต้ น
ผู้แต่ ง/ปี
ผลการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่ อ
ความสามารถในการคิดระดับสู ง
รวิวรรณ พละศักดิ์ (2550) ด้านเพศ
1. ปัจจัยส่ วนตัว
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.1 เพศ
ด้านการอบรมเลี้ยงดู
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.3 อาชีพของผูป้ กครอง
สุ วรรณา อรรถชิตวาทิน
ด้านเพศ
1.4 ระดับการศึกษาของ
(2552: 92-96)
ผูป้ กครอง
1.5 สภาพครอบครัว
บัสตัน (Brierton, 2011)
ด้านเพศ
2. ปัจจัยสนับสนุน
2.1 ความเชื่ออานาจภายในตน
2.2 การอบรมเลี้ยงดู
2.3 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
2.4 เจตคติต่อการเรี ยน

เบ็ญจพร ภิรมย์ และ
สมศักดิ์ ลิลา (2554)

เจตคติต่อการเรี ยน
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์

เกิดศิริ ทองนวล (2550: 88- เจตคติต่อการเรี ยน
96)
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
ความเชื่ออานาจภายในตน
การอบรมเลี้ยงดู
จันทร์ทิมา สู งสุ มาลย์
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
(2555)
เจตคติต่อการเรี ยน
การอบรมเลี้ยงดูของผูป้ กครอง
เบ็ญจพร ภิรมย์ และ
สมศักดิ์ ลิลา (2554)

เจตคติต่อการเรี ยน
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้ดงั นี้
ในด้านของทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง ที่ ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การคิ ด
วิเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดตัดสิ นใจ และการคิดแก้ปัญหา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดทั้ง 4 ประเภทดังนี้
ตารางที่ 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง
ความสามารถในการคิดระดับสู ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

ความสามารถในการตัดสินใจ

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องบลู ม Bloom’s
Taxonomy (Bloom, 1956)
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของวัตสันและเกลเซอร์ (Watson
& Glaser, 1964)
ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ของสเทิร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985)
ทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์
(Watson & Glaser, 1964)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับการคิ ดอย่างมี วิจ ารณญาณของเอนนิ ส
(Ennis, 1985 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544)
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของพอล
(Paul, 1993 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544)
ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจของเกอแลต (Gelatt’s Decision
Making Theory) (Gelatt, n. d. อ้ า งถึ ง ใน อรอนงค์
ธัญญะวัน, 2539: 71-72)
ทฤษฎีการตัดสิ นใจของรี ดเดอร์ (Reeder, 1971)
แนวคิดการตัดสิ นใจของ มยุรี หรุ่ นขา (2544)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ ชาวน์ ปั ญญาสามเกลี ย วข อง
สเทิ ร์นเบอร์ก ( Sternberg, 1985 อ้างถึงใน มยุรี หรุ่ นขา,
2544)
แนวคิดและทฤษฎีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
กิลฟอร์ด ( Guilford, 1967 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และ
คณะ, 2544)
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ในด้านปั จจัยสนับ สนุ นได้แก่ ความเชื่ ออานาจภายในตน การอบรมเลี้ย งดู แรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และเจตคติ ต่อการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จจัยสนับสนุนทั้ง 4 ประเภทดังนี้
ตารางที่ 3 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปั จจัยสนับสนุน
ปัจจัยสนับสนุน
ความเชื่ออานาจภายในตน
การอบรมเลี้ยงดู
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์

เจตคติต่อการเรี ยน

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎี การพัฒนาความเชื่ ออานาจภายในตนของโรเตอร์
(Rotter, 1966)
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแบบสังคมไทย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2528)
ทฤษฎี แรงจู งใ จใ ฝ่ สั ม ฤท ธิ์ ขอ ง แม คเ ค ล แ ล น ด์
(McClelland, 1961)
ทฤษฎีแรงจูงใจของแอตคินสัน (Atkinson, 1964)
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของสเปนเซอร์และเฮลมริ ช
(Spence & Helmreich, 1983)
ทฤษฎีเจตคติของเทรี ยนดิส (Triandis, 1971)
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543)

ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งทาการศึกษา แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับ สู ง ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
เพื่อศึกษาหาแนวทางและปั จจัยที่ส่งผลในการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง ซึ่ ง
บริ บทของโรงเรี ยนที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 นั้นมีความหลากหลายใน
ด้ า นของพื้ น ที่ และขนาดของโรงเรี ย นที่ แ ตกต่ า งกัน ไป เพื่ อ เสนอแนวทางในการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดระดับสู งเบื้องต้นของนักเรี ยนต่อไป
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.3 อาชีพของผูป้ กครอง
1.4 ระดับการศึกษาของ
ผูป้ กครอง
1.5 สภานภาพครอบครัว

ความสามารถในการคิดระดับสู ง
1. การคิดวิเคราะห์
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. การคิดแก้ปัญหา

2. ปัจจัยสนับสนุน
2.1 ความเชื่ออานาจภายในตน
2.2 การอบรมเลี้ยงดู
2.3 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
2.4 เจตคติต่อการเรี ยน

4. การคิดตัดสิ นใจ

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบการดาเนิ นการศึกษา
ดังนี้
1. ประชากร ตัวอย่าง และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั
1. ประชำกร ตัวอย่ำง และผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1.1 ประชำกร (Population)
ประชากรที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2558 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 รวมทั้งหมด 52 โรงเรี ยน ซึ่ ง
มีจานวนนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้งหมด 23,526 คน จาแนกออกเป็ นเพศชาย 11,283 คน
เพศหญิง 12,243 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ปี การศึกษา 2558) (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 2, ฝ่ ายสารสนเทศ) แล้ว จัด ท ากรอบของการสุ่ ม (Sampling Frame) โดยอาศัย
ลักษณะการแบ่งตามขนาดของโรงเรี ยน
เหตุผลที่ทาการเลือกกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ เพราะว่า นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เป็ นวัยที่พฒั นาการทางด้านเชาว์ปัญญาอยูใ่ นระดับขั้นสู งสุ ด ตามทฤษฎีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญา
ของ Piaget ซึ่ งเด็ ก วัย นี้ จะมี พ ฒ
ั นาการด้านความคิ ดขั้น สู ง สามารถคิ ดสิ่ ง ที่ เป็ นนามธรรมและ
สามารถคิ ด แบบวิท ยาศาสตร์ เข้าใจการเปลี่ ย นแปลงและสามารถคิ ด ย้อ นกลับ ขั้น สู ง และขั้น
ปฏิบตั ิการด้านนามธรรม (Formal operation stage) ได้
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1.2 ตัวอย่ำง (Samples)
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จากจานวน 23,526 คน โดยใช้ตารางคานวณจานวน ประชากร
ของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 2000: 68) กาหนดความเชื่ อมัน่ ไวที่ ร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนกำรสุ่ มตัวอย่ำง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้การคานวณจากสู ตร
ของ โดยการเปิ ดตารางเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 2000: 68) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อย
ละ 95 โดยกาหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ได้ตวั อย่างจานวน 379 คน ในการวิจยั
ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 400 คน เพื่ อป้ องกัน ความคลาดเคลื่ อน จากนั้น ใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ ม าจากการสุ่ ม แบบหลายขั้น ตอน (Multistage Random Sampling) มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 แบ่งขนาดโรงเรี ยนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (ตาม
เกณฑ์กรมสามัญศึกษาเดิม)
ขั้นที่ 2 ทาการสุ่ มโรงเรี ยน โดยใช้วธิ ี สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) มี ขนาดโรงเรี ยนเป็ นชั้น (Strata) โรงเรี ยนเป็ นหน่ วยสุ่ ม (Sampling unit) มาร้ อยละ 20
ของแต่ละขนาดโรงเรี ยน โดยใช้เกณฑ์ของกรมสามัญเดิม ได้โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษจานวน 5
โรงเรี ยน โรงเรี ย นขนาดใหญ่ จานวน 5 โรงเรี ย น โรงเรี ยนขนาดกลางจานวน 1 โรงเรี ย น และ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก 1 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 โรงเรี ยนซึ่ งมีดงั นี้
โรงเรี ยนขนาดเล็กจานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาคม
โรงเรี ยนขนาดกลางจานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรี ย นขนาดใหญ่ จ านวน 5 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นราชวินิ ต บางเขน โรงเรี ย นสี ก ัน
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยา โรงเรี ยนเทพลีลา และโรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย 2
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษจานวน 5 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนสารวิทยา โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า และ โรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณาลัย
ขั้นที่ 3 เลื อกตัวอย่างจากการสุ่ ม ขั้นที่ 2 โดยท าการสุ่ มอย่างง่ายตามสั ดส่ วนได้
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามขนาดและโรงเรี ยนโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 7 ตามจานวนของเพศนักเรี ยน ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนที่เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชำกร/เพศ
ขนำดโรงเรียน / โรงเรียน
ชำย
หญิง
ขนำดใหญ่พเิ ศษ
1. โรงเรี ยนสารวิทยา
254
282
2. โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี
273
247
3. โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
342
403
พัฒนาการ
4. โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า
301
301
5. โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย
401
372
ขนำดใหญ่
1. โรงเรี ยนราชวินิตบางเขน
185
177
2. โรงเรี ยนสี กนั (วัฒนานันท์
163
154
อุปถัมภ์)
3. โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยา
188
207
4. โรงเรี ยนเทพลีลา
205
230
5. โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย 2
203
226
ขนำดกลำง
โรงเรี ยนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
86
99
ขนำดเล็ก
โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
47
52
2,648 2,750
รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน

รวม

กลุ่มตัวอย่ ำง/เพศ
ชำย
หญิง

รวม

536
520
745

18
20
24

20
18
29

38
38
53

602
773

22
29

22
27

44
56

362
317

13
12

13
11

26
23

395
435
429

14
16
16

15
18
17

29
34
33

185

8

8

16

99
5,398

5
197

5
203

10
400

1.3 ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์ระดับลึก (in depth
interview) ผูว้ ิจยั ทาการเลื อกอย่างเจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งสิ้ น 12 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
1.3.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 2 คน ที่มีประสบการณ์บริ หารงานด้านวิชาการ
1.3.2 ครู ผสู ้ อน จานวน 4 คน ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
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1.3.3 นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับสู ง จานวน 6 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
2.1 ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
2.1.1.1 เพศ
2.1.1.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.1.1.3 อาชีพของผูป้ กครอง
2.1.1.4 ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
2.1.1.5 สภาพครอบครัว
2.1.2 ปัจจัยสนับสนุน
2.1.2.1 การอบรมเลี้ยงดู
2.1.2.2 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2.1.2.3 เจตคติต่อการเรี ยน
2.1.2.4 ความเชื่ออานาจภายในตน
2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือความสามารถในการคิดระดับสู ง ประกอบด้วย
2.2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2.3 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
2.2.4 ความสามารถในการตัดสิ นใจ
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั มี 3 ส่ วน คื อ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์
ระดับลึก ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
3.1 แบบสอบถำม (Questionnaire)
ใช้เก็บข้อมูลกับนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขอบเขตเนื้ อหาของแบบสอบถาม
และข้อคาถามในแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่
เพศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรี ยนแต่ละคนในภาคเรี ยนที่ผา่ น
มา มีดว้ ยกัน 4 ช่ วงคะแนน คือ น้อยกว่า 2.00, 2.01-2.75, 2.76-3.50 และ มากกว่า 3.51 อาชี พของ
ผูป้ กครอง ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง และสภาพครอบครัว
ตอนที่ 2 แบบวัดปั จจัยสนับสนุ น ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อทักษะการคิ ดระดับสู ง เป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ตอน ต่อไปนี้
ตอนที่ 2.1 แบบสอบถำมด้ ำนควำมเชื่ ออำนำจภำยในตน ลักษณะของค าถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผูว้ ิจยั
ได้ทาการศึกษาแบบสอบถามของ วรพรรณ อัศวินอานันท์ (2546) และได้ทาการปรับปรุ ง เพื่อให้
เหมาะสมกับการนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เป็ นมีจานวน 10 ข้อ
ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความเชื่ออานาจภายในตน
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
คำถำมด้ ำนบวก
คำถำมด้ ำนลบ
มากที่สุด
5 คะแนน
1 คะแนน
มาก
4 คะแนน
2 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
4 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
5 คะแนน
เกณฑ์ กำรแปลควำมหมำยของคะแนน ใช้ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 2006)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความเชื่ออานาจของตนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความเชื่ออานาจของตนอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความเชื่ออานาจของตนอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความเชื่ออานาจของตนอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความเชื่ออานาจของตนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2.2 แบบสอบถำมด้ ำนกำรอบรมเลีย้ งดู
แบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดู ผูว้ ิจยั ทาการดัดแปลงและปรับปรุ งข้อความคาถาม โดย
ศึกษาแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูจาก บุษกร ดาคง (2542) ซึ่ งใช้ตามแนวการวัดของ ดวงเดือน พันธุ ม
นาวิน และ รวิวรรณ พละศักดิ์ (2550) โดยทาการแบ่งออกเป็ น 3 ตอนตามแบบการอบรมเลี้ ยงดู มี
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ข้อคาถามตอนละ 8 ข้อ รวม 24 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
ตอนที่ 2 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
ตอนที่ 3 ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม
ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดู
เกณฑ์ คะแนน
คะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
เกณฑ์ กำรแปลควำมหมำยของคะแนน ใช้ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 2006)
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนหรื อแบบควบคุม
หรื อแบบใช้เหตุผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนหรื อแบบควบคุม
หรื อแบบใช้เหตุผลอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนหรื อแบบควบคุม
หรื อแบบใช้เหตุผล อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนหรื อแบบควบคุม
หรื อแบบใช้เหตุผลอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนหรื อแบบควบคุม
หรื อแบบใช้เหตุผลอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2.3 แบบสอบถำมด้ ำนแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
ผูว้ ิจยั ได้ท าการสร้ างขึ้ น โดยดัดแปลงและปรั บ ปรุ ง จากแบบสอบถามด้านแรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ของ ภาษิณี ฮูเซ็น (2547) และ สุ นิดา ศิริพากย์ (2553) ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 อันดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน 16 ข้อ มีคาถามทั้ง
ในด้านบวก และด้านลบ
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ตารางที่ 7 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
คำถำมด้ ำนบวก
คำถำมด้ ำนลบ
มากที่สุด
5 คะแนน
1 คะแนน
มาก
4 คะแนน
2 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
4 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
5 คะแนน
เกณฑ์ กำรแปลควำมหมำยของคะแนน ใช้ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 2006)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 2.4 แบบสอบถำมด้ ำนเจตคติต่อกำรเรียน
ผูว้ ิจยั ได้ท าการศึ กษาแบบสอบถามด้านเจตคติ ต่อการเรี ยนของ สมนึ ก โรจน์ มงคลรัตน์
(2549) และ จันทร์ ทิมา สู งสุ มาลย์ (2555) ผูว้ ิจยั ได้วดั เจตคติต่อการเรี ยนของนักเรี ยนโดย แบบวัดนี้
มีรูปแบบการวัดเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งเป็ น มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อความคาถามจานวน 10 ข้อ ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ตารางที่ 8 เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเจตคติต่อการเรี ยน
คะแนน
เกณฑ์ คะแนน
คำถำมด้ ำนบวก
คำถำมด้ ำนลบ
มากที่สุด
5 คะแนน
1 คะแนน
มาก
4 คะแนน
2 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
4 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
5 คะแนน
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เกณฑ์ กำรแปลควำมหมำยของคะแนนใช้ ของเบสท์และคำห์ น (Best & Kahn, 2006)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีเจตคติในการเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรี ยนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.2 แบบทดสอบทักษะควำมสำมำรถในกำรคิดระดับสู ง
แบบทดสอบทั้งหมดมีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ ไม่อิงเนื้ อหา (Content free) เป็ นแบบสอบ
เลือกตอบ (Multiple choices) ซึ่ งข้อคาถามเป็ นแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยแต่ละข้อ
จะมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว แบบทดสอบการคิดขั้นสู งที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยแบบวัด 4
ประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แบบทดสอบกำรคิดวิเครำะห์
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างแบบทดสอบโดยการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของวัตสันและเกลเซอร์
(Watson & Glaser, 1964: 10) เป็ นการคิดวิเคราะห์ สิ่งที่ เกิ ดจากส่ วนประกอบของทัศนคติ ความรู ้
และทักษะต่างๆ โดยใช้ทศั นคติสืบเสาะหาปั ญหา ความรู ้จะเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการอ้างอิงที่มี
เหตุและผลรองรับ และทักษะในการใช้ความรู ้และทัศนคติดงั ที่กล่าวมาข้างต้น
ลักษณะข้อคาถามจะเป็ น บทความ เนื้ อหา แล้วให้วิเคราะห์ คาถามซึ่ งเป็ นแบบปรนัยมี 4
ตัวเลือก โดยนักเรี ยนต้องเลือกตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว ในตอนนี้มีท้ งั หมด จานวน 8 ข้อ
2) แบบทดสอบกำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
ผูว้ ิ จยั ได้พ ัฒ นาแบบวัด การคิ ด อย่า งมี วิจารณญาณโดยใช้ท ฤษฎี ข อง Ennis (1985) ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่ มตัวอย่าง ในการวัดความสามารถในการคิดระดับสู งด้านการคิด
อย่างมี วิจารณญาณ ซึ่ งจะประกอบด้วย ข้อความหรื อเนื้ อหา ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นปั ญ หา ข้อโต้แย้ง
สถานการณ์ หรื อข้อมูลจากบทความหรื อรายงานต่าง ๆ ที่สามารถพบได้จากการศึกษา ลักษณะข้อ
คาถามเป็ นแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก โดยแต่ละข้อจะมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว ในตอนนี้ มี
ทั้งหมดจานวน 8 ข้อ
3) แบบทดสอบกำรคิดตัดสิ นใจ
ในแบบทดสอบการคิ ดตัดสิ น ใจ ผูว้ ิจยั จะสร้ างขึ้ นโดยการศึ ก ษา และประยุก ต์แนวคิ ด
ความสามารถในการคิดตัดสิ นใจของ มยุรี หรุ่ นขา (2544) ที่ คล้ายคลึ งกับทฤษฎี การตัดสิ นใจของ
เกอแลต (Gelatt’s Decision Making Theory) ซึ่ งผูว้ ิจยั พอสรุ ปเป็ นกระบวนการคิ ดที่มีข้ นั ตอนใน
การตัดสิ นใจประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
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ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจและระบุประเด็นปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น และความเป็ นไปได้
ขั้นตอนที่ 3 ชัง่ น้ าหนักสิ่ งที่จะเกิดขึ้นหากตัดสิ นใจเลือกทางใด
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลเพื่อตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
ซึ่งแบบทดสอบจะสร้างจากสถานการณ์สมมติในชีวติ ประจาวันต่าง ๆ ให้คิดตัดสิ นใจ โดย
นักเรี ยนต้องตัดสิ นใจเลือกสถานการณ์ ที่เป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด เพียงสถานการณ์เดียว ลักษณะข้อ
คาถามเป็ นแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก โดยแต่ละข้อจะมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว จานวน 7 ข้อ
4) แบบทดสอบกำรคิดแก้ปัญหำ
ในแบบทดสอบการคิดแก้ปัญหาผูว้ ิจยั จะสร้างขึ้นโดยการศึกษา และประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎี ค วามสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หาตามแนวคิ ด และทฤษฎี เชาวน์ ปั ญ ญาสามเกลี ย วของ
กิ ล ฟอร์ ด (ทิ ศ นา แขมมณี และคณ ะ, 2544 ; อ้ า งถึ ง ใน Guilford, 1967) มาใช้ ใ นการสร้ า ง
แบบทดสอบขึ้ น มา ซึ่ งสร้ า งให้ ส อดคล้องกับ ความเป็ นจริ ง ในการคิ ด แก้ปั ญ หาในการด าเนิ น
ชี วิตประจาวันให้ม ากที่ สุ ด โดยนักเรี ยนต้องตัดสิ นใจเลื อกสถานการณ์ ที่ เป็ นทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ด
เพียงสถานการณ์ เดียว ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบปรนัยมี 4 ตัวเลื อก โดยแต่ละข้อจะมีคาตอบที่
ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว จานวน 7 ข้อ
เกณฑ์ กำรให้ คะแนนของแบบทดสอบทั้งหมด
แต่ละข้อจะมีคาตอบเพียงคาตอบเดียว ถ้าตอบถูกในแต่ละข้อจะได้ขอ้ ละ 1 คะแนน ถ้าตอบ
ผิดได้ขอ้ ละ 0 คะแนน
เกณฑ์ กำรแปลผลคะแนนทั้งหมด
คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปจากคะแนนเต็มของแบบทดสอบแต่ละด้านจัดอยูใ่ นกลุ่มสู ง
คะแนนร้อยละ 50-69 จากคะแนนเต็มของแบบทดสอบแต่ละด้านจัดอยูใ่ นกลุ่มปานกลาง
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 50 จากคะแนนเต็มของแบบทดสอบแต่ละด้านจัดอยูใ่ นกลุ่มต่า
3.3 แบบสั มภำษณ์เชิงลึก
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ แนวทางและปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
คิดระดับสู ง เป็ นรู ปแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structured interview) โดยผูว้ ิจยั มีการ
กาหนดคาถามเป็ นแนวแบบมี ความยืดหยุ่น ซึ่ งการสัม ภาษณ์ สนทนา ผูต้ อบสามารถที่ จะแสดง
ความคิดเห็ น ปรับเปลี่ ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในคาตอบและได้ขอ้ มูลที่มีความเป็ นจริ ง
มากที่สุด ซึ่ งมีประเด็นคาถามตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 9 ประเด็นคาถามตามกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ประเด็นคำถำม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 1. ท่านมีแนวทางในการบริ หารสถานศึกษา
ที่ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการ
คิดระดับสู งอย่างไร
2. ท่ า น คิ ด ว่ า นั ก เรี ย น โ ร ง เรี ย น นี้ มี
ความสามารถในการคิ ด ระดั บ สู งเป็ น ความคิดเห็นถึงปัจจัยที่
อย่ า งไร และอยู่ใ นระดับ ใดเมื่ อ เที ย บกับ ส่ งผลต่อความสามารถใน
นักเรี ยนในโรงเรี ยนอื่น
การคิดระดับสู งของ
นักเรี ยนในระดับชั้น
ครู
1. ท่ า นมี แ นวทางในการจัด การเรี ย นการ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
สอนที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด
ระดับสู งอย่างไร
2. ความส ามารถ ใน ก ารคิ ด ส่ งผล ให้
นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาในชี วติ ประจาวัน
ได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่อย่างไร
นัก เรี ย นในระดับ ชั้น 1. นักเรี ยนมีความเข้าใจความรู ้เกี่ ยวกับกรอบของความสามารถในการคิด
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ระดับสู งอย่างไร
2. นักเรี ยนมีแนวทางในการพัฒนาการเรี ยน ด้านทักษะการคิดของตนเอง
อย่างไร
4. กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ส่ วน คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบด้านการคิดระดับสู ง และ
แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง ซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
4.1 แบบสอบถำม
1. ศึกษาข้อมูลด้านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคิดระดับสู ง ได้แก่
ความเชื่ ออานาจภายในตน การอบรมเลี้ ยงดู แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรี ยน ข้อมู ลทัว่ ไป
เกี่ยวกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. นาแบบสอบถามที่ส ร้ างขึ้ น ให้อาจารย์ที่ป รึ กษาวิทยานิ พ นธ์ พิจารณาโครงสร้ างด้าน
เนื้อหาและความถูกต้องของภาษา แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
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3. นาแบบสอบถามที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงตามโครงสร้ า ง (construct validity) ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (content validity) ความ
ชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่ องมือการวิจยั โดยทาการวิเคราะห์
ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ในแต่ ล ะข้ อ ค าถามของ
แบบสอบถาม โดยกาหนดคะแนนที่ใช้ในการคานวณดัชนีความสอดคล้อง ดังนี้
คะแนน +1 หมายถึง ข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
คะแนน -1 หมายถึง ข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
จากนั้น นาค่าคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อ แทนลงในสู ตร IOC ดังนี้
R
IOC = N
โดย
IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ΣR คือ ผลรวมของคะแนน
N
คือ จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
การพิ จารณาความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญจากการหาค่า IOC ถ้าแบบสอบถามข้อใดมี ค่า
IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 จะคัดเลื อกข้อคาถามนั้น ซึ่ งทุกข้อที่ทาการเลือกมา เป็ นไปตามเกณฑ์
โดยข้อที่มี แต่แบบสอบถามข้อใดมีค่า IOC ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์จะทาการตัดออกไป
4. นาแบบสอบถามที่ ตรวจสอบและแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ไปทดลอง (try
out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
และจ าแนกความเชื่ อ มั่ น ในแต่ ล ะตอน โดยใช้ สู ตรสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’ s alpha coefficient) จากสู ตรดังนี้

โดย

α

=

α
n
ΣSi2
Si2

คือ
คือ
คือ
คือ

n 1 -  S 2i 
n - 1  S 2i 
ค่าความสอดคล้องภายใน
จานวนของแบบสอบถาม
ผลรวมของค่าความแปรปรวนคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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ค่ ำควำมเชื่ อมั่นของแบบสอบถำม โดยแยกเป็ นแต่ ละด้ ำนมีดังนี้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว เท่ากับ .903
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เท่ากับ .643
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านเจตคติต่อการเรี ยน เท่ากับ .766
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านความเชื่ออานาจภายในตน เท่ากับ .703
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปรวบรวมข้อมูลต่อไป
4.2 แบบทดสอบด้ ำนกำรคิดระดับสู ง
ซึ่ งเป็ นแบบวัด ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นสถานการณ์ ไ ม่ อิ ง เนื้ อ หา (Content free) เป็ นแบบสอบ
เลือกตอบ (Multiple choices) โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบดังนี้
1. ก าหนดกรอบจุ ดมุ่ งหมายในการสร้ างแบบวัดทัก ษะการคิ ดขั้น สู ง เพื่ อสร้ างแบบวัด
ทักษะการคิดระดับสู ง สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. ศึกษา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดทักษะการคิดระดับสู ง
รวบรวมความหมายและพฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้องกับ ทัก ษะการคิ ดขั้น สู ง รวมทั้งระบุ พ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกถึงลาดับขั้นตอนของการคิดขั้นสู ง โดยเขียนในรู ปของตัวบ่งชี้ของการคิดแต่ละประเภท
3. ทาการปรับปรุ งและสร้ างแบบทดสอบ ตามทฤษฎีที่ได้ศึกษา มาใช้ในการสร้างข้อสอบ
ตามนิ ยามของคุ ณลักษณะที่ เกี่ ยวข้องกับขั้นตอนและองค์ประกอบของการคิ ดระดับสู ง ลักษณะ
แบบวัดที่สร้างขึ้นเป็ นแบบสถานการณ์การคิดทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 1) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์
2) แบบทดสอบการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ 3) แบบทดสอบการคิ ด ตัด สิ นใจ และ 4) แบบ
แบบทดสอบการแก้ปัญหา ซึ่ งเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไม่อิงเนื้ อหา การตรวจให้คะแนนแต่
ละข้อ จะมีคาตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ ถ้าตอบ ถูกต้องให้ 1 คะแนนและตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0
คะแนน
4. นาแบบทดสอบให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับนิยามและ
องค์ประกอบของการคิ ดแต่ละประเภท เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา โดยหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อสอบ (Item Objective Congruence : IOC) คัดเลื อกแบบทดสอบข้อที่ มี ค่ า IOC
ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 พร้อมทั้งปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. นาแบบวัดที่ได้ไปทดลองกับนักเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี วดั
มหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่ งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางด้านภาษาและเวลา และผลการทดลองใช้กบั นักเรี ยน ว่ามีสถานการณ์ ใดบ้างที่
นักเรี ยนไม่เข้าใจ แล้วจึงทาการเลือกสถานการณ์ที่เหมาะสม
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6. หาความเชื่ อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน
20 Kuder-Richardson 20 (KR-20) คานวณจากสัดส่ วนของการตอบถูกหรื อผิด ที่มีคะแนนเป็ น 1, 0
โดยใช้สูตรดังนี้
rtt

=

 k 


 k 1 


pq 
1   

s 2 


โดย

rtt
แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ
k
แทน จานวนข้อของแบบทดสอบ
2
s
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ
p
แทน สัดส่ วนของคนทาถูกแต่ละข้อ
q
แทน สัดส่ วนของคนทาผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p)
โดยค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .700
7. นาแบบทดสอบที่มีคุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4.3 แบบสั มภำษณ์ กงึ่ โครงสร้ ำง
เพื่อให้การดาเนิ นการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดได้ตรงตามกรอบแนวคิดของการศึกษาและ
วัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเค้าโครงของการสัมภาษณ์ และขอบเขตของ
เนื้อหา โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาควบคุมวิทยานิพนธ์
3. ทาการปรับปรุ งแก้ไขกรอบในการสัมภาษณ์
4. นาแบบสัมภาษณ์ไปใช้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
5. กำรรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ได้นาหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิ ลปากร เพื่อขอความอนุ เคราะห์
อนุญาตเก็บข้อมูลต่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนของโรงเรี ยนที่ทาการเลือกเก็บข้อมูล
2. ทาการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนที่ทาการ
เลือกเก็บข้อมูล
3. คัดเลือกแบบสอบถามและกระดาษคาตอบของแบบทดสอบที่สมบูรณ์ มาวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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4. จัดการสัมภาษณ์ ระดับลึ ก จากผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
5. ผู ้วิ จ ัย ถอดบัน ทึ ก เสี ยงการสนทนา และน ามาวิ เคราะห์ ถึ ง แนวทางในการพัฒ นา
ความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
6. กำรตรวจสอบข้ อมูล
ผูว้ ิจ ัย ใช้วิธี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล แบบสามเส้ า (Triangulation) โดย พิ จ ารณาจาก เวลา
สถานที่ และบุคคล การตรวจสอบข้อมูลในการวิจยั ต้องกระทาพร้อม ๆ กัน กับที่เก็บข้อมูลเป็ นการ
ตรวจสอบทันทีในสนาม ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และนักเรี ยนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพียงโรงเรี ยน
เดียวหรื อกลุ่มบุคคลเดี ยว อาจเกิ ดความคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาวิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้า มาใช้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ งมากที่สุด
7. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้วยสถิติบรรยาย
และน าเสนอ โดยใช้ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ระดับปั จจัยสนับสนุ น ใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) จากนั้นนาคะแนนเฉลี่ ยของระดับปั จจัยแต่ละปั จจัย มาแปลความหมายโดย
กาหนดไว้เป็ นเกณฑ์ประมาณค่าไว้
3. การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง รวม 4 ด้าน ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สถิติบรรยายและนาเสนอในลักษณะบรรยายแบบความเรี ยง ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อย
ละ (Percentage) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนจาแนกตามปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คล โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารทดสอบแบบที (Independent Samples t-test) การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรี ยบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธี LSD (Least Significant Difference)
5. การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง ด้วยการ
วิเคราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยวิธีการแบบนาตัวแปรเข้าทั้งหมด (Enter Regression Analysis)
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6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิด
ระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนาเสนอในรู ปแบบความเรี ยง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผูว้ ิจยั ได้แจก
แบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 400 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ คืนทั้งสิ้ น 384 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 96 แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ตารางประกอบคา
บรรยายจานวน 7 ตอน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัย สนับสนุ นรายด้านของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์คะแนนระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามปัจจัย
ส่ วนบุคคล
ตอนที่ 5 การวิเ คราะห์ ปั จ จัย สนับสนุ น ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ปัจจัยสนับสนุ น ที่ มีผลต่อความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ตอนที่ 7 สภาพการณ์และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรียน
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ต้ อบแบบสอบถาม ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จานวน 384 คน
โดยจาแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อาชี พของผูป้ กครอง ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
และสภาพครอบครั ว ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage)
รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
1) ชาย
184
47.90
2) หญิง
200
52.10
2. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1) น้อยกว่า 2.00
2) 2.01-2.75
35
9.10
3) 2.76-3.50
182
47.40
4) มากกว่า 3.51
167
43.50
3. อาชี พของผู้ปกครอง
1) รับจ้าง
2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3) เกษตรกร ว่างงาน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ อื่น ๆ
4) พนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน
5) ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว

79
95
15
97
98

20.60
24.70
3.90
25.30
25.50
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
4. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.
4) อนุปริ ญญา / ปวส.
5) ปริ ญญาตรี
6) สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. สภาพครอบครัว
1) บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน
2) บิดามารดาแยกกันอยู่
3) อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ
4) อื่น ๆ
รวม

จานวน

(n = 384)
ร้ อยละ

39
38
73
25
181
28

10.20
9.90
19.00
6.50
47.10
7.30

307
61
7
9
384

79.90
15.90
1.80
2.30
100

จากตารางที่ 10 สามารถสรุ ปปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ดังนี้
1. เพศ พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.10
เพศชาย จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.90
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสัง กัด
ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามัธยมศึ ก ษาเขต 2 ที่ ไ ด้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยน ระหว่าง 2.76-3.50 จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ มากกว่า 3.50
จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และ 2.00-2.75 จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.10
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3. อาชี พ ของผูป้ กครอง พบว่า นัก เรี ย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ได้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ผูป้ กครองส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว มากที่สุด มีจานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 รองลงมา
คือ พนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.30 รั บราชการ/รั ฐวิสาหกิ จ
จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.70 รับจ้าง จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.60 และน้อยที่สุด มี คือ
เกษตรกร ว่างงาน/แม่บา้ น/เกษียณ และ อื่น ๆ 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.90
4. ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยน
สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ที่ ไ ด้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาผูป้ กครองมากที่สุดคือ ปริ ญญาตรี จานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.10 รองลงมา คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 ประถมศึกษา จานวน 39 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 10.20 มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.90 สู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.30 และน้อยที่สุด คือระดับอนุปริ ญญา/ปวส. จานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.50
5. สภาพครอบครัว พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ได้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ บิดามารดาอยู่ร่วมกัน 307
คน คิดเป็ นร้อยละ 79.90 รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกันอยู่ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.90 อื่น
ๆ เช่น บิดาหรื อมารดา เสี ยชี วิต จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.30 และน้อยที่สุดคือ อยูก่ บั ญาติหรื อ
ผูอ้ ุปการะ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนรายด้ านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัย สนับสนุ นรายด้านของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งประกอบด้วย ด้านการอบรมเลี้ยงดู
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านเจตคติต่อการเรี ยน และด้านความเชื่ออานาจภายในตน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสนับสนุนด้านการอบรมเลี้ยงดูของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
(n = 384)
ด้านการอบรมเลี้ยงดู
ค่าสถิติ
ระดับ
ลาดับที่
( X ) S.D.
ด้ านการอบรมเลีย้ งดูแบบสนับสนุน
4.20
.85
มาก
3
1. พ่อแม่ให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาฉันอยูเ่ สมอ
2. พ่อแม่มกั แสดงความภาคภูมิใจในตัวของข้าพเจ้า 3.87
.87
มาก
7
3. พ่อแม่แสดงให้ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ท่านรักข้าพเจ้า
4.25
.80
มาก
2
4. พ่อแม่ให้คาชมเชยข้าพเจ้า เมื่อได้ทาสิ่ งใดสิ่ ง
4.02
.90
มาก
5
หนึ่งประสบผลสาเร็ จ
5. พ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ทุกเรื่ อง เมื่อข้าพเจ้าอยูท่ ี่ 4.05
.90
มาก
4
บ้าน
6. พ่อแม่ให้การสนับสนุ นในด้านการเรี ยนรู ้ การ
4.30
.78
มาก
1
พัฒนาตนเองในทุกด้าน ของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่
7. ข้าพเจ้าสามารถขอคาปรึ กษาแนะนาจากพ่อแม่
4.02
.88
มาก
5
ในยามที่มีปัญหาได้เสมอ
8. คาแนะนาต่าง ๆ จากท่าน ทาให้ขา้ พเจ้าคลาย
3.90
.88
มาก
6
ทุกข์และหายกลุม้ ใจ
เฉลีย่ รวม
4.08
.63
มาก
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ด้านการอบรมเลี้ยงดู
ด้ านการอบรมเลีย้ งดูแบบควบคุม
9. พ่อแม่คอยสอดส่ อง ดูแลความประพฤติของ
ข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด
10. พ่อแม่กาหนดเวลาในการกลับบ้าน และออก
นอกบ้านของข้าพเจ้า
11. พ่อแม่ควบคุมการใช้จ่ายเงินของข้าพเจ้า
12. เวลาที่ขา้ พเจ้าไปเที่ยวที่ไหน หรื อเดินทางไป
ทาอะไรที่ไหน พ่อแม่จะซักถามรายละเอียดทุกครั้ง
13. พ่อแม่มกั มารับส่ งข้าพเจ้า เมื่อเดินทางไปไหน
เป็ นประจา
14. พ่อแม่จะคอยติดตามซักถาม เรื่ องการเรี ยนของ
ข้าพเจ้าอยูเ่ สมอ
15. พ่อแม่คอยควบคุมเรื่ องการคบเพื่อนของ
ข้าพเจ้า
16. พ่อแม่ลงโทษข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตน
ตามหน้าที่ที่ท่านกาหนดหรื อมอบหมาย
เฉลีย่ รวม
ด้ านการอบรมเลีย้ งดูแบบใช้ เหตุผล
17. ก่อนที่พอ่ แม่จะลงโทษข้าพเจ้า ท่านจะบอก
เหตุผลในการลงโทษก่อนเสมอ
18. พ่อแม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้อธิ บายเหตุผล
ก่อนที่จะดุหรื อลงโทษข้าพเจ้า
19. ก่อนที่พอ่ แม่จะให้เงินข้าพเจ้า ท่านจะถาม
เหตุผลในความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเสมอ

ค่าสถิติ
( X ) S.D.

ระดับ

(n = 384)
ลาดับที่

3.86

.88

มาก

2

3.37

1.17

ปานกลาง

6

3.39

1.06

ปานกลาง

5

4.04

.97

มาก

1

3.45

1.18

ปานกลาง

4

3.82

.92

มาก

3

3.12

1.17

ปานกลาง

7

3.39

1.16

ปานกลาง

5

3.55

.71

มาก

3.84

.99

มาก

4

3.52

1.02

มาก

7

3.68

1.05

มาก

5
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ด้านการอบรมเลี้ยงดู
20. เมื่อข้าพเจ้าร้องขอให้ซ้ื อของให้ ท่านจะถาม
เหตุผลในความจาเป็ นที่จะต้องซื้ อเสมอ
21. พ่อแม่สอนให้ขา้ พเจ้า ทาสิ่ งต่างๆ โดยต้องมี
เหตุผลอยูเ่ สมอ
22. ในเวลาที่พอ่ แม่ดุขา้ พเจ้า ท่านจะใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์
23. เมื่อข้าพเจ้าประพฤติตน หรื อแสดง
กิริยามารยาทไม่เหมาะสม ท่านจะอบรมสอน
ข้าพเจ้าอย่างมีเหตุผล
24. พ่อแม่มอบหมายงานให้ขา้ พเจ้า ตามระดับ
ความสามารถและความเหมาะสม
เฉลีย่ รวม

ค่าสถิติ
( X ) S.D.
3.92
.97

ระดับ

(n = 384)
ลาดับที่

มาก

3

4.20

.78

มาก

1

3.67

1.01

มาก

6

4.01

.86

มาก

2

3.92

.90

มาก

3

3.85

.61

มาก

จากตารางที่ 11 พบว่ า ปั จ จัย สนับ สนุ น ด้า นการอบรมเลี้ ยงดู ข องนัก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตาม
ด้านแล้ว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว ด้านที่นกั เรี ยนได้รับการอบรม
เลี้ ย งดู ม ากที่ สุ ด คื อ การอบรมเลี้ ย งดู แ บบสนับ สนุ น อยู่ใ นระดับ มาก ( X = 4.08, S.D. = .63)
รองลงมาคือ ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = .61) และด้าน
การอบรมเลี้ยงดูนอ้ ยที่สุดคือด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55, S.D. =
.712)
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสนับสนุนด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของ
นัก เรี ย นระดับ ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ค่าสถิติ
ระดับ
ลาดับที่
( X ) S.D.
1. เมื่อทางานหรื อกิจกรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะทาอย่าง 4.11
.77
มาก
1
เต็มความสามารถ
2. ถ้าได้ทาอะไร แล้วรู ้วา่ ผิดวิธี ข้าพเจ้าจะหยุดทา 2.42 1.08
น้อย
12
และจะไม่พยายามทาอีกครั้ง
3. ถ้าข้าพเจ้าถูกครู ตานิ เพราะทางานบกพร่ อง
3.81
.86
มาก
5
ข้าพเจ้าจะดาเนินการแก้ไขและส่ งใหม่ทนั ที
4. ถ้าข้าพเจ้ากาลังทาอะไรอยู่ แล้วหมดเวลา
3.69
.88
มาก
6
ข้าพเจ้าจะทาต่อจนเสร็ จ
5. เมื่อรู ้วา่ ทาอะไรสู ้คนอื่นไม่ได้ ข้าพเจ้าจะ
3.93
.84
มาก
4
พยายามพัฒนาตัวเองให้ดียงิ่ ขึ้น
6. ในการทางานหรื อกิจกรรม ข้าพเจ้ามักจะทาให้
3.33
.96
ปานกลาง
10
เสร็ จ ๆ เพื่อให้มีส่งเท่านั้น
7. เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้ 3.61 1.03
มาก
8
ข้าพเจ้าจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
8. เมื่อข้าพเจ้าทาผิดพลาด ข้าพเจ้ายินดีรับคา
4.07
.70
มาก
2
ตักเตือน หรื อแนะนาจากคนอื่น เพื่อนาไปปรับปรุ ง
แก้ไข
9. ข้าพเจ้ารู ้สึกท้อแท้และเบื่อหน่าย เมื่อรู ้วา่ งานที่
2.42
.96
น้อย
12
กาลังทาอยูน่ ้ นั สาเร็ จได้ยาก
10. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ข้าพเจ้าจะทาให้เสร็ จ 3.50
.92
มาก
9
ทันที เพื่อไม่ให้คงั่ ค้าง
11. ข้าพเจ้าชอบค้นหาความรู ้และประสบการณ์
3.68
.87
มาก
7
ใหม่ๆ จากสิ่ งต่างๆ รอบตัวอยูเ่ สมอ
12. ข้าพเจ้าไม่ทราบถึงจุดหมายในชีวติ ของข้าพเจ้า 3.06 1.32 ปานกลาง
11
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
13. ข้าพเจ้ารู ้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ทางานหรื อกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม
เฉลีย่ รวม

ค่าสถิติ
( X ) S.D.
4.06
.86

ระดับ

(n = 384)
ลาดับที่

มาก

3

3.46

มาก

.38

จากตารางที่ 12 พบว่า ปั จจัย สนับสนุ น ด้า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.46, S.D. = .38) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว ข้อที่นกั เรี ยนได้รับแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มากที่ สุด คื อ เมื่ อทางานหรื อกิ จกรรมใด ๆ ข้าพเจ้าจะทาอย่างเต็มความสามารถอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = .77) รองลงมาคือ เมื่อข้าพเจ้าทาผิดพลาด ข้าพเจ้ายินดีรับคาตักเตือน
หรื อแนะนาจากคนอื่น เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = .70) ลาดับที่ 3
คือ ข้าพเจ้ารู ้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ทางานหรื อกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม ( X = 4.06,
S.D. = .85) และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่น้อยที่สุดมี 2 ข้อ ซึ่ งเป็ นคาถามด้านลบ ที่มีคะแนนกลับกัน
กับข้อที่เป็ นคาถามบวก คือ ถ้าได้ทาอะไร แล้วรู ้วา่ ผิดวิธี ข้าพเจ้าจะหยุดทาและจะไม่พยายามทาอีก
ครั้ง อยูใ่ นระดับน้อย ( X = 2.42, S.D. = 1.08) และข้าพเจ้ารู ้สึกท้อแท้และเบื่อหน่าย เมื่อรู ้วา่ งานที่
กาลังทาอยูน่ ้ นั สาเร็ จได้ยาก อยูใ่ นระดับน้อยเช่นกัน ( X = 2.42, S.D. = .96)
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสนับสนุนด้านเจตคติต่อการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ด้านเจตคติต่อการเรี ยน
ค่าสถิติ
ระดับ
ลาดับที่
( X ) S.D.
1. ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลดีต่อ 4.35
.80
มาก
1
อนาคตของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้ามีความสุ ขกับการเรี ยน
3.60
.95
มาก
6
3. การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้า ได้ฝึกคิดและฉลาดขึ้น
3.95
.81
มาก
3
4. การเรี ยนหนังสื อ ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นคนรอบรู ้และ 3.94
.85
มาก
4
ทันต่อเหตุการณ์
5. การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นคนสุ ขมุ รอบคอบ
3.64
.94
มาก
5
6. การฝึ กทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนทาให้ 3.96
.85
มาก
2
ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น
7. เนื้อหาที่เรี ยนไม่สามารถนาไปใช้ใน
3.01 1.07 ปานกลาง
8
ชีวติ ประจาวันของข้าพเจ้าได้
8. เมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้าจะทาการทบทวนเนื้อหา
2.88
.99
ปานกลาง
9
ในบทเรี ยนด้วยการอ่านหนังสื อ
9. ข้าพเจ้าคิดว่าความสาเร็ จของชีวติ ไม่ได้ข้ ึนอยู่
2.83 1.10 ปานกลาง
10
กับการเรี ยน
10. เมื่อถึงเวลาเรี ยนในชั้นเรี ยน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า
3.24 1.08 ปานกลาง
7
เหมือนตัวเองถูกบังคับให้เรี ยน
3.54
.55
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 13 พบว่า ปั จ จัย สนับ สนุ น ด้า นเจตคติ ต่ อ การเรี ย นของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.54, S.D. = .55) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว ข้อที่นกั เรี ยนมีเจตคติต่อการ
เรี ยนมากที่สุด คือ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลดีต่ออนาคตของข้าพเจ้า อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.35, S.D. = .80) รองลงมาคือ การฝึ กทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้า
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เรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.96, S.D. = .85) ลาดับที่ 3 คือ การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้าได้ฝึก
คิดและฉลาดขึ้น ( X = 3.95, S.D. = .81) และเจตคติต่อการเรี ยนที่น้อยที่สุด ซึ่ งเป็ นคาถามด้าน
ลบ ที่มีคะแนนกลับกันกับข้อที่เป็ นคาถามบวก คือ ข้าพเจ้าคิดว่าความสาเร็ จของชี วิต ไม่ได้ข้ ึนอยู่
กับการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.83, S.D. = 1.10)
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสนับสนุนด้านความเชื่ออานาจภายในตน
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ด้านความเชื่ออานาจภายในตน
ค่าสถิติ
ระดับ
ลาดับที่
( X ) S.D.
1. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง ที่
3.98
.85
มาก
3
ส่ งผลต่อความสาเร็ จได้
2. ข้าพเจ้าชอบทางานต่าง ๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่
3.91
.89
มาก
6
จะให้ผอู ้ ื่นช่วยทาให้
3. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่แต่ 3.92
.89
มาก
5
ละครั้งนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถมากกว่า
โชคชะตา
4. ข้าพเจ้ามีความตื่นตัวอย่างมาก เมื่อได้ทางาน
3.95
.78
มาก
4
ใหม่ ๆ แปลก ๆ ที่มีความท้าทาย
5. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง แม้
3.77
.85
มาก
7
ต้องปฏิบตั ิงานที่ยาก
6. ผลการเรี ยนหรื อคะแนนสอบที่ดีข้ ึนนั้น เกิดจาก 4.10
.81
มาก
2
ความสามารถของข้าพเจ้า
7. ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามนุษย์ทุกคน มีส่วนดีหรื อ
4.48
.70
มาก
1
ความสามารถ ตามความถนัดของตนเอง
8. เมื่อพบเจอปั ญหา ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปั ญหา
3.69
.79
มาก
8
นั้นได้ดว้ ยตนเอง
9. ชีวติ ของข้าพเจ้าส่ วนใหญ่ ถูกควบคุม จาก
2.88
.95
ปานกลาง
10
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอ
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ด้านความเชื่ออานาจภายในตน
10. ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ทาได้ยาก
เพราะชีวติ ของคนเรานั้นถูกกาหนดหรื อลิขิต
มาแล้ว
เฉลี่ยรวม

ค่าสถิติ
( X ) S.D.
3.32 1.09

3.80

.44

ระดับ

(n = 384)
ลาดับที่

ปานกลาง

9

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า ปั จจัยสนับสนุนด้านความเชื่ออานาจภายในตนของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.80, S.D. = .44) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว ข้อที่นกั เรี ยนมีความเชื่ออานาจ
ภายในตนมากที่สุด คือ ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคน มีส่วนดีหรื อความสามารถ ตามความถนัดของ
ตนเอง อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = .70) รองลงมาคือ ผลการเรี ยนหรื อคะแนนสอบที่ดีข้ ึน
นั้น เกิ ดจากความสามารถของข้าพเจ้า อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = .81) ลาดับที่ 3 คือ
ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จได้ ( X = 3.98, S.D. = .85) และ
ปั จจัย สนับ สนุ นด้า นความเชื่ ออานาจภายในตนที่ น้อยที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นค าถามด้านลบ ที่ มี คะแนน
กลับกันกับข้อที่เป็ นคาถามบวก คือ ชีวิตของข้าพเจ้าส่ วนใหญ่ ถูกควบคุมจากเหตุการณ์ ที่ไม่คาด
ฝันเสมอ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 2.88, S.D. = .95)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ คะแนนระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรียนระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การวิ เ คราะห์ ค ะแนนระดับ ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งประกอบด้วย
ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณจานวน 8 ข้อ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
จานวน 8 ข้อ ด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจานวน 7 ข้อ และ ด้านความสามารถในการคิด
ตัดสิ นใจจานวน 7 ข้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 15 คะแนนเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความสามารถในการคิด
ระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ความสามารถในการคิด คะแนนเต็ม ( X )
คิดเป็ น S.D.
ระดับ ลาดับ
ร้อยละ
คะแนน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
8
4.72
59.00 1.51 ปานกลาง
3
การคิดวิเคราะห์
8
5.17
64.62 1.43 ปานกลาง
2
การคิดแก้ปัญหา
7
5.19
74.14 1.62
สู ง
1
การคิดตัดสิ นใจ
7
3.91
55.85 1.75
น้อย
4
โดยรวมทั้งหมด
30
19.02
63.40 4.41 ปานกลาง
จากตารางที่ 15 พบว่า ผลคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยคะแนน
ผลรวมทั้ง หมด อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 19.02, S.D. = 4.41) คิ ดเป็ นร้ อยละ63.70 จาก 30
คะแนน โดยเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นความสามารถในการคิ ดแต่ ล ะด้า นแล้ว ด้า นที่ นัก เรี ย นมี
คะแนนมากที่ สุ ด คื อ ด้า นความสามารถในการคิ ด แก้ปั ญ หา โดยคะแนนรวมอยู่ใ นระดับ สู ง
( X = 5.19, S.D. = 1.62) คิดเป็ นร้อยละ 74.14 จาก 7 คะแนน รองลงมาคือ ด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ โดยคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 5.17, S.D. = 1.43) คิดเป็ นร้อยละ
64.62 จาก 8 คะแนน ลาดับที่ 3 คือ ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยคะแนน
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 4.72, S.D. = 1.51) คิดเป็ นร้อยละ 59.00 จาก 8 คะแนน และด้าน
การความสามารถในการคิดที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ความสามารถในการคิดตัดสิ นใจ โดยคะแนน
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.91, S.D. = 1.75) คิดเป็ นร้อยละ 55.85 จาก 7 คะแนน
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้ น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 จาแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การวิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนั ก เรี ยนระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อาชีพผูป้ กครอง ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
และ สภาพครอบครัว โดยการทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) และ One - way ANOVA
ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบตัวแปรเพศกับคะแนนความ
สามารถในการคิดระดับสู ง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
(n = 384)
เพศ
n
(X)
S.D.
t
ชาย
184
18.54
4.61
-2.027*
หญิง
200
19.45
4.19
*อย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 16 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรเพศกับคะแนนความสามารถ
ในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษามัธยมศึ กษาเขต 2 พบว่า นัก เรี ย นชายและนักเรี ย นหญิ ง มี ค ะแนนแตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนเพศหญิงมี คะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งที่
ดีกว่านักเรี ยนชาย
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง
จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(n = 384)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
n
(X)
S.D.
ระดับ
น้อยกว่า 2.00
2.00 – 2.75
35
15.37
4.18
ปานกลาง
2.76 – 3.50
182
18.45
4.36
ปานกลาง
มากกว่า 3.50
167
20.39
3.95
ปานกลาง
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จากตารางที่ 17 ผลคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งโดยจาแนกตามผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน มากกว่ า 3.50 มี ค ะแนนมากที่ สุ ด
( X ) = 20.39 รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง 2.76 – 3.50 ( X ) = 18.45, 2.00 – 2.75
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นระหว่ า ง ( X ) = 15.52 และ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นน้ อ ยกว่ า 2.00
( X ) = 10.00
ตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน จาแนกตาม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(n = 384)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
2
839.636
419.818
14.084*
ภายในกลุ่ม
381
6641.236
17.431
รวม
383
7480.872
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 18 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนก
ตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนมี ค วาม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของ
นักเรี ยน จาแนกตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี Least Significant
Difference (LSD)
(n = 384)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2.00 – 2.75
2.76 – 3.50
มากกว่า 3.50
( X = 15.37)
( X = 18.45)
( X = 20.39)
2.00 – 2.75 ( X = 15.37)
-3.084*
-5.023*
2.76 – 3.50 ( X = 18.45)
-1.939*
มากกว่า 3.50 ( X = 20.39)
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 19 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ แ ตกต่ า งกัน ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เมื่ อนามา
พิจารณารายข้อกับคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งแล้ว มีความแตกต่างกัน คือ นักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง 2.76 – 3.50 มี ค่าเฉลี่ ยคะแนนความสามารถในการคิ ดระดับสู ง
มากกว่ า นั ก เรี ยนที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่ า ง 2.00 – 2.75 โดย ( X ) = 18.45 และ
( X ) = 15.37 ตามลาดับ นักเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น มากกว่า 3.50 มี ค่าเฉลี่ ยคะแนน
ความสามารถในการคิดระดับสู ง มากว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 – 2.75
และ 2.76 – 3.50 โดย ( X ) = 20.39 ( X ) = 18.45 และ ( X ) = 15.37 ตามล าดับ ซึ่ ง ทุ ก คู่ มี ค วาม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง
จาแนกตามอาชีพผูป้ กครอง
(n = 384)
อาชีพของผูป้ กครอง
n
(X)
S.D.
ระดับ
รับจ้าง
79
18.57
4.53
ปานกลาง
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
95
19.12
3.89
ปานกลาง
เกษตรกร
15
18.66
5.05
ปานกลาง
พนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน
97
19.25
4.41
ปานกลาง
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
98
19.09
4.75
ปานกลาง
จากตารางที่ 20 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิ ดระดับสู งของนัก เรี ยนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตาม
อาชี พของผูป้ กครอง ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองประกอบกลุ่มอาชีพพนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน มีคะแนนความสามารถ
ในการคิ ดระดับ สู ง มากที่ สุ ด ( X ) = 19.25 รองลงมา คื อ กลุ่ ม อาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ
( X ) = 19.12 ล าดับ ที่ 3 คื อกลุ่ ม อาชี พ ค้า ขาย ธุ รกิ จส่ วนตัว ( X ) = 19.09 และกลุ่ ม อาชี พ ของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ กลุ่มอาชีพรับจ้าง ( X ) = 18.57
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ตารางที่ 21 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน จาแนกตาม
อาชีพผูป้ กครอง
(n = 384)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
4
24.958
6.239
.317
ภายในกลุ่ม
379
7455.915
19.673
รวม
383
7480.872
จากตารางที่ 21 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามอาชี พของผูป้ กครอง พบว่า ความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง
จาแนกตามระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
(n = 384)
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
n
(X)
S.D.
ระดับ
ประถมศึกษา
39
19.25
3.79
ปานกลาง
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
38
17.26
4.31
ปานกลาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) /
73
18.94
4.92
ปานกลาง
ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
25
19.64
3.69
ปานกลาง
ปริ ญญาตรี
181
19.30
4.58
ปานกลาง
สู งกว่าปริ ญญาตรี
28
18.85
4.41
ปานกลาง
จากตารางที่ 22 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิ ดระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตาม
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองอยูใ่ นระดับการศึกษาอนุปริ ญญา / ปวส. มีคะแนนความสามารถ
ในการคิดระดับสู ง มากที่สุด ( X ) = 19.64 รองลงมา คือในระดับปริ ญญาตรี ( X ) = 19.30 อันดับ
ที่ 3 ในระดับประถมศึกษา ( X ) = 19.25 และระดับการศึกษาของผูป้ กครองที่มีคะแนนน้อยที่สุด
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ( X ) = 17.26
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ตารางที่ 23 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน จาแนกตาม
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง
(n = 384)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
5
144.811
28.962
1.492
ภายในกลุ่ม
378
7336.061
19.408
รวม
383
7480.872
จากตารางที่ 23 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามระดับการศึ กษาของผูป้ กครอง พบว่า ความสามารถในการคิ ดระดับสู งของนักเรี ยน
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง
จาแนกตามสภาพครอบครัว
(n = 384)
สภาพครอบครัว
n
(X)
S.D.
ระดับ
บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน
307
19.07
4.46
ปานกลาง
บิดามารดาแยกกันอยู่
61
19.06
4.33
ปานกลาง
อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ และ
16
17.75
3.80
ปานกลาง
อื่น ๆ
จากตารางที่ 24 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิ ดระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตาม
สภาพครอบครัวแล้ว ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยนักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัว บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน มีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง
มากที่สุด ( X ) = 19.07 รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกันอยู่ ( X ) = 19.06 และสุ ดท้ายคือ อยูก่ บั ญาติ
หรื อผูอ้ ุปการะ และอื่น ๆ ( X ) = 17.75
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ตารางที่ 25 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน จาแนกตาม
สภาพครอบครัว
(n = 384)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
ระหว่างกลุ่ม
2
26.858
13.492
.686
ภายในกลุ่ม
381
7454.015
19.564
รวม
383
7480.872
จากตารางที่ 25 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
จาแนกตามสภาพครอบครัว พบว่า นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการ
คิดระดับสู งของนักเรี ยนแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ปัจ จั ย สนั บ สนุ น ที่มี ค วามสั มพันธ์ กับ ความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2
การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุ น ได้แก่ ปั จจัยด้านการอบรมเลี้ ยงดู ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ยงดูแบบสนับสนุน ( A1) การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (A2) และ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
(A3) ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (B) ด้านเจตคติต่อการเรี ยน (C) ด้านความเชื่ออาจาจภายในตน (D) ที่
มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการคิดระดับสู ง (Y) ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient) ปรากฏดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการคิดระดับสู ง
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ตัวแปร
A
B
C
D
Y
(n = 384)
A1
A2
A3
A1
1
.481** .583** .397** .414** .248**
.013
A2
1
.553** .245** .360** .164**
-.015
A3
1
.344** .391** .221**
.028
B
1
.587** .551** .138**
C
1
.444**
.124*
D
1
.192**
Y
1
** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 26 พบว่า ปั จจัย ด้า นการอบรมเลี้ ย งดู ประกอบด้วย การอบรมเลี้ ย งดู แบบ
สนับสนุน ( A1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .013 การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (A2) มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ -.015 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (A3) มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสามารถในการคิ ดระดับสู งของนัก เรี ย นระดับ ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .028 ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (B) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถใน
การคิ ดระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ .01 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ
.138 ด้านเจตคติต่อการเรี ยน (C) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดระดับสู งของ
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นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .124 และด้านความเชื่ออานาจ
ภายในตน (D) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .01 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .192
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ปัจจั ยสนั บสนุ น ที่มีผลต่ อความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุ น ได้แก่ ปั จจัยด้านการอบรมเลี้ ยงดู ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ ย งดู แบบสนับ สนุ น การอบรมเลี้ ย งดู แบบควบคุ ม และการอบรมเลี้ ย งดู แบบใช้เหตุ ผ ล ด้าน
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ด้ า นเจตคติ ต่ อ การเรี ยน ด้า นความเชื่ อ อ านาจภายในตน ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบนาตัวแปร
เข้าทั้งหมดด้วยวิธี Enter
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณของปั จจัยสนับสนุนที่มีผลต่อ ความสามารถในการคิด
ระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
(n = 384)
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
ด้านการอบรมเลี้ยงดู
-.635
2.377
-.078
-1.355
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
.483
.786
.042
.614
ด้านเจตคติต่อการเรี ยน
.513
.525
.065
.979
ด้านความเชื่ออานาจภายในตน
1.592
.610
.160
2.608*
ค่าคงที่
11.899
2.377
5.007**
R = .209
R2= .044
Adj_R2 = .034
SEE = 4.344
F = 4.339
Sig of F = .002
** ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
* ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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จากตารางที่ 27 ผลการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบน าตัว แปรเข้า ทั้ง หมด (Enter
Regression Analysis) พบว่าปั จจัยทั้ง 4 ตัวแปร ร่ วมกันส่ งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = .209 ซึ่ งปั จจัยทั้งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้ร้อยละ 4.4 (R2= .044) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ
พยากรณ์มีค่า 4.344 ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลทางบวกมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง มี 1 ตัวแปร คือ ด้านความเชื่ออาจภายในตน โดยมีอิทธิ พลต่อ
ความสามารถในการคิดระดับสู ง beta = .160 และอีก 3 ปั จจัย มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ เรี ยงตามลาดับที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการคิ ดระดับสู งได้แก่ ด้านเจตคติต่อการ
เรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านการอบรมเลี้ยงดู โดย beta = .065 ,.042 และ -.078 ตามลาดับ
โดยสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
สมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ
Y = 11.899 – .635 (X4) + 0.483 (X3) + 0.513 (X2) + 1.592 (X1)
สมการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z = -0.078 (X4) + 0.042 (X3) + 0.065 (X2) + 0.160 (X1)
ตอนที่ 7 สภาพการณ์และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร 2 คน และ คุ ณครู ผูส้ อน 4 คน ที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 และ นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนดี - ปาน
กลาง จานวน 6 คน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การ
วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง โดยผูว้ ิจยั ได้ท าการ
สัมภาษณ์ อย่างต่อเนื่ องตามบริ บทของการลงพื้นที่ มาตลอดปี การศึ กษา 2558 ในการสัมภาษณ์
ผู ้วิ จ ัย มี ก ารสรุ ป ประเด็ น ส าคัญ จากผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล หลัก และประเด็ น ค าถามตามที่ ก าหนดไว้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. สภาพการณ์ ความสามารถในการคิดระดับสู ง
1.1 ความสามารถในการคิดระดับสู งของนั กเรี ยนในโรงเรี ยนสั งกัดสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ในการวัดระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง สามารถวัดได้จากทั้งผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน และผลสอบคะแนนข้อสอบระดับชาติต่าง ๆ ซึ่ งคลอบคลุมการวัดความสามารถในการคิด
ระดับต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้ ดังที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนย่านห้วยขวางกล่าวว่า
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“ต้ องถามว่ าวัดจากอะไร ถ้ าวัดจากผลสอบคะแนนระดับชาติ อย่ าง O-NET โรงเรี ย นก็
คะแนนเกินระดับค่ าเฉลี่ยประเทศทุกวิชา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปี ที่
6 ก็ถื อ ว่ า นั ก เรี ย นของเราดี อ ยู่ ใ นระดั บ หนึ่ ง เพราะ ข้ อ สอบ O-NET เป็ นข้ อ สอบวั ด
ระดับชาติ ซึ่ งในข้ อสอบมีการวัดความสามารถในการคิ ดแบบต่ าง ๆ อย่ างหลากหลายอยู่
หลายระดับ”
เช่ นเดี ยวกันกับรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนสตรี ยา่ นหัวลาโพง ที่ให้ความเห็นที่
สอดคล้องกันว่า ข้อสอบที่มีการวัดความสามารถในการคิดระดับต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก็คือข้อสอบ
วัดระดับชาติ และการรายงานผลการจัดการเรี ยนการสอนจากครู ซึ่ งมีความคิดเห็นดังนี้
“ภาพรวมของนักเรี ยนในโรงเรี ยนนีน้ ่ าจะจัดอยู่ในระดับ ดี เพราะ คะแนน O-NET และ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเพิ่ มขึน้ ผลสาเร็ จตรงนีส้ ามารถสะท้ อนให้ เห็ นได้ ว่า
เกิดจากกระบวนการเรี ยนการสอนชั้ นเรี ยนที่สอดแทรกให้ ฝึกคิ ดในรู ปแบบที่หลากหลาย
ทั้ ง คิ ดวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ การแก้ ปัญหา ฯลฯ ซึ่ งผู้บริ หารก็ได้ รับผลการรายงานการ
ประเมินที่สอดคล้ องกับผลสั มฤทธิ์ ที่ออกมาด้ วย ไม่ ว่าจะเป็ นในรู ปแบบคะแนนผลสั มฤทธิ์
และผลจากการจัดการเรี ยนรู้ ในชั้นเรี ยน”
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาทั้ง 2 ท่าน ในด้านความสามารถในการคิดระดับสู ง
ให้คาตอบที่สอดคล้องกันว่า ถ้าจะวัดว่านักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับใด สามารถ
วัดจากคะแนนผลสอบระดับชาติ อย่าง O-NET ได้ โรงเรี ยนของตนที่บริ หารอยู่ มีคะแนนอยู่ใน
ระดับสู งกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีพฒั นาการในบางรายวิชา ในบางวิชาคะแนนลดลงบ้างแบบเกาะ
กลุ่มคะแนน ในจากข้อมูลสารสนเทศทุกปี ที่ทาการสารวจและเปิ ดเผย และภาพรวมของโรงเรี ยน
ในเขตพื้นที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 มี คะแนนอยู่ในระดับ สู งกว่าค่ า เฉลี่ ย ประเทศ ซึ่ งมี ไม่กี่
โรงเรี ยนเท่านั้น ที่จะมีผลคะแนนในบางรายวิชา ค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมัน่ ในผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรี ยนที่ตนบริ หารอยู่ ว่าสามารถสะท้อนถึงความสามารถ
ในการคิดระดับสู งได้
1.2 ความสามารถในการคิดกับการแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวันด้ วยตนเองของนักเรียน
สาหรับบทบาทของครู ทุกคนย่อมเชื่ อว่า ทักษะความสามารถในการคิด เป็ นทักษะที่มีความ
จาเป็ นในการดารงชีวิตประจาวัน การสร้างทักษะความสามารถในการคิดในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนนั้น สามารถส่ งเสริ มผลดีต่อการใช้ชีวิตประจาวัน
ของนักเรี ยนได้ ดังความเห็นของครู โรงเรี ยนชื่ อดังย่านพัฒนาการที่ได้ให้ความคิดเห็นไว้วา่
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“ความรู้ จากในรายวิ ชา OPOC และ IS หรื อวิชาอื่ น ๆ ที่ใช้ กระบวนการสื บค้ น โดยครู มี
ฐานะเป็ น Coaching สามารถนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันของนักเรี ยนได้
เช่ น เมื่อพบเจอปั ญหาที่คล้ ายคลึงกันกับงานที่ทา ที่ได้ เรี ยนมาผ่ านมาโดยผ่ านกระบวนการ
ทักษะการคิ ดที่หลากหลาย โดนเด็กไม่ ร้ ู ตัวว่ าถูก ฝึ กให้ คิด เด็กจะเกิ ดการบูรณาการใน
ชีวิตประจาวันของตนเองจากสิ่ งที่เค้ าได้ เรี ยนรู้ มาจากโรงเรี ยน”
สอดคล้องกับ ครู โรงเรี ยนย่านถนนพระราม 4 ที่กล่าวว่าทักษะความสามารถในการคิด เป็ น
สิ่ งที่จาเป็ นในการดารงชี วิตประจาวัน และต้องมีการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาในชี วิตประจาวัน
ของแต่ละคนนั้นก็มีมากมาย แตกต่างกันไป ถ้าครู สามารถฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะความสามารถใน
การคิดได้อย่างรอบด้าน ย่อมส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถนาทักษะนั้นไปแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์
จริ งได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปั ญหาได้ถูกจุด เช่นกัน ซึ่ งมีความคิดเห็นไว้ดงั นี้
“ฐานของการฝึ กคิ ด เราฝึ กให้ เขามากแค่ ไหน เพราะว่ าคนเราสมองก็เหมือนมีด ต้ องลับให้
คมตลอด ถ้ าไม่ ฝึกให้ เขาคิ ด มันจะทาให้ เข้ าแก้ ปัญหาด้ วยตนองไม่ ได้ อย่ างเช่ นพอเด็กโต
ขึน้ ไปเป็ นผู้ใหญ่ วัยทางาน ต้ องพบเจอปั ญหาต่ าง ๆ อีกมาก ที่เกิดจากปั จจัยหลาย ๆ อย่ าง
ถ้ าเข้ าถูกฝึ กมาน้ อยเขาจะแก้ ปัญหาไม่ ได้ หรื อแก้ แล้ วอาจจะไม่ ใช่ ทางที่ถูกต้ อง เหมาะสม
ตามหลักคุณธรรม และจริ ยธรรม ปั ญหามันมาในรู ปแบบ 108 สารพัด คนเราคิดเป็ นทุกคน
ทั้งคิ ดสั้ น คิ ดยาว มันคื อวิธีแก้ ปัญหาทั้งหมด คนที่เขาคิ ดฆ่ าตัวตาย ไม่ ใช่ เข้ าไม่ คิด แต่ คือ
เขาคิ ดได้ แค่ นี ้ จบปั ญหาดีกว่ า ฉะนั้นแล้ วการฝึ กคิ ดมีหลายรู ปแบบที่จะส่ งผลให้ เขาแก้ ไข
ปั ญหาในชีวิตประจาวันได้ ”
การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมกับกระบวนการคิดในชั้นเรี ยน มีความสาคัญเช่ นกัน
ตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนย่านลาดกระบังที่วา่
“ในกระบวนการคิ ดเราต้ องเปิ ดโอกาสให้ เขาได้ แสดงความคิ ดเห็นถือว่ าเป็ นเรื่ องสาคั ญ
อาจจะไม่ จาเป็ นต้ องครบในทุกแบบการคิ ดในครั้ งเดียว เราอาจจะเน้ นไปในทักษะการคิ ด
ด้ านใดด้ านหนึ่งในหน่ วยการเรี ยนรู้ นั้น ๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ เข้ าเกิดการจดจาในกระบวนการ
และนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันของตนได้ ”
ส่ วนความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสตรี ยา่ นหัวลาโพง มีความคิดเห็นว่า ทักษะความสามารถ
ในการคิดระดับสู งมีความสาคัญ และส่ งผลต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน โดยกล่าวว่า
“เห็นด้ วยว่ าทักษะการคิ ด มีผลต่ อการใช้ ชีวิตประจาวันของเด็ก หมายความว่ าเมื่อเด็กได้
เผชิ ญปั ญหาอะไรก็ตามแต่ เด็กอาจจะไม่ ประมาทหรื อด่ วนตัดสิ นอะไรที่เค้ าจะพบหรื อ
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เป็ นไปตามอารมณ์ ของตนเองโดยทันที ถ้ าเขาได้ รับการเรี ยนรู้ หรื อได้ ฝึกกระบวนการใน
การคิ ดอย่ างหลากหลาย เขาจะใช้ วิธีในการวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ น
ระบบก่ อนที่จะมีการตัดสิ นใจ นาเอาปั ญหามาคิ ดอย่ างมีวิจารณญาณ ไม่ ด่วนสรุ ปอะไร
ง่ าย ๆ ทันที และหาทางออกด้ วยวิธีที่ดีที่สุด ถูกต้ องที่สุด เป็ นผลดีที่สุดสาหรั บตัวเขา”
จากการประเด็นในเรื่ อง ความสามารถในการคิดกับการแก้ปัญหาในชี วิตประจาวันด้วย
ตนเองของนักเรี ยน ครู ท้ งั 4 ท่านมี ความคิ ดเห็ นตรงกันว่า ความสามารถในการคิ ดระดับสู งเป็ น
ทักษะที่จาเป็ นต่อกันใช้ชีวิตประจาวันของนักเรี ยน คือเมื่อนักเรี ยนเกิ ดการสั่งสมประสบการณ์ ที่
ได้รับจากการฝึ กทักษะความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ ตั้งแต่พ้ืนฐาน-ระดับสู งมาแล้ว จะส่ งผล
ให้นกั เรี ยนเข้าใจปั ญหาและตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาที่ตนได้พบเจอในการใช้ชีวิตจริ งได้อย่างถู กต้อง
โดยแยกแยะสิ่ งที่ถูกต้อง สิ่ งที่ควรทา ไม่ควรทา และสามารถนากระบวนการความสามารถในการ
คิดแบบต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านกระบวนการฝึ กฝนมา ไปบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจาวันในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ที่เข้ามาได้
1.3 ความเข้ าใจความรู้ เกีย่ วกับกรอบของความสามารถในการคิดระดับสู ง
จากการสอบถามถึงความรู ้ความเข้าใจ ในความสามารถในการคิดระดับสู งว่ามีความหมาย
ว่าอย่างไร กับนักเรี ยน 6 คน ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่ ง
นักเรี ยนแต่ละคนให้คาตอบตามความเข้าใจของตนเองได้ดงั นี้
จากการที่ผวู ้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเกี่ยวกับ ว่ามีความเข้าใจหรื อรู ้
เกี่ ยวกับความหมายของการคิ ดระดับสู ง หรื อไม่ นักเรี ยนบางส่ วนรู ้ ว่า ความสามารถในการคิ ด
ระดับสู งนั้นเป็ นการคิดที่มีความซับซ้อนมากกว่าการคิดแบบธรรมดาทัว่ ไป
“การคิ ดระดับสู ง คิ ดว่ าเป็ นการคิ ดที่มีเหตุมีผลอะไรประมาณนั้น การคิ ดที่มีหลักการ ยาก
และดูยิ่งใหญ่ ”
บางส่ วนไม่ทราบว่าตนเองนั้นต้องเกี่ยวข้องกับทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง ซึ่ ง
จากการสัมภาษณ์ แบบปลายเปิ ดสนทนากันเพิ่มเติ มจากคาถามหลักแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการอธิ บาย
เพิ่ ม เติ ม โดยการค่ อย ๆ ถามและกระตุ ้นให้นัก เรี ย นได้คิ ดว่า ตนเองได้ใ ช้ท กั ษะการคิ ด ใดบ้า ง
จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนบางคนสามารถตอบได้และเข้าใจจนได้ความคิดเห็นดังนี้
“น่ าจะเป็ นการคิดแบบซับซ้ อนมัง้ ค่ ะ วิเคราะห์ รายละเอียดมากกว่ าการคิดธรรมดา เช่ นวิชา
วิทยาศาสตร์ มีการคิดวิเคราะห์ การทดลองและสรุ ป IS ก็ใช่ ค่ะ”
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“น่ าจะเป็ นการคิ ดที่ดูใหญ่ โต น่ าจะนาไปใช้ ในวัยผู้ใหญ่ ที่ทางานมากกว่ า มันยากเกินไปที่
จะเป็ นวัยของหนู มันใช่ การคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อเปล่ าคะ เพราะครู ในบางวิชาชอบ
พูดถึง (ผู้วิจัยถามต่ อว่ าวิชาใดบ้ าง) เช่ น คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา”
ภาพรวมนักเรี ยนบางคนได้รับการจัดการเรี ยนสอนจากกิจกรรมในชั้นเรี ยนโดยเน้นทักษะ
ในความสามารถในการคิ ดแบบต่าง ๆ แบบโดยไม่รู้ตวั ว่าตนเองได้รับการฝึ กแบบนั้น คื อได้รับ
ทักษะ ปฏิบตั ิได้ แต่อาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่ งนั้นคือความสามารถในการคิดอะไร ซึ่ งมีนกั เรี ยนคนหนึ่ง
บอกเป็ นความจริ งว่ามีการคิดในทุกรายวิชา หลัก ๆ คือการคิดวิเคราะห์กบั การคิดแก้ปัญหา
“คือการคิดแบบยาก ๆ มีแบบแผน และก่ อให้ เกิดการต่ อยอดได้ ในทุกวิชาเลย จะทาอะไรก็
ต้ องใช้ การคิ ดค่ ะ ยิ่งในเวลาเรี ยนก็จะสั งเกตจากที่ครู ยกตัวอย่ างค่ ะ ถ้ าไม่ เข้ าใจก็ต้องถาม
ทันที ไม่ งั้นมันจะลืมไม่ ต่อเนื่อง”
นักเรี ยนคนนี้ ยงั ยกตัวอย่างให้ว่าในรายวิชาใดบ้าง เช่น แม้กระทัง่ ในวิชาสุ ขศึกษา ว่าการ
ปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุก็เป็ นการนาความรู ้ที่มีอยูม่ าใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สรุ ป จากการสัม ภาษณ์ สภาพการณ์ ความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ของนักเรี ย นได้ว่า
นักเรี ยนยังมีความเข้าใจในความหมายที่แท้จริ งของหลักการคิดในกระบวนความสามารถในการคิด
ระดับ สู ง แบบต่ า ง ๆ ไม่ ชัด เจน แต่ ย งั มี ค วามเข้า ใจว่ า ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรียนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการคิ ดในมุ ม มองของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา มี ด้วยกัน
หลายปั จจัย แต่ปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดคือ ครู ผสู ้ อน และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การ
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ดังที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนย่านห้วยขวาง กล่าว
ว่า
“ครู เป็ นอันดับแรกเพราะ ครู ต้องฝึ กและปลูกฝั งกระบวนการคิ ดให้ กับเด็ก ต้ องมีวิธีการ
และกระบวนการในการฝึ กที่หลากหลาย วิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนเป็ นรายบุคคล รายห้ อง ที่มีพืน้
ฐานความรู้ ความสามารถไม่ เท่ ากัน ว่ าจะต้ องใช้ เทคนิคอะไรให้ เขาได้ รับความรู้ ในรายวิชา
ตนเอง ครอบครั วอันดับที่สอง ครอบครั ว พ่ อแม่ ต้ องเริ่ มให้ เด็กเริ่ มฝึ กการคิ ด ฝึ กแก้ ปัญหา
เพราะชีวิตประจาวันส่ วนใหญ่ ของวัยเด็ก วัยเรี ยน ต้ องอยู่ครอบครั วมากกว่ าโรงเรี ยน การ
อบรมเลีย้ งดูของพ่ อแม่ ผู้ปกครอง ก็มีผล บางครอบครั วเลีย้ งดูแบบให้ เด็กได้ ฝึกคิ ด ฝึ กทา
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ฝึ กแก้ ปัญหา แต่ บางครอบครั วไม่ ทาแบบนั้น ตามใจ โอ๋ ลูก และเป็ นฝ่ ายที่ป้อนให้ ลูกอย่ าง
เดียว ให้ เด็กเป็ นฝ่ ายรั บอย่ างเดียว เด็กก็ไม่ สามารถคิดเองเป็ นได้ และสังคมและสิ่ งแวดล้ อม
รอบตัวที่เด็กเข้ าไปเกี่ยวข้ องเป็ นอย่ างไร เด็กก็อาจจะไปซึ มซับมา และทาตามอย่ างนั้น”
เช่นเดียวกับ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนสตรี ยา่ นหัวลาโพง ก็ให้ความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันว่า ครู เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สุด ในการส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการ
คิดระดับสู งได้ ซึ่ งกล่าวว่า
“ปั จจัยที่ส่งผลให้ นัก เรี ย นเกิ ดความสามารถในการคิ ดระดับสู ง คื อ ครู เพราะครู เ ป็ นผู้
ถ่ ายทอดกระบวนการคิ ด และใช้ เทคนิ คต่ าง ๆ ในชั้ นเรี ยนในการถ่ ายทอดให้ นักเรี ยน ทั้ง
เทคนิ คการตั้งคาถาม การเสริ มแรงในทางบวก ทั้งหมดนี ้ จะเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่มีส่วน
กระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดการคิด”
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาทั้ง 2 ท่าน ในประเด็นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการคิดระดับสู งของนัก เรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทั้งสองท่านให้ครู เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
เป็ นอันดับแรก เพราะว่าครู ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ทั้งที่เป็ น
ผูถ้ ่ายทอดความรู ้ เนื้ อหาทางวิชาการ ให้การฝึ กทักษะต่าง ๆ ให้เกิ ดความสามารถในการคิดระดับ
ต่าง ๆ และสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์สาคัญให้แก่นกั เรี ยน ตามกระบวนการจุดเน้นและบริ บท
ของรายวิชา และสาคัญต้องใช้เทคนิ คในการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดความสามารถในการคิดใน
ระดับต่าง ๆ จนถึงระดับสู งได้ตามเป้ าหมาย
ประเด็นที่สองผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพิ่มเติมคื อ ครอบครัว โดยผูอ้ านวยการโรงเรี ย นย่าน
ห้วยขวาง ให้เหตุผลว่า การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู งของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพราะถ้าครอบครัวเริ่ มฝึ กการคิดให้เด็กตั้งแต่พ้ืนฐานก่อน เมื่อถึงวัยที่
ต้องมี การส่ งต่อในระบบการศึ กษา การพัฒนาความสามารถที่ ต่อยอดขึ้ นไปในขั้นที่ สูงกว่า ทาง
วิชาการจะง่ายขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาในทักษะขั้นสู งที่ยากขึ้น ครู ผูส้ อนไม่ตอ้ งแบกภาระใน
การอบรมในสิ่ งที่ขาดมากนัก มุ่งแต่ทางวิชาการได้อย่างเต็มที่แก่เด็ก
ประเด็นที่สาม คือด้านสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยนที่ส่งต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มองว่าเกิ ดจากสภาพสังคมที่ นักเรี ยนเข้าไปซึ มซับ และนามา
ปฏิบตั ิตาม ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการสร้างแรงจูงในใฝ่ สัมฤทธิ์ ขึ้น เช่นเพื่อนในกลุ่มที่มีการเรี ยนดี จะ
เป็ นแรงจูงใจให้นกั เรี ยนพยายามปรับตัวให้ทนั เพื่อน เป็ นต้น
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2.2 ครู ผ้ สู อน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดในมุมมองของครู ผสู ้ อน มีดว้ ยกันหลายปั จจัย แต่
ปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดในมุมมองของครู คือ ครู ผสู ้ อนเอง และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และสื่ อ ซึ่ งความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้โดยปราศจากปั จจัยที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้เกิ ด ความคิดเห็ นของคุ ณครู แต่ละท่านมี
ดังนี้
ครู โรงเรี ยนชื่ อดังย่านพัฒนาการได้ให้ความเห็ นไว้ว่า การพัฒนาความสามารถในการคิด
จะแปรผัน ไปตามทิ ศ ทางตามสภาพครอบครั ว และสภาพแวดล้ อ มของนัก เรี ย น ส่ ว นครู ก็ มี
ความสาคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น ๆ ดังรายละเอียดความคิดเห็นดังนี้
“ครอบครั วเป็ นส่ วนหนึ่ งแต่ ไม่ ทั้งหมด เพราะอย่ าลื มว่ า สภาพแวดล้ อมก็มีผลต่ อตัวเด็ก
ส่ งผลให้ เด็กมีพัฒนาทักษะทางการคิ ด แต่ จะเป็ นในแง่ บวกหรื อแง่ ลบ และจะไปในทิ ศทาง
เดียวกับสภาพสั งคม และครู ก็มีความสาคัญเช่ นกัน เพราะครู เป็ นผู้สร้ าง ใช้ ได้ ตลอดกาล
เป็ นผู้ให้ ความรู้ ทางวิ ชาการ ฝึ กฝน ป้ อนปั ญหาสถานการณ์ ให้ เขาได้ ฝึกคิ ดก็สาคั ญ ใน
กระบวนชั้นเรี ยน”
ส่ วนในความคิดเห็ นของครู โรงเรี ยนย่านถนนพระราม 4 มองว่าครู เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด
เพราะครู ตอ้ งคอยชี้ แนะแนวทางในการส่ งเสริ มสิ่ งถูกต้องให้แก่นกั เรี ยน และเชื่ อมโยงไปยังปั จจัย
รองคื อ พื้ น ฐานการเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว และสื่ อ ต่ า ง ๆ รอบตัว นัก เรี ย น โดยครู ท่ า นนี้ มองว่า
ครอบครัวมีส่วนในการควบคุมสื่ อ ซึ่ งมีความคิดเห็นดังนี้
“ครู สาคัญที่สุด เพราะเด็กในวัยนี ้ (มัธยมศึกษาปี ที่ 3) ไม่ ใช่ เด็กที่จะชีน้ ก เป็ นนก ชีไ้ ม้ เป็ น
ไม้ ว่ าเธอต้ องทาตามแบบนีน้ ะ คิ ดตามแบบนีน้ ะ เด็กในวัยนีจ้ ะมีคาถามในสิ่ งที่อยากรู้ เริ่ ม
สนใจกับสิ่ งแปลก ๆ ครู ต้องเป็ นผู้คอยให้ ความรู้ และชีแ้ นะแนวทางที่ถูกต้ อง ว่ าอะไรควร
อะไรไม่ ควร สอง ครอบครั ว มีการอบรม สอน และปลูกฝั งเด็กอย่ างไร เพราะเด็กเรี ยนรู้
จากครอบครั วของเขามาเยอะในวัยนี ้ พื น้ ฐานก็มาจากครอบครั ว ฝึ กการคิ ดอย่ างไร เป็ น
แบบอย่ างให้ เด็กอย่ างไร อย่ างบางครั้ งเราใช้ สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาครอบครั ว
เด็กที่ปมด้ อยหรื อมาจากครอบครั วที่เป็ นลบ จะมองทุกอย่ างเป็ นลบทันที แต่ คนที่มปี มเป็ น
บวก จะมองทุกด้ านทั้งบวกและลบ สุ ดท้ าย สื่ อ ที่ควบคุมได้ ยาก แต่ คนที่พอควบคุมได้ คือ
ครอบครั ว”
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สอดคล้องกับครู โรงเรี ยนย่านลาดกระบัง ที่มองว่าครู เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้นกั เรี ยน
เกิดความสามารถในการคิดระดับสู งมากที่สุด ซึ่ งในความคิดเห็นมีดงั นี้
“ครู เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด โดยเฉพาะในเรื่ องกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และการสร้ าง
ความสามารถในการคิ ด เด็กจะคิ ดเป็ นหรื อไม่ เป็ นอยู่ที่ครู และยิ่งเด็กมีพืน้ ฐานหลักที่ดีมา
จากปั จจัยอื่ น ๆ ที่ดีอยู่แล้ ว อย่ างเช่ นครอบครั ว และสภาพแวดล้ อมรอบตัว ครู เพิ่มเติมหรื อ
ขัดเกลากระบวนการบางส่ วนเพิ่มเติม มันก็จะส่ งผลให้ ความสามารถในการคิ ดของเด็กนั้น
เพิ่ มขึน้ และยิ่งครอบครั ว ไม่ ได้ ฝึกให้ เขาได้ มีทักษะการคิ ดอย่ างรอบด้ านจากครอบครั ว
แล้ ว ทุกอย่ างก็ตกมาที่ครู เพราะครู เป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจส่ งเสริ มและฝึ กให้ เด็กได้ ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด”
และครู ท่ า นนี้ ย งั กล่ า วอี ก ว่า ปั จจัย รองอย่า ง ครอบครั ว และสื่ อ ก็ เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
นักเรี ยนในทางอ้อมเช่นกัน
“ครอบครั วมีความสาคัญ คนในครอบครั วควรมีการเริ่ มฝึ กเด็กให้ เริ่ มคิ ดตั้งแต่ เด็ก เพราะ
เด็กส่ วนใหญ่ อยู่กับครอบครั วมากกว่ ากลุ่ม ๆ สั งคมอื่ น สื่ อก็มีความสาคัญ ต่ อการคิ ดของ
เด็ก เช่ น ในช่ วงไว้ อาลัยบุคคลสาคัญระดับประเทศ สื่ อจะมีการประโคมข่ าวถึงบุคคลที่ไม่
ใส่ ชุ ดดาไว้ อ าลัย เด็ก ถ้ า ไปมองตามสื่ อไม่ คิดไตร่ ตรอง รายละเอี ย ด ความจริ ง อย่ างมี
วิจารณญาณ ก็จะเชื่ อและคล้ องตามสื่ อ ซึ่ งความจริ งแล้ ว เขาอาจจะไม่ มีกาลังทรั พย์ ความ
สะดวกในการทางานที่จะไว้ อาลัย”
ครู ท่านนี้ ยงั เชื่ อว่า นักเรี ยนต้องมี ความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการคิ ด ด้วย
ตนเอง เมื่อมีปัจจัยในข้างต้นทั้งจากที่บา้ น สภาพแวดล้อม สื่ อ และการสอนของครู ส่ งเสริ มให้ตวั
นักเรี ยนเองแล้ว
“สุ ดท้ า ยคื อนัก เรี ยนเอง เมื่ อในทุ ก ปั จจัย ทั้งครอบครั ว ครู สภาพแวดล้ อมรอบตัว ชี ้นา
ชี แ้ นะแนวทางที่ถูกที่ควรแล้ ว ตัวเขาเองต้ องเกิ ดความพยายามที่จะรั บ และคิ ดตาม คิ ดให้
ถูก คิ ดให้ ได้ มันจะส่ งผลให้ เขาเกิดการคิ ด ปั ญหาที่เกิดขึน้ กับเด็กสมัยนี ้ เกิดเพราะเด็กคิ ด
ไม่ เป็ น ไม่ ค่อยได้ คิดเอง ต้ องรอคนอื่ นมาชีน้ า จูงตลอดเวลามันเป็ นไปไม่ ได้ โดยเฉพาะคา
ที่เขามักจะพูดติดปากกับพ่ อแม่ ครู ผู้ใหญ่ ประจา เช่ น ก็บอกมาสิ ครั บ /ค่ ะ ว่ าจะให้ ผม/หนู
ทาอะไร เด็กกลุ่มนีช้ อบเถียงและมีเหตุผลในตัวเองสู ง ดังนั้นครู ควรส่ งเสริ มให้ เขาได้ คิด
แบบอัตนัย อย่ างยิ่ ง เพราะนอกจากจะทาให้ เด็กอ่ านออกเขียนได้ แล้ ว ยังเป็ นแนวทางที่
ส่ งเสริ มให้ เขาเกิดการคิดอีกด้ วย โดยใช้ มวลความรู้ และประสบการณ์ ที่เขามีมาใช้ ”
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ในส่ วนของความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสตรี ยา่ นหัวลาโพง ได้ให้คาตอบว่าปั จจัยที่ส่งผล
ต่ อความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง คื อ การสอนของครู เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อให้ นัก เรี ย นเกิ ด
ความสามารถในการคิดระดับสู งได้
“ครู มี ค วามส าคั ญ ต่ อการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด ที่ สุ ด เพราะ ในการฝึ กฝนต้ องผ่ าน
กระบวนการสอน การให้ คาแนะนา ให้ เขาได้ ฝึกคิ ดแบบต่ าง ๆ ให้ เกิดความคุ้นชิ น ว่ าต้ อง
คิ ดแบบนี ้ อย่ างนี ้ ไปพร้ อมกับความรู้ ทางวิชาการ และเขาก็จะนาวิธีการแบบนี ้ มาใช้ ใน
โดยการคิ ดไตร่ ตรองให้ รอบคอบ โดยการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ สรุ ปผลออกมา เมื่อเขาได้
ไปเผชิ ญกับสิ่ งที่เค้ าพบในชีวิตจริ ง”
และปั จจัย เพิ่ ม เติ ม มุ ม มองของครู ท่ า นนี้ คื อการใช้สื่ อออนไลน์ ในชี วิตประจาวันของ
นักเรี ยน
“เด็กในปั จจุบันเสพสื่ อในรู ปแบบต่ าง ๆ นานาเยอะมาก เด็กแทบทุกคนมีโทรศัพท์ Smart
Phone ก็มกี ารใช้ สื่อ Social Media ชีวิตเขาอยู่กับสื่ อตรงนี ้ ถ้ าเขารู้ จักคิด เขาก็จะไม่ ด่วนเชื่ อ
หรื อด่ วนสรุ ป อะไรโดยทันที เขาต้ องคิ ดต่ อหาความจริ งในข้ างต้ น วิเคราะห์ ต่อ แต่ ถ้าเขา
ไม่ มที ักษะความสามารถในการคิดที่ดีพอ เขาก็จะเชื่ ออย่ างสนิทใจโดยไม่ มเี หตุผลประกอบ
ซึ่ งก็มผี ลต่ อชีวิตของเขาด้ วยเช่ นกัน”
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกจากครู ท้ งั 4 ท่านในประเด็นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดระดับสู งของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สรุ ปได้วา่ ครู ท้ งั 4 ท่านให้ครู เป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่สามารถส่ งผลให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เกิดความสามารถในการคิดระดับสู งได้ สอดคล้อง
กับผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลักผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ให้ ครู เป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการส่ งเสริ มให้นักเรี ย นมี
ความสามารถในการคิดระดับสู ง เช่ นกัน โดยเหตุ ผลที่ ครู เป็ นปั จจัยสาคัญนั้น ครู ท้ งั 4 ท่านเห็ น
สอดคล้องกันว่า กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการคิดได้ ต้องเกิดขึ้นจาก
กระบวนการ เทคนิ ค และวิธีการสอนในชั้นเรี ยนของครู โดยมีปัจจัยด้านอื่น ๆ เป็ นตัวเสริ มให้เกิ ด
กระบวนการคิด ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว สื่ อ สิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน ความมานะ
พยายามของนักเรี ย นเอง และสิ่ งได้จากการสัมภาษณ์ เพิ่ม เติ มมาคื อ ประเด็นการสนับสนุ น จาก
ผูป้ กครองที่ ต้องเริ่ ม ฝึ กนัก เรี ย นให้เ ริ่ ม คิ ด ตั้ง แต่ เ ด็ ก เพราะนัก เรี ย นส่ ว นใหญ่ อยู่ก ับ ครอบครั ว
มากกว่ากลุ่ ม ๆ สังคมอื่ น และพ่อแม่ผูป้ กครองสามารถช่ วยชี้ นาพัฒนาควบคู่ไปกับการเรี ยนใน
ระบบโรงเรี ยน ย่อมส่ งผลให้ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งนั้นได้ผลดีมากขึ้น
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3. แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สามารถสรุ ปใจความสาคัญตามประเด็นได้
ดังนี้
3.1 แนวทางสาหรับสถานศึกษาทีส่ ่ งเสริมให้ นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง
การบริ หารสถานศึกษาที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ ทักษะกระบวนการ หรื อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามเป้ าหมายหลักสู ตรแกนกลาง แนวทางหรื อนโยบายของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่ อการส่ ง เสริ ม และพัฒนาให้นักเรี ย นเกิ ดความสามารถในการคิ ดระดับ สู ง
เพราะฝ่ ายบริ หารหรื อผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญในการวางแผน กาหนดนโยบายหรื อทิศทางใน
การส่ งเสริ มและพัฒนา ดังที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนย่านห้วยขวางกล่าวว่า
“ถ้ าจะกล่ าวถึงบทบาทของผู้บริ หารในเรื่ องนีม้ ีหน้ าที่สาคัญคื อ การให้ นโยบายส่ งเสริ ม
และสนับ สนุนครู สถานะเดิ มของผู้บริ หารสถานศึ ก ษาเคยเป็ นครู มาก่ อนเช่ น เดี ย วกั น
ผู้บริ หารต้ องรู้ ถึงแนวทางในเรื่ องการพัฒนาการคิ ด โดยให้ มีการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการการคิดสู่นักเรี ยน”
เช่ น เดี ย วกับ รองผู อ้ านวยการโรงเรี ย นฝ่ ายวิ ช าการโรงเรี ย นสตรี ย่า นหัว ล าโพงได้ใ ห้
ความเห็นถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารในด้านนโยบายว่า
“ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญในการสร้ างฐานความรู้ ความเข้ าใจในด้ านการสอนของครู
และการเตรี ยมการสอนของครู มีความสาคัญ ฝ่ ายบริ หารควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ มี
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ม่ งุ เน้ นกระบวนการคิ ด”
การพัฒนาทักษะการคิดเป็ นสิ่ งที่บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องให้ความสาคัญและต้อง
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรี ยน โดยการบูรณาการทักษะการคิดในทุกภาคส่ วน
งาน เข้ากับกระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อกิจกรรมสิ่ งที่เกิ ดขึ้น
ในโรงเรี ยน ดังที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนย่านห้วยขวางได้อธิ บายให้ฟังว่า
“ เมื่ อได้ ยินถึ งการพัฒนาทักษะการคิ ด หรื อความสามารถในการคิ ดระดับสู ง หลายคน
เข้ าใจว่ ามันต้ องเป็ นงานของกลุ่มบริ หารวิชาการของโรงเรี ยน แต่ ผมไม่ เห็นด้ วย มันไม่ ใช่
งานของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ งในโรงเรี ยน แต่ เป็ นสิ่ งที่บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนทุก
ฝ่ ายต้ องช่ วยกัน”
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หากต้อ งการให้ เ กิ ด การพัฒ นาทัก ษะความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ในตัว นัก เรี ย น
ผูบ้ ริ หารต้องให้การสนับสนุนครู ให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง และ
ครู ตอ้ งมีการพัฒนาทางด้านความคิด และจิตวิญญาณ ที่พร้อมในการถ่ายทอด และพัฒนานักเรี ยน
ให้เกิดการคิด ดังที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนย่านห้วยขวางกล่าวว่า
“ต้ องเตรี ยมความพร้ อมของครู คนเป็ นครู ต้องมีความพร้ อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดอยู่
แล้ ว ต้ องมีอุดมการณ์ และจิ ตวิญาณ ในการสอนให้ เด็กได้ ฝึก ให้ เด็กได้ คิดตลอดว่ าชีวิต มัน
ต้ องเกี่ ย วข้ องกั บ การคิ ดตลอด ทั ก ษะเริ่ มต้ นพื ้นฐานในการคิ ดระดับสู งเลยคื อ การคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ก่ อนง่ าย ๆ ส่ วนการคิดในรู ปแบบอื่นก็ดูตามบริ บทของวิชานั้น ๆ โดย
ส่ งเสริ มให้ มีการฝึ กทักษะความสามารถในการคิ ดแบบต่ าง ๆ โดยมีการอบรม ประชุ ม
สัมมนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในโรงเรี ยน และนอกโรงเรี ยน”
ดังนั้นสถานศึ กษาต้องส่ ง เสริ ม และสนับสนุ น ให้ครู ได้บูรณาการทักษะด้า นการคิ ด ใน
รายวิ ช าของตนเองที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ง ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในโรงเรี ย นอย่า งชัด เจน และการ
เสริ มสร้างกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนให้ครู โดยผ่านการอบรมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนวทางสาหรับสถานศึกษาที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง จาก
ข้อ มู ล ของผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล หลัก สรุ ป ได้ว่า การพัฒ นาความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง เป็ นเรื่ อ งที่
สถานศึ ก ษาต้อ งให้ ค วามส าคัญ ทั้ง ในระดับ นโยบายและหลัก การน าไปใช้ป ฏิ บ ตั ิ จ ริ ง ให้ เป็ น
รู ปธรรม เพราะเป็ นการขับเคลื่ อนทั้งโรงเรี ยนที่ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมื อกัน สถานศึ กษาที่ นาโดยฝ่ าย
บริ หารจึงมีความสาคัญต่อการยกระดับและพัฒนาความสามารถในการคิ ดระดับสู งของนัก เรี ยน
โดยผ่านการกาหนดนโยบายหลักของโรงเรี ยนให้ชดั เจน โดยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นอย่างเต็มที่
เพื่อยกระดับความสามารถในการคิดให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย ต้องมองเป็ นภาพรวมทั้งโรงเรี ยน เป็ น
งานขนาดใหญ่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าระแค่ ข องฝ่ ายวิ ช าการ เป็ นสิ่ ง ที่ ทุ ก ฝ่ ายงาน บุ ค ลากรทุ ก คน ต้อ งให้
ความสาคัญ และสาคัญโรงเรี ยนต้องใช้นโยบายในการส่ งเสริ มให้ครู บูรณาการกระบวนการคิด
ระดับ ต่ า ง ๆ ในการจัดการเรี ย นการสอนในชั้นเรี ย นทุ กคน ทุ ก รายวิช า โดยมองว่า ครู ส ามารถ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิดได้ดีที่สุด มากกว่ากลุ่มบุคลากรอื่น เพราะถ้ามองในด้านการ
พัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งแล้ว ครู มีความใกล้ชิดกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด ครู มีความถนัด
และเข้าใจในรายวิชาที่ตนเองสอน ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะ กระบวนการ ความสามารถ
ในคิดที่ตอ้ งเน้นเฉพาะด้านซึ่ งแนวทางในการส่ งเสริ มที่ผบู ้ ริ หารเชื่ อว่าจะส่ งผลให้ครู เกิดการบูรณา
การ ความสามารถในคิดระดับสู งในรายวิชาตนเองได้ คือการให้ความสาคัญในระดับนโยบายแก่ครู
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และส่ งเสริ มสนับสนุนครู โดยผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาครู และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
3.2 แนวทางส าหรั บ ครู ผ้ ู ส อนในการส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ถื อว่าเป็ นหัวใจหลักสาคัญในการเสริ ม สร้ า ง
ความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนให้เกิดขึ้นตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์
ของการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งในส่ วนความคิดเห็นของรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนสตรี ยา่ นหัว
ลาโพง ได้แสดงความคิดเห็ นที่สอดคล้องกันว่า ต้องสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ครู บูรณาการทักษะ
และกระบวนการคิด ลงไปในรายวิชาที่ตนจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
“ต้ อ งเน้ น กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด ของนั ก เรี ย น โดย
ส่ งเสริ มให้ ครู นาไปใช้ ในรายวิชาของตนเอง เช่ น การทาโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในรายวิ ชาการศึ กษาค้ นคว้ าองค์ ความรู้ ด้ วยตนเอง IS (Independent Study) และ
การบูรณาการในแต่ ละสาระรายวิชา โดยครู ผ้ สู อนต้ องเข้ าใจในธรรมชาติของรายวิชาของ
ตนเอง ประกอบกับมีความแม่ นยาในหลักสูตร
บางโรงเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาใดในบางบริ บท บทบาทของครู อาจจะไม่ใช่แค่ในรายวิชา
ที่ครู สอนหรื อรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่การสอนแบบปกติทว่ั ใปในชั้นเรี ยน แต่เป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนเพิ่มเติมในหลักสู ตรหรื อจุดเน้นของโรงเรี ยน ที่ครู มีการเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นฐานะที่ปรึ กษา
หรื อ Coaching อย่างในวิชา IS (Independent Study) โดยครู ให้คาปรึ กษาแนวทางแก่นกั เรี ยนให้เกิด
การพัฒนาความสามารถในการคิด มีกระบวนการคิดที่เป็ นระบบมากขึ้น โดยเกิ ดจากการค้นคว้า
องค์ความรู ้ อย่างอิสระหรื อสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจ ซึ่ งก็เป็ นแนวทางรู ปแบบที่สอดคล้องกับหลักสู ตร
ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน ซึ่ งในบางโรงเรี ยนอาจจะมีหลักสู ตรที่คล้ายคลึงกัน
เพิ่ ม เติ ม มาในรู ป แบบของการบู รณาการเช่ นกัน ดัง ที่ ค รู โรงเรี ย นชื่ อดัง ย่านพัฒนาการให้ความ
คิดเห็นไว้ดงั นี้
“โรงเรี ย นมีก ารเปิ ดท าการสอนในรายวิ ชา OPOC (One Product One Classroom) สอน
แบบโครงงานบูรณาการในรายวิ ชาต่ าง ๆ ที่คล้ ายกับ IS (Independent Study) แต่ ในห้ อง
หนึ่งต้ องมีผลงานที่ออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ หรื อผลงานหนึ่งชิ ้น ซึ่ งส่ วนนีส้ ามารถบูรณาการ
กับทุกวิชาได้ นักเรี ยนสนใจ ในวิชาไหน สาขาไหน นักเรี ยนก็สามารถไปศึกษาค้ นคว้ า ซึ่ ง
คนละส่ วน กับ IS เพราะทุกระดับชั้นต้ องทา และสิ่ งที่นักเรี ยนจะได้ ไม่ ใช่ แค่ การฝึ กคิ ดใน
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รายวิ ชาใด วิ ชาหนึ่ งที่ครู ป้อนให้ แต่ เด็กจะฝึ กคิ ดในทุกระบวนการอย่ างกว้ าง เพื่ อตอบ
โจทย์ ในงานของเขาเอง”
ส่ วนครู โรงเรี ยนย่านลาดกระบังก็ได้ให้ความเห็นถึงความสาคัญในการบูรณาการไว้วา่
“ด้ ว ยเป็ นครู สั ง คม เนื ้อ หาวิ ช าต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งการการคิ ด ระดั บ สู ง อยู่ แ ล้ ว เด็ก ต้ อ งใช้
กระบวนการคิ ดทั้งคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ ปัญหา ซึ่ งหลายคนอาจจะเข้ าใจว่ าวิชานี ้
อ่ านเพื่ อจา อย่ างเช่ น พระพุทธศาสนา ถ้ าเราเรี ยนหลักธรรมแล้ วไม่ นาไปใช้ ก็ไม่ เกิ ดการ
แก้ ปัญหา แนวทางง่ าย ๆ คื อเราต้ องดูว่าในแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีการเพิ่ มหรื อใส่ ทักษะ
กระบวนการใด โดยเฉพาะกระบวนการคิดเข้ าไปมากน้ อยแค่ ไหน”
ดังนั้นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยน
โดยการบูรณาการทักษะความสามารถในการคิด จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ในทุกรายวิชา ไม่ใช่แค่เพียงให้
นักเรี ยนได้มีความรู ้ความจาอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะด้านความคิด
ที่ หลากหลายมากขึ้น กว้างขึ้ น และเหมาะสมกับการศึ กษาในยุคที่มีการขยายตัวในทุ กด้านอย่าง
ปั จ จุ บ ัน โดยครู ต้อ งเข้า ใจในบริ บ ทของรายวิช าตนเอง และมี แ นวทางในการพัฒ นาที่ ชัด เจน
เช่นเดียวกันการพัฒนาความสามารถในการคิด ครู ควรสร้างพื้นฐานในการคิดข้างต้นให้กบั นักเรี ยน
โดยเริ่ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ง่ายไปสู่ ในระดับที่ยากขึ้นตามลาดับขั้น ต้องยึดกระบวนการใน
การสอนที่มีหลักในการพัฒนาอย่างชัดเจนและคลอบคลุมหลักสู ตรในรายวิชาของตนเอง ซึ่ งใน
ส่ วนความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนสตรี ยา่ นหัวลาโพงนั้นมีดงั นี้
“เราอาจจะเริ่ มจากสิ่ งที่มันง่ าย ๆ ก่ อนแล้ วคอยต่ อยอดไปสู่ การใช้ คาถามหรื อปั ญหาที่ต้อง
ใช้ ทักษะการคิ ดที่ยากและซั บซ้ อนมากขึน้ ตามลาดับ ในการคิ ดวิเคราะห์ ที่ครู ทุกคนต้ องใช้
เป็ นหลัก ๆ เลยคื อ 5W1H เริ่ มให้ เด็กเริ่ มรู้ จักและใช้ กระบวนการที่เรี ยกว่ า 5W1H ได้ แก่
What Where When Why Who + How ทั้งหมดเป็ นต้ อนแบบนาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ข้ างต้ น และพัฒนาต่ อยอดไปสู่การคิ ดรู ปแบบอื่นที่มคี วามยากมากขึน้ และที่สาคัญที่สุดคื อ
ครู ต้องมีการกระตุ้นความคิ ดของเด็กด้ วยคาถาม เพราะถ้ าครู มกี ารกระตุ้นเค้ าด้ วยคาถามที่ดี
ตรงจุดประสงค์ ของวิชา จะส่ งผลให้ เด็กเกิดการคิด”
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เช่นเดียวกันกับครู โรงเรี ยนชื่ อดังย่านพัฒนาการได้ให้ความคิดเห็นถึงกระบวนการส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนได้เกิดการคิดด้วยตนเองในวิชา OPOC (One Product One Classroom) ในโรงเรี ยนว่า
“ในทุกขั้นตอนของ OPOC จะพบเจออุปสรรค ปั ญหา อยู่ตลอด เด็กต้ องเป็ นผู้วิเคราะห์
แก้ ปัญหาอย่ างมีวิจารญาณเอง ถ้ าหาทางออกไม่ ได้ กม็ คี รู เป็ นที่ปรึ กษา หรื อ Coaching และ
อานวยความสะดวกให้ เด็กทาผลงานของตนเองออกมาให้ สาเร็ จ ตัวชีว้ ัดความสาเร็ จ ไม่ ใช่
เล่ มรายงานวิชาการอย่ างเดียว แต่ ต้องมีชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ออกมา”
ครู โรงเรี ยนย่านถนนพระราม 4 ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน ที่ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านความสามารถในการคิด ด้วยวิธีการสอนแบบจาลอง สถานการณ์ โดยให้
นักเรี ยนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อ ประเด็น หรื อปั ญหาที่ครู ผสู ้ อนตั้งโจทย์ไว้
ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนเกิ ดกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยนาความรู ้ที่ตนเองมีมาใช้ในการคิด ซึ่ งได้ให้
ความคิดเห็นไว้ดงั นี้
“ต้ องใช้ การสอนแบบจาลองสถานการณ์ เพราะนักเรี ยนในระดับชั้ นมัธยมศึ กษาตอนต้ น
โตพอที่จะสามารถฝึ กคิดนอกกรอบ ไม่ ปิดกั้นความคิ ดเขา โดยครู คอยให้ คาแนะนา อาจจะ
เป็ นสถานการณ์ ข่ าวสาร ให้ เด็กได้ ใช้ ความคิ ดของตนเองในหลาย ๆ รู ปแบบ ไม่ ให้ คิดซ้า
ๆ การกระตุ้นด้ วยคาถามต้ องมีความแปลกแหวกแนวบ้ าง อย่ างเช่ น ในวิชาเศรษฐศาสตร์
ปั ญหาราคาข้ าวตกตา่ ในคาถามอาจจะจาลองสถานการณ์ ให้ เขาได้ เป็ นผู้ที่ต้องรั บผิดชอบ
โดยตรง เช่ น ถ้ านักเรี ยนเป็ นรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์ นักเรี ยนจะแก้ ปัญหาอย่ างไร
เพราะอะไร สุ ดท้ ายแล้ วครู ต้องคอยดูคาตอบของเขาว่ าเป็ นอย่ างไร ถูกต้ องหรื อไม่ ตรง
ตามหลักวิชาการความจริ งหรื อไม่ เป็ นไปได้ มั้ยอย่ างไร ซึ่ งเป็ นการควบคุมให้ อยู่ในกรอบ
ความรู้ แม้ จะเปิ ดให้ คิดนอกกรอบไกลแค่ ไหน ครู กต็ ้ องทาให้ เข้ าได้ เข้ าใจว่ าส่ วนใดเป็ นไป
ได้ ถูกต้ อง ส่ วนไหนเป็ นไปไม่ ได้ หรื อไม่ ถกู ต้ อง เขาก็จะเกิดการเรี ยนรู้ ถึงความรู้ ที่แท้ จริ ง
นั่นเอง”
เช่นเดียวกับความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนย่านลาดกระบัง ว่าวิธีการสอนและรู ปแบบเทคนิ ค
การสอนของครู ต้องสามารถดึงศักยภาพและเพิ่มทักษะการคิดให้แก่นกั เรี ยนอย่างรอบด้าน โดยใช้
วิธีการสอนแบบสถานการณ์ และการตั้งคาถามของครู ก็มีความสาคัญ ในการกระตุน้ ความคิดของ
นักเรี ยนให้ออกมา ซึ่ งทักษะด้านความสามารถในการคิดแต่ละด้านที่นกั เรี ยนได้รับการฝึ กจากใน
ชั้นเรี ยน จะส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถแก้ไขปั ญหาที่เค้าพบเจอได้ในอนาคต
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“ตัวอย่ างในการสอนเรื่ องหลักธรรมอริ ยสั จ 4 สอนให้ เกิดการคิ ดแก้ ปัญหา เราก็อาจจะใช้
เทคนิคการสอนเพื่อไม่ ให้ เด็กเบื่อ เช่ นใช้ สถานการณ์ ข่ าวที่เขารู้ ครู กร็ ้ ู แล้ วใช้ คาถามว่ า ถ้ า
นักเรี ยนเป็ นบุคคลนีใ้ นสถานการณ์ นักเรี ยนจะมีวิธีในการแก้ ไขปั ญหาอย่ างไร เพราะอะไร
ให้ เขาเกิดการคิ ดว่ าถ้ าเป็ นเขา เขาจะคิ ดอย่ างไร รู้ สึ กอย่ างไร บางคนรู้ สึ กสะเทื อนใจ บาง
คนเฉย ๆ ทัศนคติของคนต้ องคิ ดก่ อนเสมอ ซึ่ งเราต้ องเปิ ดโอกาสให้ เขาแสดงความคิ ดเห็น
จะได้ ความคิ ดที่หลายรู ปแบบที่แตกต่ างกัน แล้ วนามาอภิ ปรายถึงทางออกร่ วมกัน ก็เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือเกิ ดขึ น้ มาเพิ่ มด้ วย เพราะแต่ ละคนคิ ด ไม่ เหมือนกัน ไม่ มี
ใครผิดถูก แต่ เป็ นการส่ งเสริ มให้ เขาเกิ ดการคิ ด และอีกวิชาที่รับผิดชอบในการเรี ยนการ
สอน คือวิชาประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ กม็ กี ระบวนการที่ส่งเสริ มให้ นักเรี ยน
เกิ ดการคิ ดอย่ างหลากหลาย คล้ าย ๆ กับกระบวนการวิจัย และโรงเรี ยนยังมีการส่ งเสริ ม
เรื่ องการรั กการอ่ านของนักเรี ยน ว่ านักเรี ยนอ่ านแล้ วสรุ ปใจความได้ อย่ างไร มีความคิดเห็น
อย่ างไร อ่ านแล้ วได้ ป ระโยชน์ อะไร ที่ว่ามานีก้ ็เป็ นการส่ งเสริ มให้ เขาเกิ ดการคิ ด อย่ าง
หลากหลาย แต่ เราควรทาให้ เขารู้ สึ กว่ ากระบวนการทั้งหมดนี ้ เป็ นสิ่ งที่เขาต้ องเจอและคุ้น
ชิ นว่ าเขาต้ องคิดแบบนีป้ ระจา ซ้า ๆ บ่ อย ๆ ให้ เกิดความชานาญ มันคือชีวิตของเขา”
ดัง นั้น เมื่ อ เกิ ด การบู ร ณาการทัก ษะด้า นการคิ ด ในการจัด การเรี ย นรู ้ แ ล้ว ครู ต้อ งมี ก าร
วางแผนจัดกระบวนการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคนิ คการสอนให้ตรงกับบริ บทต่าง ๆ เช่น รายวิชา
ความพร้อมในแต่ละด้านอื่น ๆ อย่างเหมาะสม จึงจะส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการคิด
แบบยัง่ ยืนและต่อเนื่องได้
แนวทางสาหรับครู ผูส้ อนในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิ ดความสามารถใน
การคิด ครู ท้ งั 4 ท่านตอบตรงกันในประเด็นที่ว่า ครู ตอ้ งมีการส่ งเสริ มและจัดกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนในรายวิชาที่ครู รับผิดชอบ โดยใช้เทคนิ คการสอนที่หลากหลายให้นกั เรี ยนได้เกิด
กระบวนการคิ ดตามความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในแต่ ล ะรายวิ ช า และบริ บ ทของการ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เกิดความสามารถในด้านทักษะการคิดของแต่ละโรงเรี ยน กระบวนการที่จดั
ว่าเป็ นพื้นฐานของการคิดระดับสู งข้างต้นและครู ควรจะต้องเน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดเป็ นพื้นฐานคือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่ งครู เชื่ อว่าจะนาไปสู่ การพัฒนาความสามารถใน
การคิดระดับสู งแบบต่าง ๆ ในระดับที่ยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณ ความสามารถในการคิ ดแบบแก้ปั ญหา และนาไปสู่ ค วามสามารถในการคิ ดแบบ
ตัดสิ นใจ โดยเริ่ มจากสิ่ งที่ง่ายและค่อยพัฒนาไปสู่ สิ่งที่ยาก เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดโดยครู มี
ฐานะเป็ นที่ปรึ กษา (Coaching) ให้คาแนะนาในหลักของวิชาการ ความถูกต้องและความเป็ นไปได้
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3.3 แนวทางสาหรับนักเรียนทีส่ ่ งเสริมให้ มีความสามารถในการคิดระดับสู ง
การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 การบรู ณาการทักษะความสามารถในการคิด ถื อว่าเป็ นเรื่ องที่
ทางหน่ วยงานต่าง ๆ ด้านการศึกษาให้ความสาคัญ โดยในระดับนโยบายนั้นมีการส่ งต่อจนมาถึ ง
ครู ผสู ้ อน เพื่อให้ตระหนักและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดให้เกิดผลแก่นกั เรี ยน โดยครู
โรงเรี ยนสตรี ย่านหัวลาโพงได้ให้ความเห็ นถึ งแนวทางวิธีการพัฒนาความสามารถในการคิดของ
นักเรี ยนไว้ดงั นี้
“การคิ ดแบบธรรมดาทั่วไป อาจจะไม่ ยากเท่ าไหร่ แต่ ในความเป็ นจริ งแล้ ว คนเราจะคิ ด
ธรรมดาน้ อ ยมา ส่ วนใหญ่ ต้ อ งมีก ารคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อนตลอดในชี วิ ต ประจ าวัน เพราะเจอ
สถานการณ์ แตกต่ างกันไป จึ งต้ องเกิดการบูรณาการ อย่ างการคิ ดวิเคราะห์ ก็เป็ นการคิ ดใน
ระดับสู ง ต้ องมีวิธีการในการฝึ กให้ เขาได้ คิดแยกแยะ องค์ ประกอบต่ าง ๆ ที่อยู่ในหั วข้ อ
เนือ้ หา หรื อกระบวนการในแต่ ละบริ บทวิช า มันเป็ นการคิ ดที่ขุดลึกลงไปในเนือ้ หา ลงไป
ถึงแก่ นหรื อรากของเนือ้ หา”
จากความคิดเห็นข้างต้น จะส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถนาวิธีการคิดแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการ
ฝึ กคิ ดทางทฤษฎี และฝึ กปฏิ บตั ิ ไปใช้ในชี วิตประจาวันที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งนักเรี ยนแต่ละคนมี การให้
ข้อมู ล ถึ ง แนวทางในการพัฒนาการเรี ย นด้านความสามารถในการคิ ดของตนเองที่ หลากหลาย
รู ปแบบ โดยอิงจากการพัฒนาการเรี ยนของตนเองดังนี้
สื่ อออนไลน์ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 ก็เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับนักเรี ยนที่ทาการศึกษา ทบทวน บทเรี ยนด้วยตนเอง ดังที่ได้ทาการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยนคนที่ 1 ได้ให้ความเห็นไว้วา่
“ปกติผมเป็ นคนขีเ้ กียจ ชอบความรวดเร็ ว ก็เลยใช้ วิธีการเรี ยนรู้ แบบดูข้อสอบที่ใช้ ในการ
ติวออนไลน์ ในอินเตอร์ เน็ต และดูจากสื่ อออนไลน์ ในรู ปแบบ Graphic info มันช่ วยจาได้
ง่ ายขึน้ เพราะเค้ าจะสรุ ปใจความในเรื่ องที่เราต้ องการมาให้ สาเร็ จเลย อย่ างวิชายาก ๆ อย่ าง
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็ดูเคล็ดลับในการจาสูตร วิธีลัด และมาฝึ กทาข้ อสอบ ทาไป
เรื่ อย ๆ หนังสื อมีอ่านบ้ างแต่ น้อย เพราะครู สอนในชั้นเรี ยนแล้ วพอจาได้ บ้าง แต่ มาเพิ่ ม
บางส่ วนด้ วยการดูสื่อออนไลน์ ตามที่ว่ามาครั บ”
สอดคล้องกับนักเรี ยนคนที่ 2 ที่ใช้สื่อออนไลน์ในการทบทวนและพัฒนาการเรี ยนของ
ตนเอง แต่มีการใช้เทคนิ คอื่นร่ วมด้วย คือการบันทึกช่วยจา และการใช้วธิ ี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ได้ให้ความเห็นไว้วา่
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“ถ้ ามีเวลาว่ างจะใช้ วิธีดูจากคลิปการสอน เพราะหนูเป็ นคนคิดได้ ช้า เรี ยนก็ค่อนข้ างช้ า
ต้ องฟั งหลาย ๆ รอบ ไปเรี ยนพิเศษบ้ างในบางวิชา บางครั้ งก็ไปดูคลิปสอนของติวเตอร์ ใน
อินเตอร์ เน็ต และบันทึกใส่ ในกระดาษ Short Note แปะไว้ ตามจุดสาคัญในบ้ าน เพื่อใช้ ใน
การอ่ านสอบ ต้ องอ่ านซ้าเรื่ อย ๆ ค่ ะ หากยังไม่ เข้ าใจในบทเรี ยนไหน เรื่ องไหนก็จะ
สอบถามครู หรื อเพื่อนสนิท มานั่งแลกเปลี่ยนสลับกันติว แต่ หนูกม็ าอยากไปรบกวนมาก
เพราะบางครั้ งทุกคนต้ องเตรี ยมตัวในการสอบเหมือนกัน”
ส าหรั บ นัก เรี ย นบางคน ที่ บ ริ บ ทแตกต่ า งกับ นัก เรี ย นคนอื่ น เช่ นระยะทางการเดิ นทาง
ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนที่อยูค่ ่อนข้างไกล อย่างนักเรี ยนคนที่ 3 ที่ได้ให้ความคิดเห็น ก็ได้มีเทคนิค
ในการพัฒนาความสามารถในการคิดทางด้านการเรี ยนของตนเองไว้วา่
“บ้ านหนูอยู่ไกล เวลากลับเลยค่ อนข้ างคา่ หรื อดึก กลับบ้ านก็ทาการบ้ าน และอ่ านหนังสื อ
ทบทวนบทเรี ยนบ้ าง โดยเฉพาะวิชาที่ต้องมี การสอบเก็บคะแนน มีทุกสั ปดาห์ และถ้ าสอบ
ปลายภาคก็จะอ่ านทบทวนมากขึน้ กว่ าเดิม ส่ วนใหญ่ จะเร่ งอ่ านก่ อนที่จะเข้ านอน มีไปเรี ยน
พิเศษบ้ างในวันเสาร์ -อาทิ ตย์ หรื อถ้ าไม่ เข้ าใจก็กลับบ้ านมาดูคลิ ปจากในอิ นเตอร์ เน็ตของ
ติ ว เตอร์ ในการฝึ กท าโจทย์ ใ ห้ มาก ๆ บางวิ ช าก็อ าจจะให้ พ่ อ แม่ ช่ วยสอนให้ ค่ ะ อย่ า ง
ภาษาอังกฤษ”
การฝึ กฝนด้ ว ยตนเองหลั ง เลิ ก เรี ยนที่ โ รงเรี ยน เป็ นวิ ธี ห นึ่ งที่ ส ามารถช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถในคิ ดการเรี ย นของนักเรี ย นได้ เพราะมี ผูช้ ่ วยที่ มีค วามเข้าใจในบทเรี ยนอยู่อย่าง
ครู ผสู ้ อน และการทบทวนกับเพื่อน ๆ ดังที่นกั เรี ยนคนที่ 4 ได้กล่าวว่า
“หนูใช้ วิธีการในการฝึ กทาโจทย์ แบบฝึ กหั ดหลังเลิกเรี ยน ทาบ่ อย ๆ ฝึ กคิ ดเองให้ ได้ ก่อน
ค่ ะ ยา้ คิ ดยา้ เรื่ อย ๆ ลองทาเองจนถ้ าไม่ ได้ จริ ง ๆ ก็ต้องหาคนช่ วย อย่ างเช่ น ถามครู เพื่อนที่
เข้ าใจ และก็หาความรู้ เพิ่มเติมจากอินเตอร์ เน็ต”
การเรี ยนพิเศษก็เป็ นทางเลื อกสาเร็ จรู ปในการพัฒนาการเรี ยนของนักเรี ยนในยุคปั จจุ บนั
โดยนักเรี ยนคนที่ 5 ได้กล่าวถึงแนวทางเช่นนี้ไว้วา่
“หนูไปจะไปฝึ กทาแบบฝึ กหั ดจากที่เรี ยนพิเศษ แบบทีที่เรี ยนพิเศษก็จะมีสรุ ปโจทย์ กับวิธี
ทา วิธีคิดมาให้ กจ็ ะมาฝึ กทาเองในเวลาที่ว่าง ๆ หรื อใกล้ สอบ เพราะหนูไม่ ได้ ถนัดทุกวิชา
ถ้ าจะให้ นั่งเรี ยนในวิชาที่ไม่ ชอบก็ทาได้ ถ้ าไม่ เข้ าใจคิ ดไม่ ได้ หนูจะถามครู ทันทีหรื อตอน
เลิกเรี ยนก็จะถามและจาวิธีคิดนั้นจนจาได้ ”
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เช่นเดียวกับนักเรี ยนคนที่ 6 ใช้วธิ ี ที่คล้ายกันกับนักเรี ยนคนที่ 5 ได้กล่าวว่า
“อ่ านทบทวนหลังเรี ยน ข้ อไหนทาไม่ ได้ หรื อพลาดไปก็เอามาอ่ านซ้าอีกมาดูว่าเพราะอะไร
ผิดตรงไหน ทาไมถึงผิด ที่ถกู มันเป็ นยังไง ถ้ าไม่ เข้ าใจ หาเองไม่ ได้ ก็ถามครู ไม่ จาเป็ นต้ อง
เรี ย นพิ เศษค่ ะ ลดเวลาที่ ไ ร้ สาระในบ้ างครั้ งลง มาให้ เวลาในการอ่ านหนังสื อทบทวน
บทเรี ยน ถามครู หรื อเพื่อนในกลุ่มที่สนิทกัน”
แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรี ยน จากข้อมูลที่ได้มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสรุ ป
ได้วา่ นักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้และฝึ กกระบวนการความสามารถในการคิดจากทั้งในและนอกชั้นเรี ยน อีก
ทั้งยังต้องใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาตัวเองในด้านความสามารถในการคิ ดระดับสู ง และการ
เรี ยนในชั้นเรี ยนด้วย เช่ น การสอบถามในประเด็นข้อสงสัยกับครู ผูส้ อน การกลับไปทบทวนด้วย
ตนเองจากการอ่านหนังสื อเอง ทบทวนกับเพื่อน ดู สื่อออนไลน์ Social Media รู ปแบบต่าง ๆ ทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต ไปเรี ย นพิ เศษเฉพาะในวิช าที่ เน้นหรื อยัง ไม่ เข้า ใจ เป็ นต้น ซึ่ ง อาจเป็ นเพราะด้วย
ข้อจากัดหลายอย่างในชั้นเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนต้องหาวิธีในการพัฒนาการเรี ยนและความสามารถใน
การคิดด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านเวลาเรี ยนต่อคาบของแต่ละรายวิชาน้อยเกินไป นักเรี ยนในชั้น
เรี ย นมี ม ากเกิ น ไป (โรงเรี ย นในส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ส่ ว นมากเป็ น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่) อีกทั้งบริ บทจริ งครู ผสู ้ อนไม่สามารถสอนให้เข้าใจดูแลไม่ทว่ั ถึง เกิดข้อจากัด
มาก อย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเองทั้งความสามารถในการคิดและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน นักเรี ยนต้องมีแนวทางและหาวิธีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 แนวทางสาหรับครอบครัวทีส่ ่ งเสริมให้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง
จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก จากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนในประเด็นเพิ่มเติมถึงปั จจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้กล่าวถึงปั จจัยด้านครอบครัว ที่
จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสู งที่ดีข้ ึนได้ โดยได้เสนอมาเป็ นแนวทางว่า หาก
นักเรี ยนได้รับ การเลี้ยงดู อบรม ส่ งเสริ ม สนับสนุ นที่ดี นักเรี ยนจะเกิดความสามารถในการคิด
ได้ ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นแนวทางสาหรับครอบครัวในมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถใน
การคิดได้ดงั นี้
การใช้ชีวติ ของนักเรี ยนต้องมีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่หลากหลายในการใช้ชีวิตประจาวัน
ทาให้นกั เรี ยนต้องมีการตัดสิ นใจในบางเรื่ อง อาจจะเกิดผิดบ้างถูกบ้าง ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วครอบครัวนั้น
จะมี ความใกล้ชิดและสามารถอบรม และฝึ กให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการคิ ดได้ อย่างน้อย
พื้นฐานข้างต้นคือการคิดแก้ปัญหา ดังที่ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนย่านห้วยขวางกล่าวว่า
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“ครอบครั วควรให้ เด็กได้ เริ่ มฝึ กการคิ ด ฝึ กแก้ ปัญหา เพราะชี วิตประจาวันส่ วนใหญ่ ของ
เด็กวัยนีส้ ่ วนใหญ่ เริ่ มต้ องมีความสั มพันธ์ กับสิ่ งอื่ น ๆ รอบตัวแล้ ว เด็กไม่ ได้ อยู่ในการดูแล
ของโรงเรี ยนตลอดเวลา ครอบครั วจึงต้ องให้ ความใส่ ใจในการฝึ กการคิดแก่ เขา”
สอดคล้องกับครู โรงเรี ยนย่านถนนพระรามสี่ ที่ได้กล่าวถึ งแนวทางสาหรับครอบครัวใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรี ยนไว้วา่
“พืน้ ฐานในการคิดของนักเรี ยนมาจากครอบครั ว ฝึ กเขาคิดอย่ างไร เป็ นแบบอย่ างที่ดีให้ เขา
อย่ างไร และสาคัญที่สุดคือยุคนี ้ สื่ อ หรื อตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ ได้ อยู่ในโรงเรี ยนเป็ นตัวที่ทาให้
ความคิดนักเรี ยนเปลี่ยนแปลง แต่ คนที่คนควบคุมสื่ อที่นักเรี ยนเสพได้ ดีที่สุดคือ พ่ อแม่ ต้ อง
ให้ อบรมเลีย้ งดูอย่ างใกล้ ชิด”
ในส่ วนข้อเสนอของแนวทางเกี่ ยวกับประเด็นครอบครัว ของครู โรงเรี ยนย่านลาดกระบัง
ได้ยกประเด็นสื่ อกับการดูแลของครอบครัวว่ามีความสาคัญเช่นเดียวกัน ซึ่ งได้ให้แนวทางไว้ดงั นี้
“ครอบครั วควรวางแผนฝึ กนักเรี ยนให้ มีความสามารถในการคิ ด เพราะเป็ นพืน้ ฐานในการ
เรี ย นรู้ ด้ วย โดยสอนเขาตั้ งแต่ เด็ก ซึ่ งต้ องอยู่กั บครอบครั วเป็ นหลัก มากกว่ าสั ง คมอื่ น
เนื่ องจากว่ า สื่ อสมัยนีก้ ว้ างและมีความสาคัญ ต่ อการคิ ดของนักเรี ยน ถ้ านักเรี ยนไปมอง
ตามสื่ อไม่ คิดไตร่ ตรอง รายละเอียด ความจริ ง อย่ างมีวิจารณญาณ ก็จะเชื่ อและคล้ องตาม
สื่ อ”
แนวทางในสาหรับครอบครัวที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการคิด จากข้อมูลที่
ได้มาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสรุ ปได้วา่ ครอบครัวควรฝึ กให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะความสามารถในการคิด
ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้างทักษะในกระบวนการของโรงเรี ยน เพราะครอบครัวจะมีอิทธิ พลต่อการ
อบรมอย่างใกล้ชิ ดมากกว่ากลุ่ มบุ คคลอื่ น ที่ เกี่ ยวข้องกับ นัก เรี ย นเมื่ ออยู่นอกโรงเรี ยน เพื่อเป็ น
พื้นฐานต่อยอดความสามารถในการคิดที่ดีของนักเรี ยน เมื่อต้องเผชิ ญกับสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว
ของนักเรี ยนในชี วิตประจาวันที่มาในรู ปแบบที่หลากหลาย อาจส่ งผลต่อความสามารถในการคิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่ อ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อทัศนคติในเรื่ องต่าง ๆ ในตัวนักเรี ยนได้ ดังนั้นครอบครัวจึง
ต้องให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะในการคิดตั้งแต่ในระดับครอบครัว และส่ ง
ต่อมายังระบบการศึกษา
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จากการที่ผวู ้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู และนัก เรี ย นในระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ถึ ง แนวทางการพัฒ นาความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ตามบทบาทของแต่ละกลุ่ มผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก มี
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ดังตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง
แนวทางสาหรับ
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง
1. สถานศึกษา
- มีนโยบายในการส่ งเสริ มให้ครู บูรณาการกระบวนการคิดระดับต่าง ๆ ใน
การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนทุกคน ทุกรายวิชา
- ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ครู โดยผ่ า นการอบรม ประชุ ม สั ม มนาครู และ
กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการพัฒนาความสามารถในการคิด
ระดับสู งของนักเรี ยน
- สร้างความเข้าใจแก่ ทุกฝ่ ายงาน บุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนและผูป้ กครอง
ว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ไม่ใช่ ภาระแค่ของโรงเรี ยน
หรื อฝ่ ายวิชาการ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทุกฝ่ าย ทุกคน ต้องร่ วมกันพัฒนา
2. ครู ผสู ้ อน
- ส่ งเสริ มและจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการความสามารถใน
การคิดแบบต่าง ๆ ในรายวิชาต่าง ๆ
- ครู ตอ้ งมีความถนัดและเข้าใจในรายวิชาที่ตนเองสอน ทั้งด้านวิชาการ และ
การพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ
- ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดกระบวนการคิดใน
ระดับสู ง
- ครู ตอ้ งฝึ กกระบวนการคิดแก่นกั เรี ยน โดยเริ่ มจากการคิดในสิ่ งที่ง่ายและ
ค่อยพัฒนาไปสู่ สิ่งที่ยากขึ้น
3. นักเรี ยน
- นักเรี ยนต้องให้ความสาคัญ กับการพัฒนาตัวเองในด้านความสามารถใน
การคิดระดับสู ง
- นักเรี ยนต้องมีแนวทางและวิธีในการพัฒนาความสามารถในการคิ ดของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ครอบครัว
- ต้องให้ก ารสนับสนุ นโรงเรี ย นในการพัฒ นาความสามารถด้า นการคิ ด
ระดับสู งของนักเรี ยน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2” เป็ นงานวิจยั
แบบผสมผสาน มีวตั ถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 2. เพื่อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล 3. เพื่อศึกษา
ปั จจัยสนับสนุน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ 4. เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปี การศึกษา 2558
จานวน 12 โรงเรี ยน มีนกั เรี ยนทั้งหมดรวมจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 384 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล และปั จจัย สนับ สนุ น 2. แบบทดสอบทัก ษะความสามารถในการคิ ดระดับสู ง
3. แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ ยวกับ แนวทางและปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิด
ระดับสู ง สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรี ยบเทียบรายคู่ โดยใช้
วิธี LSD การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบนาตัวแปรเข้าทั้งหมด และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทั้ง เชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพ เกี่ ย วกับ แนวทางการพัฒนา
ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ ระดับ คะแนนความสามารถในการคิ ด ระดับสู งของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยคะแนน
ผลรวมทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านความสามารถในการคิดแต่ละ
ด้านแล้ว ด้านที่นกั เรี ยนมีคะแนนมากที่สุด คือด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยคะแนน
รวมอยู่ในระดับสู ง รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยคะแนนรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ลาดับที่ 3 คือ ด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยคะแนนรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และด้านการความสามารถในการคิดที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ ความสามารถใน
การคิดตัดสิ นใจ โดยคะแนนรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 5.19 5.17 4.72 และ
3.91 ตามลาดับ
2. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า
เพศ และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น ที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อระดับ คะแนนความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
หากพิ จ ารณารายด้า นพบว่า ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อจาแนกตาม
เพศของนัก เรี ย น พบว่า เพศที่ แตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ คะแนนความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรี ยนหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู งที่ดีกว่านักเรี ยนชาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 19.45 และ 18.54 ตามลาดับ
สาหรับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง 2.76 – 3.50 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิด
ระดับสู ง มากกว่านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 – 2.75 และนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มากกว่า 3.50 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง มากกว่า
นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่าง 2.00 – 2.75 และ 2.76 – 3.50
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ส่ วนปั จจัยอาชี พของผูป้ กครอง พบว่า นักเรี ยนที่ มีอาชี พของผูป้ กครองที่ แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กบั คะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับการศึกษาของผูป้ กครอง พบว่า นักเรี ยนที่ระดับการศึกษาของผูป้ กครองที่แตกต่าง
กัน มีความสัมพันธ์กบั คะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งอยูใ่ นระดับปานกลาง
สภาพครอบครัว พบว่า นักเรี ยนที่มีสภาพครอบครัวที่ แตกต่างกัน มีผลต่อระดับคะแนน
ความสามารถในการคิดระดับสู ง อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในภาพรวมมีคะแนน
ความสามารถในการคิดระดับสู งอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. การวิเคราะห์ ปัจจัยสนับสนุ น ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า
ปั จจัยสนับสนุ นที่ส่งผลทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ต่อความสามารถในการคิด
ระดับสู ง มี 1 ตัวแปร คือ ด้านความเชื่ออาจภายในตน ส่ วนอีก 3 ปั จจัย ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู
ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านเจตคติต่อการเรี ยน ส่ งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู งอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ปั จจัยทั้ง 4 ตัวแปรร่ วมกันส่ งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง อธิ บาย
ความแปรปรวนของความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้ร้อยละ 4.4 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์มีค่า 4.344 และสามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรู ปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ
Y = 11.899 – .635 (X4) + 0.483 (X3) + 0.513 (X2) + 1.592 (X1)
สมการถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z = -0.078 (X4) + 0.042 (X3) + 0.065 (X2) + 0.160 (X1)
นอกจากนี้ยงั พบว่าด้านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการคิด
ระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ในเชิงลบ (beta = -.078)
4. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในโรงเรี ย นสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 2 จากผลการเก็บข้อมู ล เชิ ง
คุณภาพสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
4.1 สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีนโยบายที่ชดั เจน ในการส่ งเสริ ม
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และสนับ สนุ น ให้ ค รู จ ัด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ก่ นัก เรี ย นได้เ กิ ด ทัก ษะความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง โดยผ่านการอบรม ประชุ ม สัมมนาครู กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจแก่ ทุกฝ่ ายงาน บุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนและผูป้ กครอง ว่าการพัฒนาความสามารถในการ
คิดระดับสู ง เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทุกฝ่ าย ทุกคน ต้องร่ วมกันพัฒนา
4.2 ครู ตอ้ งจัดการเรี ยนการสอนที่บูรณาการทักษะการคิดรู ปแบบต่าง ๆ ในชั้น
เรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง ใช้เทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดกระบวนการคิดในระดับสู ง และฝึ กกระบวนการคิดให้เป็ นตาม
ตามลาดับขั้นตอน
4.3 ครู ควรสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง
รู ปแบบต่าง ๆ แก่นกั เรี ยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
4.4 นักเรี ยนต้องตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิด
ของตนเอง ด้วยวิธีการและรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
4.5 ครอบครัวต้องให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้
นักเรี ยนได้เกิดทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อค้นพบจากการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในประเด็นต่าง ๆ
ได้ดงั นี้
1. จากการวิ จ ัย พบว่า คะแนนความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมของความสามารถในการคิดระดับสู ง อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านความสามารถในการคิ ดแต่ละด้านแล้ว ด้านที่นกั เรี ยนมีคะแนนมากที่สุด คือด้านความสามารถ
ในการคิ ดแก้ปัญหา โดยคะแนนรวมอยู่ในระดับสู ง รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ โดยคะแนนรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ลาดับที่ 3 คือ ด้านความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยคะแนนรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านการความสามารถในการคิดที่มีคะแนน
น้อยที่สุดคือ ความสามารถในการคิดตัดสิ นใจ โดยคะแนนรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง จึงสรุ ปได้วา่
สภาพปั จ จุ บ ัน ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีความสามารถในการคิดระดับสู งอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 อยู่ในพื้นที่เขตเมืองหลวง ที่มี
การพัฒนาทางด้านสังคม เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ และการรับเอาวัฒนธรรมผสมผสานจากภายนอก ที่
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กว้า งขวาง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน นั ก เรี ยน สิ่ ง เหล่ า นี้ จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนได้ ใ ช้
กระบวนการคิดจากการที่ตวั เองได้พบเจอประสบการณ์จากในเขตเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
คะแนนในการคิดระดับสู งจึงอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งถ้าดูจากผลคะแนนเฉลี่ยนั้นมากกว่าครึ่ งหนึ่ ง
ของคะแนนเต็ ม สอดคล้อ งกับ ดวงพร ข้อ งเกี่ ย วพัน ธุ์ (2553) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน ของ
ความสามารถในการคิ ด วิ จ ารณญาณและความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ยน
ประถมศึกษาปี ที่ 5-6 ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั ของความสามารถในการคิดวิจารณญาณและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า
เพศ และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น ที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อระดับ คะแนนความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ด้านเพศ เพศหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งที่สูงกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ
สุ วรรณา อรรถชิ ตวาทิน (2552: 92-96) ได้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการคิดขั้นสู งด้านการดาเนิน
ชี วิตของนักเรี ยนที่ มีเพศและระดับชั้น สรุ ปได้ว่านักเรี ยนที่ มีเพศต่างกันมี ทกั ษะการดาเนิ นชี วิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และขัดแย้งกับงานวิจยั ของ รวิวรรณ พละศักดิ์
(2550) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยทางชีวสังคมและการอบรมเลี้ยงดูที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
คิ ดอย่างมี เหตุ ผลรอบด้านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ การศึ กษา 1 จังหวัดนครปฐม
ผลการวิ จ ัย พบว่ า นัก เรี ย นที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลรอบด้ า น
ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นกล่ าวได้ว่าสภาพการณ์ ด้านความสนใจและใส่ ใจในด้านการคิ ดที่ สะท้อน
ออกมาในการเรี ยน ถ้ามองในเรื่ องความต่างของเพศในวัยนี้ ระดับชั้นนี้ แล้ว เพศหญิงมีแนวโน้มที่
จะมี ค วามสามารถในการคิด ที่ เป็ นระบบมากกว่าเพศชาย ซึ่ ง สุ รางค์ โค้วตระกู ล (2545: 86-87)
ได้กล่าวไว้วา่ เพศหญิงจะเริ่ มเข้าสู่ วยั รุ่ นเมื่ออายุราว 12 ปี ไวกว่าเพศชายที่เข้าสู่ วยั รุ่ นเมื่ออายุราว 14
ปี และศรี เรื อน แก้วกังวาล (2540: 347) อธิ บายว่าระยะนี้ เป็ นระยะที่เด็กจะแสดงความปราดเปรื่ อง
อย่างชัดเจนและเห็นความแตกต่างของเด็กวัยนี้ กบั วัยอื่น ๆ ได้ชดั เจน การเรี ยนรู ้เรื่ องยาก ๆ เรื่ องที่
เป็ นนามธรรมซับซ้อนเด็กก็สามารถเข้าใจได้ ซึ่ งเพศหญิงเริ่ มเข้าสู่ วยั รุ่ นก่อนดังนั้นพัฒนาการทาง
สมองของนักเรี ยนหญิงส่ วนใหญ่จึงเริ่ มที่มีการคิดแบบสลับซับซ้อนได้ไวและสั่งสมประสบการณ์
ในวัยรุ่ นได้มากกว่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเข้าสู่ วยั รุ่ น
ส่ วนปั จจัยด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับสู ง จะ
มี ค ะแนนความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง มากกว่า นัก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นน้อ ยกว่า อย่า งมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ รวิวรรณ พละศักดิ์ (2550) ได้ทาการศึกษาปั จจัยทาง
ชี วสังคมและการอบรมเลี้ ยงดู ที่เกี่ ยวข้องกับความสามารถในการคิ ดอย่างมี เหตุ ผลรอบด้านของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่มีเกรด
เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ด้านการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ มากกว่า
นักเรี ยนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ากว่า 3.00 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศิริกานต์ คุสินธุ์ (2549) ได้ทา
การวิจยั ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลและแนวทางการพัฒนาการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ดังนั้นกล่าวได้วา่ นักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีหรื อมีเกรดเฉลี่ยสะสมในการเรี ยนที่อยูใ่ นระดับสู ง จะมีความสามารถ
ในการคิดระดับสู งตามด้วย และมีมากกว่านักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนในระดับที่น้อยกว่า ซึ่ งแบบวัด
หรื อแบบทดสอบสามารถวัดความสามารถในการคิดระดับสู ง จาแนกนักเรี ยนที่มีความสามารถใน
การเรี ยนและความสามารถในการคิดระดับสู งที่แตกต่างกันได้
ด้านระดับการศึกษาของผูป้ กครอง มีผลต่อระดับคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ ศิริกานต์ คุสินธุ์ (2549) ได้ทา
การวิจยั ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลและแนวทางการพัฒนาการคิ ดอย่า งมี วิจารณญาณของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ย นสั ง กัดกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ระดับ การศึ ก ษาของ
ผูป้ กครอง สามารถอธิ บายความแปรปรวนของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ ดังนั้นกล่าวได้
ว่า ความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กับการศึกษาของผูป้ กครอง
ไม่วา่ จะประกอบอาชี พใด ไม่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ซึ่ งอาจเป็ นไปได้
ว่า เพราะนักเรี ยนได้รับอิทธิ พลจากส่ วนอื่น หรื อมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลในการคิดระดับสู งมากกว่า
ที่จะเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนด้านครอบครัว ขณะที่ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่มีแนวทางใน
การพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ระบุวา่ ครอบครัวต้องให้ความสาคัญต่อการสนับสนุ น
และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีความสามารถในการคิดระดับสู ง
ด้านปั จจัยอาชี พของผูป้ กครองและ ด้านสภาพครอบครัวที่แตกต่างมีผลต่อระดับคะแนน
ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง อย่า งไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เช่ น เดี ย วกับ ระดับ
การศึกษาของผูป้ กครอง ดังนั้นกล่ าวได้ว่า อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนในสังกัด สพม. 2 มีสภาพที่มี
ความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกมีการพัฒนาในรู ปแบบของสังคมเมือง
– สังคมขยายตัวค่อนข้างมาก ย่อมส่ งผลให้นกั เรี ยนใช้ชีวิตแบบในสังคมเมืองมากขึ้น เช่ นการใช้
ชีวติ อยูน่ อกบ้านมากกว่าที่จะอยูใ่ นที่บา้ น ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรื อพื้นฐานของครอบครัว จึง
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อาจไม่ ไ ด้ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง โดยตรง ไม่ ว่า จะเป็ นในทางด้า นสภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษาและอาชี พของผูป้ กครอง
3. การวิเคราะห์ ปัจจัยสนับสนุ น ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า
ปั จจัยทั้ง 4 ตัวแปรร่ วมกันส่ งผลต่ อความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ซึ่ งปั จจัยทั้งหมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้ร้อยละ 4.4 ปั จจัยสนับสนุนที่ส่งผล
ทางบวกมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง มี 1 ตัว
แปร คือ ด้านความเชื่ ออาจภายในตน และอีก 3 ปั จจัย มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ
เรี ยงตามลาดับที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้แก่ ด้านเจตคติต่อการเรี ยน ด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และด้านการอบรมเลี้ยงดู
ซึ่ งจาแนกรายด้านแล้ว ด้านความเชื่ออานาจภายในตน ส่ งผลทางบวกต่อความสามารถใน
การคิดระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเชื่ออานาจภายในตน
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสู ง สอดคล้องกับทฤษฎีของโรเตอร์ (Rotter, 1966
อ้างถึงใน อภิญญา วรรณประพันธ์, 2545: 51) ที่อธิบายถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกของบุคคลที่
มี ค วามเชื่ อ อ านาจภายในตน ว่า ต้อ งมี ค วามไว ตื่ น ตัว และมี ค วามพร้ อ มต่ อ สภาวะแวดล้อมที่
เอื้ออานวยหรื อนามาซึ่ งความรู ้และข่าวสาร ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการแสดงออกซึ่ งพฤติกรรม และ
ยังสอดคล้องกับทฤษฎี ของ สติ๊ กแลนด์ (Strickland, 1977) ได้กล่ าวถึ งบุคคลที่มีความเชื่ ออานาจ
ภายในตนจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อพฤติกรรมความสาเร็ จ มีการตัดสิ นใจที่มนั่ คงเด็ดเดี่ยว มุ่ง
อยูท่ ี่การทางาน ต่อต้านและไม่คานึงถึงอิทธิ พลของสังคม สามารถใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหาอย่าง
รอบคอบ แสดงความชื่ นชมต่อความสาเร็ จในงานที่ยาก และนาการเรี ยนรู ้ที่ได้จากตนเองมาใช้ใน
การตัดสิ นใจมากกว่าที่จะใช้การเรี ยนรู ้ จากบุคคลอื่นหรื ออิทธิ พลของสังคม นอกจากยังสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ เกิ ดศิ ริ ทองนวล (2550: 88-96) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่ สัมพันธ์ กบั การคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี สะเกษเขต 4
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านความเชื่ ออานาจภายในตน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติก ับ การคิ ดอย่างมี วิจารณญาณอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ มารา (Marra, 1997: 1215-B) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ รู ปแบบการเรี ยน และความเชื่ ออานาจภายใน - ภายนอกตน พบว่า ความเชื่ อ
อานาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผูท้ ี่มี
ความเชื่ ออานาจภายในตนจะมี ความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณสู งกว่าผูท้ ี่มีความเชื่ อ
อานาจภายนอกตน ดัง นั้นกล่ า วได้ว่า นัก เรี ย นที่ มี ความเชื่ อ อานาจภายในตนเอง จะมี คะแนน
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ความสามารถในการคิดระดับสู งที่มากกว่านักเรี ยนที่มีความเชื่ ออานาจภายนอกตนเอง เพราะการที่
นักเรี ยนมีความเชื่ออานาจภายในตนเอง จะเชื่อว่าสิ่ งใดก็ตามที่ตนเองได้กระทาและเกิดประสิ ทธิ ผล
ออกมานั้น ล้วนเกิ ดจากความเพียรพยายามของตนเอง ไม่ใช่ สิ่งอื่ นที่ อยู่นอกตนเอง และย่อมจะ
ส่ งผลต่อระดับความสามารถในด้านการคิดระดับสู งเช่นกัน ซึ่ งจากการสัมภาษณ์ส่ิ งที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ คือตัวนักเรี ยนเอง โดยเป็ นปั จจัยที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ให้ความคิดเห็นว่าเมื่อทุก
ปั จจัยที่รับเข้ามาในชีวิตของนักเรี ยน สุ ดท้ายแล้วต้องอยูท่ ี่ตวั นักเรี ยนเองว่าจะเลือกสิ่ งใดที่ดีที่สุด
ส าหรั บ ตนเองว่ า ต้อ งการอะไร มองที่ ต ัว เองเป็ นหลัก สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ข อง สติ๊ ก แลนด์
(Strickland, 1977: 58) ได้อธิ บายว่า ความเชื่ ออานาจภายในตนจะทาให้บุคคลมีความคาดหวังใน
ความสาเร็ จของพฤติกรรมที่ จะทาต่อไปขึ้ นอยู่กบั ความสามารถของเขาเอง เป็ นผูม้ ีการตัดสิ นใจ
มัน่ คง และเด็ดเดี่ยว ทางานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทางานเป็ นระบบระเบียบ มีความสนใจต่อ
การเปลี่ ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม และมีความตั้งใจศึกษาหาความรู ้ เพื่อปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อมีปัจจัยอื่น ๆ เป็ นตัวเสริ มแล้ว สุ ดท้ายคือตัวตนของ
นักเรี ยนเองที่ตอ้ งเกิ ดการขับเคลื่อนแสดงความตื่นตัวออกมาให้เห็นถึ ง ด้านของความสามารถใน
การคิดระดับสู ง
ด้า นเจตคติ ต่อการเรี ย น ส่ ง ผลทางบวกต่ อความสามารถในการคิ ดระดับ สู ง อย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ เบ็ญจพร ภิรมย์ และ สมศักดิ์ ลิลา (2554) ที่
ผลการวิจยั ปรากฏว่า ตัวแปรด้านเจตคติต่อการเรี ยนส่ งผลทางตรงต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี สะเกษ เขต 1 และงานวิจยั
ของ จันทร์ ทิมา สู งสุ มาลย์ (2555) พบว่า ตัวแปรเจตคติต่อการเรี ยนสามารถร่ วมจาแนกนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีทกั ษะการคิดระดับสู งด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสู งและกลุ่ มต่ า
ดังนั้นกล่าวได้วา่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัด สพม. 2 ที่มีเจตคติต่อการเรี ยน
แตกต่างกัน ถ้าเปรี ยบเทียบนักเรี ยนในกลุ่มที่มีเจตคติต่อการเรี ยนในด้านบวก กับนักเรี ยนที่มีเจตคติ
ในด้านลบ จะมีความสามารถในการคิดระดับสู ง ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าแบบทดสอบ
ในการคิ ดระดับสู งที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบทดสอบลักษณะเป็ นสถานการณ์ ไม่อิงเนื้ อหา
(Content free) จึงไม่เห็นความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู ง ในด้านเจตคติ
ต่อการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่ม เช่นเดียวกันจากการสัมภาษณ์ประเด็นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ยกเรื่ องสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน และสื่ อที่นกั เรี ยนได้รับมา มีส่วนในการเปลี่ยนแปลง
เจตคติ ต่อบางสิ่ ง ได้ เมื่ อเขาได้ซึ ม ซับ หรื อไปเลื อกรั บ มา อาจส่ ง ผลต่ อความสามารถในการคิ ด
ระดับสู งได้ เพราะปั จจุบนั สื่ อจัดเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่วา่ ไปในทิศทางใด
และในระดับ ใด และจะส่ ง ผลให้ เ จตคติ ต่ อ การเรี ย นของนัก เรี ย น สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ข อง
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อนาสตาซี (Anastasi, 1996) ให้แนวคิดว่า เจตคติหมายถึง ความโน้มเอียงที่จะแสดงออกในทางชอบ
หรื อไม่ ช อบต่ อสิ่ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เจตคติ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้โดยตรง แต่ ส ามารถสรุ ป พาดพิ ง จาก
พฤติกรรมภายนอก ทั้งต้องใช้ภาษาและไม่ตอ้ งใช้ภาษา ดังนั้นสื่ อและสิ่ งแวดล้อมที่นกั เรี ยนได้รับ
มาก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อการเรี ยน และเมื่อนักเรี ยนได้รับสื่ อนั้นมากขึ้น จากสอง
ปั จจัยนี้ ย่อมทาให้เกิดเจตคติเป็ นสองทาง ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง
ด้านแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ส่ งผลทางบวกต่อความสามารถในการคิ ดระดับสู ง อย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ วนิดา คันธจันทร์ (2549) ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรคุ ณลักษณะของผูเ้ รี ยนซึ่ งประกอบด้วย ความใฝ่ รู ้ จิตวิทยาศาสตร์
แรงจูงใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กับตัวแปรความสามารถในการคิด
ระดับ สู ง ผลการวิจ ัย สรุ ป ได้เ ป็ นสหสั ม พัน ธ์ ค าโนนิ ค อล พบว่า ตัว แปรแรงจู ง ใจในการเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง และขัด แย้ง กับ งานวิ จ ัย ของ
จันทร์ ทิมา สู งสุ มาลย์ (2555) พบว่า ตัวแปรแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สามารถร่ วมจาแนกนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีทกั ษะการคิดระดับสู งด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสู งและกลุ่มต่าได้
ดังนั้นกล่ าวได้ว่า ความสามารถในการคิ ดระดับสู งที่ เกิ ดขึ้ นกับตัวนักเรี ยนนั้นอาจเป็ นพื้นฐานที่
สาคัญในการคิดในใช้ชีวิตของนักเรี ยนเองโดยเบื้องต้น ซึ่ งทุกคนต้องมีทกั ษะในด้านการคิดโดย
ธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ดังนั้นแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จึงไม่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง และยัง
สอดคล้องกับประเด็นที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ให้สัมภาษณ์ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน
อาจส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ได้เช่นกัน เพราะแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของมนุษย์ มีท้ งั ที่
เกิดจากตนเองและสิ่ งแวดล้อมภายนอก สอดคล้องกับทฤษฎีของ สเปนเซอร์ และเฮลมริ ช (Spence
& Helmreich, 1983 cited in Franken, 1994)ได้ ก ล่ า วถึ ง แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ว่ า หมายถึ ง การมี
พฤติ ก รรมมุ่ ง งาน เพื่ อเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภาพส่ วนตัว ของบุ ค คล กับ มาตรฐานภายในหรื อ
ภายนอก รวมทั้งการแข่งขันกับบุคคลอื่น หรื อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานดี ที่สุด ซึ่ งการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่น ๆ คือสิ่ งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่อยูร่ อบตัวเด็ก ย่อมส่ งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ดว้ ยเช่นกัน
ส่ วนด้านการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการคิดระดับสู งของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ในเชิงลบ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รวิวรรณ พละศักดิ์ (2550) พบว่า ในด้านการอบรมเลี้ยงดู
ที่แตกต่างกันทั้ง 3 แบบ มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านทุกด้านของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน และขัดแย้งกับผลการวิจยั
ของ จันทร์ ทิมา สู งสุ มาลย์ (2555) พบว่าตัวแปรการอบรมเลี้ ยงดู ของผูป้ กครอง สามารถจาแนก
นักเรี ยนที่มีทกั ษะการคิดระดับสู งด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสู งและกลุ่มต่า ซึ่ งด้านการ
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อบรมเลี้ ย งดู ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด ระดับสู ง ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 อย่างไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจ
เป็ นเพราะ นักเรี ยนบางส่ วนอาจไม่กล้าเปิ ดเผยความจริ งในการได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว
เพราะเรื่ องการอบรมเลี้ ยงดู น้ ันอาจเป็ นเรื่ องละเอี ยดอ่อนหรื อเป็ นส่ วนตัวภายในครอบครั วของ
นัก เรี ย น จึ ง ไม่ ก ล้า ที่ จะเปิ ดเผยข้อเท็จ จริ ง มากนัก ท าให้ผ ลของงานวิจยั ที่ ออกมา ไม่ พ บความ
แตกต่ า งในเรื่ องการอบรมเลี้ ยงดู ข องนัก เรี ย นที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด ระดั บ สู ง
ส่ วนข้อมูลจากสัมภาษณ์ปัจจัยด้านนี้ท้ งั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ให้ความเห็นว่า เป็ นผลจากการ
เลี้ยงดูจากครอบครัว ว่ามีการสนับสนุน ส่ งเสริ ม หรื อให้การอบรมเลี้ยงดูมาในรู ปแบบใด ซึ่ งจะช่วย
ให้นกั เรี ยนสามารถเกิดความสามารถในการคิดด้วยตนเอง และง่ายต่อกระบวนการต่อยอดในระบบ
การศึกษาในโรงเรี ยน สอดคล้องกับทฤษฎีของไมเออร์ (Maier, 1969: 175) ได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดูวา่ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีอิทธิ พลสาคัญยิ่งต่อชี วิตของเด็ก พ่อแม่จะเป็ น
ตัวแทนสังคมที่ดีในการช่ วยเหลื อเด็ก ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งจึงต้องมี
การเริ่ มต้นจากการสนับสนุ นของครอบครัว ผูป้ กครองเริ่ มวางแบบแผนในการพัฒนาในแต่ละช่วง
วัยของเด็กให้เหมาะสม เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาในการคิดระดับสู งในอนาคตต่อไป
4. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
4.1 สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีนโยบายที่ชดั เจน ในการส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ น ให้ ค รู จ ัด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ก่ นัก เรี ย นได้เ กิ ด ทัก ษะความสามารถในการคิ ด
ระดับ สู ง เพราะการวางแผนของโรงเรี ย นและการก าหนดนโยบายในการบริ ห ารโรงเรี ย น มี
ความสาคัญต่อทิศทางและจุดเน้นของการพัฒนานักเรี ยนทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะ
ความสามารถในการคิ ด แต่ ล ะด้า น เพื่ อ ให้บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ต ามจุ ด เน้น ของหลัก สู ต ร
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาในทุกมิติอย่างจริ งจัง และต้องให้
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นครู เพราะครู มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยน โดยแนวทางในการส่ งเสริ มของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้แก่ การ
ก าหนดนโยบายและส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ บู รณาการทัก ษะกระบวน
ความสามารถในการคิดระดับต่าง ๆ เข้ากับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนและกิจกรรมอื่น ๆ ภายในโรงเรี ยน รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนครู ในการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนของครู อย่างต่อเนื่ อง ผ่านการสนับสนุ นในรู ป แบบการอบรม ประชุ ม
สัม มนาครู และกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ การพัฒนาศัก ยภาพการจัดการเรี ย นรู ้ สู่
ความสามารถในการคิดระดับสู ง
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4.2 ครู ตอ้ งจัดการเรี ยนการสอนที่ บูรณาการทักษะการคิ ดรู ปแบบต่าง ๆ ในชั้น
เรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิ ดทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง โดยบูรณาการสู่
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน / รายวิชาที่ครู รับผิดชอบ ผ่านเทคนิ คการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการคิดอย่างรอบด้านและต่อเนื่ อง โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
และเหมาะสมตามบริ บทของแต่ละรายวิชา ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ครู ตอ้ งมี
ความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติของรายวิชาและสามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของรายวิชาที่
ตนเองสอนให้นกั เรี ยนให้เกิดทักษะความสามารถในการคิด อย่างเป็ นระบบ โดยเริ่ มปลูกฝังทักษะ
การคิดพื้นฐานง่าย ๆ จนไปถึงทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งแบบต่าง ๆ ในระดับที่ยากขึ้น
และซับซ้อนมากขึ้น และที่สาคัญการส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด แสดงความคิด
ออกมาของนักเรี ยน มีความสาคัญเช่นกัน เพราะการให้นกั เรี ยนได้แสดงออก เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้แสดงถึ งศักยภาพความสามารถในการคิ ดภายใต้กรอบเงื่ อนไข และสิ่ งที่ นักเรี ยนได้
เข้าใจหรื อมุ ม มองต่ อสิ่ งที่ เขาคิ ดจะเป็ นการสะท้อนให้ครู ผูส้ อนที่ เกี่ ยวข้องทั้ง หมดได้เข้า ใจถึ ง
ความคิ ดและปั ญหา และหาแนวทางที่ ดีที่ สุ ด ในการพัฒ นาทัก ษะความสามารถในการคิ ด ของ
นักเรี ยนต่อไป
4.3 ครู ควรสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง
รู ปแบบต่าง ๆ แก่นกั เรี ยน เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของทักษะความสามารถในการคิดระดับสู งแต่
ละด้าน และเข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดในแต่ละด้านอย่างชัดเจน เพราะจากการเก็บข้อมูลเชิ ง
คุ ณภาพกับกลุ่ มตัวอย่างนักเรี ยน บางคนยังไม่เข้าใจในความหมายของความสามารถในการคิ ด
ระดับสู ง แม้ว่าตนเองจะได้รับการฝึ กฝนในรู ปแบบการบู รณาการในชั้นเรี ยนแล้วก็ตาม แต่เมื่ อ
ผูว้ ิจยั ถามถึงกระบวนการคิดระดับสู งนั้นแล้ว กลับไม่เข้าใจในความหมาย อาจเป็ นเพราะ ครู ผสู ้ อน
ในแต่ละรายวิชาเข้าใจว่ามีการบูรณาการแล้ว แต่ความหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ เด็กยังไม่
เข้าใจว่า วิธีการคิดหรื อกระบวนการคิดนั้น ๆ เป็ นความสามารถในการคิดระดับสู ง
4.4 นักเรี ยนต้องตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิด
ของตนเอง ด้ว ยวิธี ก ารและรู ป แบบต่ า ง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกห้องเรี ย นอย่า งต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
นักเรี ยนต้องเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้ หาวิธีการในการพัฒนาตัวเองในด้านความสามารถในการคิด
ระดับสู ง อย่างหลากหลายและคลอบคลุมอย่างรอบด้านด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยรู ปแบบการ
พัฒนาความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ที่ ส ามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง เช่ น ในชั้นเรี ย น เมื่ อมี
ประเด็นข้อสงสัยในบทเรี ยน ขั้นตอนหรื อกระบวนการต่าง ๆ ควรสอบถามในประเด็นข้อสงสัยกับ
ครู ผูส้ อนให้ชัดเจน ว่าสิ่ งนั้นคื ออะไร มี ข้ นั ตอน หรื อกระบวนการอย่าง รวมทั้งแบ่งเวลาในการ
ทบทวน หรื อฝึ กฝนจากบทเรี ยนด้วยตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการอ่านหนังสื อเอง ทบทวนกับเพื่อน ดูสื่อ
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ออนไลน์ Social Media รู ปแบบต่าง ๆ ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อแม้กระทัง่ การใช้เวลาว่างไปเรี ยนพิเศษ
เฉพาะในวิชาที่เน้นหรื อยังไม่เข้าใจ ย่อมเป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการคิดระดับสู งไปในตัว ซึ่งต้อง
ยอมรั บว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาเขต 2 มี ขอ้ จากัดหลาย
อย่างในชั้นเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเวลาเรี ยนต่อคาบของแต่ละรายวิชาน้อยเกิ นไป นักเรี ยนในชั้น
เรี ย นมี ม ากเกิ น ไป (โรงเรี ย นในส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ส่ ว นมากเป็ น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่) ทาให้ครู ผสู ้ อนไม่สามารถดูแล หรื อสอนให้เข้าใจอย่างทัว่ ถึง เกิดข้อจากัดมาก
ดังนั้นนักเรี ยนต้องมี ความกระตื้ นรื้ อร้ น ในการหาวิธีพฒั นาตนเองในแต่ละทักษะการเรี ยนและ
ความสามารถในการคิดด้วยวิธีอื่น ๆ ค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด และต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
4.5 ครอบครั ว ต้องให้ก ารส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นในทุ ก ด้า นอย่า งเต็ม ที่ เพื่ อให้
นักเรี ยนได้เกิดทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง เพราะการสนับสนุนจากครอบครัวถือว่าเป็ น
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องทางตรงที่ สาคัญพอ ๆ กันกับ ครู ผูส้ อนที่ ต้องจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ในชั้นเรี ยนให้
นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ดระดับ สู ง แต่ ก ารปลู ก ฝั ง และฝึ กฝนให้นัก เรี ย นได้เกิ ดทัก ษะ
ความสามารถในการคิด โดยเฉพาะจากการดูแลและปลูกฝังจากครอบครัวก็มีความสาคัญเช่ นกัน
เพราะนัก เรี ย นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ครอบครั วอย่า งใกล้ชิ ด มากกว่า ครู ที่ โรงเรี ย น เป็ นการสร้ าง
พื้นฐานของกระบวนการคิ ดให้นักเรี ยนได้ซึมซับในสิ่ งที่ ครอบครั วปลู กฝั ง กับสถานการณ์ จริ ง
ต่าง ๆ ที่พบเจอในชี วิตประจาวันของนักเรี ยน ว่าเมื่อพบเจอสิ่ งนี้ แล้ว ต้องปฏิบตั ิอย่างไร จะแก้ไข
ปั ญหาอย่างไร และจะหาทางออกแบบไหน ซึ่ งทั้งหมดครอบครัวนั้นมีความใกล้ชิดกับนักเรี ยนใน
การใช้ชีวิตประจาวันเมื่ออยูน่ อกโรงเรี ยน ครอบครัวจึงมีความสาคัญในการชี้ นาหรื อแนะแนวทาง
ในการคิดเพื่อดาเนินชีวติ ประจาวัน
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 2 ผู ้วิ จ ัย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะและการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 คะแนนเฉลี่ ย
ผลรวมทั้งหมด อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่ งเสริ มกระบวนการพัฒนา
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ความสามารถในการคิดระดับสู ง ทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และผูป้ กครอง ควรให้การส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้นกั เรี ยนมีการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในรู ปแบบ
ของนโยบายส่ ง เสริ ม การบู รณาการในการจัดการเรี ย นการสอนในชั้นเรี ย น และการให้ค วาม
ช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีพฒั นาความสามารถในการคิด
ระดับสู งที่ดีข้ ึนต่อไป
2. จากผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดระดับสู งของนัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการคิดระดับสู ง โดยนักเรี ยนหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสู งที่
ดี กว่านักเรี ยนชาย และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การคิดระดับสู ง ดังนั้นจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ผสู ้ อน และผูป้ กครอง ควรให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ นและให้ความสาคัญกับ กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ถ้านักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี-ดีมาก จะมี
ผลต่อพัฒนาการในด้านความสามารถในการคิดระดับสู ง จึงควรให้การสนับสนุนการจัดการเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ย นแบบบู รณาการทัก ษะความสามารถในการคิ ดรู ป แบบต่ า ง ๆ จนถึ ง ในขั้น
ระดับสู งเข้ากับบทเรี ยน อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสามารถในการคิดระดับสู ง
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้านความเชื่ ออานาจภายในตน สามารถทานาย
ระดับความสามารถในการคิดระดับสู ง ได้ ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
ครู ตอ้ งสร้างแรงบันดาลใจ เสริ มแรงกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความเชื่ออานาจภายในตนเอง ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่ทาให้นกั เรี ยนแสดงถึงอานาจและอิทธิพลที่มาจากตัวตนของนักเรี ยนเอง ซึ่งนักเรี ยนที่มีความเชื่ อ
อานาจในตนเองจะเป็ นคนที่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง เชื่ อว่าสิ่ งต่าง ๆ หรื อการกระทาสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งในชีวิตประจาวันที่ สาเร็ จและไม่สาเร็ จนั้นเกิ ดจากตนเองเป็ นผูก้ ระทา ไม่ใช่ปัจจัยอื่น ๆ หรื อ
ปั จจัยภายนอก ดั้งนั้นความเชื่ ออานาจภายในตนเองจะส่ งผลให้สามารถพัฒนาความสามารถในการ
คิดระดับสู งได้ เพราะกระบวนการคิดต้องเกิดขึ้นจากภายในของตัวนักเรี ยนเป็ นหลัก โดยลักษณะ
ของการคิดที่ดี คือต้องมีการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ มีกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็ นระบบ
ไม่ด่วนตัดสิ นใจหรื อเชื่ ออะไรโดยง่ าย ๆ หรื อไปตามกระแสของสังคมโลกที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ดั้งนั้นผลการวิจยั ในครั้ งนี้ สามารถเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูส้ อน
และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง ได้ท ราบข้อมู ล ร่ วมกันและนาข้อมู ล ไปใช้ในการพัฒนาและประกอบในการ
วางแผนพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนต่อไปได้
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4. จากผลการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูส้ อน และนักเรี ยนถึง
ประเด็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า สถานศึกษาและผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องมีนโยบายที่ชดั เจน ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ แก่
นักเรี ยนได้เกิ ดทักษะความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ครู ตอ้ งจัดการเรี ยนการสอนที่ บูรณาการ
ทักษะการคิดรู ปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดทักษะความสามารถใน
การคิดระดับสู ง รวมทั้งสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับทักษะความสามารถในการคิ ดระดับสู ง
รู ป แบบต่ า ง ๆ แก่ นัก เรี ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจอย่ า งชัด เจน นัก เรี ย นต้อ งตระหนัก และให้
ความสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิ ดของตนเอง ด้วยวิธีการและรู ปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง โดยได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นจากผูป้ กครอง
อย่างเต็มที่ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดทักษะความสามารถในการคิดระดับสู ง
5. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั สองกลุ่ม
ระบุให้ ครู เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง เพราะว่าครู เป็ นผูจ้ ดั
กระบวนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้เนื้อหาทางวิชาการ ให้การฝึ กทักษะต่าง
ๆ ให้เกิ ดความสามารถในการคิ ดระดับต่า ง ๆ และสร้ างลักษณะนิ สัยที่ พึงประสงค์สาคัญให้แก่
นักเรี ยนโดยตรง ที่ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดการคิดได้ ต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการ เทคนิ ค และวิธีการ
สอนในชั้นเรี ยนของครู ผูส้ อน โดยมีปัจจัยด้านอื่น ๆ เป็ นตัวเสริ มให้เกิ ดกระบวนการคิด ไม่ว่าจะ
เป็ น การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว สิ่ งแวดล้อมรอบตัวนักเรี ยน และสื่ อที่นกั เรี ยนได้ซึมซับหรื อไป
เลือกรับมา ซึ่ งครู ยงั เป็ นปั จจัยที่ส่งผลไปยังปั จจัยอื่น ๆ ในการควบคุมไม่ให้นกั เรี ยนออกนอกกรอบ
ในความสามารถในการคิดด้วย เพราะครู ตอ้ งเป็ นผูช้ ้ ี แนะแนวทางที่ถูกต้อง จึงมีอิทธิ พลต่อปั จจัย
อื่น ๆ ของนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปั จจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลหรื อเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด
ระดับสู งมาใช้ในการวิจยั เพื่อหาและสร้างสมการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด ระดับ สู ง ระหว่า งนัก เรี ย นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ต่างกัน เพื่อทาความเข้าใจถึงบริ บทและข้อจากัดในการ
พัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู งที่เหมาะสมตามบริ บทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
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3. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดระดับสู งแต่ละด้าน ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อใช้
กับนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ควรพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการคิดระดับสู ง
แต่ละด้านสาหรับนักเรี ยนในระดับชั้นอื่น ช่วงชั้นอื่น หรื อในรู ปแบบเฉพาะของจุดเน้นด้านการคิด
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อให้แบบทดสอบมีความเหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
4. ควรมีการศึกษาแนวทางและปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง
ในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่ น ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรื อในระดับการศึกษาอื่ น เช่ น ระดับชั้นปฐม
ศึกษา อาชี วศึกษา อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง
ต่อไป
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การตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม
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Index of Item Objective Congruence
ตารางที่ 28 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาด้านการอบรมเลี้ยงดู แบบมาตรส่ วนประมาณค่า
ข้ อความ

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
แปล
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC ผล
1. พ่อแม่ให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาฉันอยูเ่ สมอ
1
1
1
1 ใช้ได้
2. พ่อแม่มกั แสดงความภาคภูมิใจในตัวของข้าพเจ้า
1
1
1
1 ใช้ได้
3. พ่อแม่แสดงให้ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ท่านรักข้าพเจ้า
1
1
1
1 ใช้ได้
4. พ่อแม่ให้คาชมเชยข้าพเจ้า เมื่อได้ทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง 1
1
1
1 ใช้ได้
ประสบผลสาเร็ จ
5. พ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ทุกเรื่ อง เมื่อข้าพเจ้าอยูท่ ี่
1
1
1
1 ใช้ได้
บ้าน
6. พ่อแม่ให้การสนับสนุ นในด้านการเรี ยนรู ้ การ
1
1
1
1 ใช้ได้
พัฒนาตนเองในทุกด้าน ของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่
7. ข้าพเจ้าสามารถขอคาปรึ กษาแนะนาจากพ่อแม่
1
0
1
0.67 ใช้ได้
ในยามที่มีปัญหาได้เสมอ
8. คาแนะนาต่าง ๆ จากท่าน ทาให้ขา้ พเจ้าคลายทุกข์ 1
1
1
1 ใช้ได้
และหายกลุม้ ใจ
9. พ่อแม่คอยสอดส่ อง ดูแลความประพฤติของ
1
1
1
1 ใช้ได้
ข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด
10. พ่อแม่กาหนดเวลาในการกลับบ้าน และออก
1
1
1
1 ใช้ได้
นอกบ้านของข้าพเจ้า
11. พ่อแม่ควบคุมการใช้จ่ายเงินของข้าพเจ้า
1
1
1
1 ใช้ได้
12. เวลาที่ขา้ พเจ้าไปเที่ยวที่ไหน หรื อเดินทางไปทา
อะไรที่ไหน พ่อแม่จะซักถามรายละเอียดทุกครั้ง

1

1

1

1

ใช้ได้

13. พ่อแม่มกั มารับส่ งข้าพเจ้า เมื่อเดินทางไปไหน
เป็ นประจา

1

1

1

1

ใช้ได้
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ตารางที่ 28 (ต่อ)
ข้ อความ
14. พ่อแม่จะคอยติดตามซักถาม เรื่ องการเรี ยนของ
ข้าพเจ้าอยูเ่ สมอ
15. พ่อแม่คอยควบคุมเรื่ องการคบเพื่อนของข้าพเจ้า

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
แปล
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC ผล
1
1
1
1 ใช้ได้
1

1

1

1

ใช้ได้

16. พ่อแม่ลงโทษข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตน
ตามหน้าที่ที่ท่านกาหนดหรื อมอบหมาย
17. ก่อนที่พอ่ แม่จะลงโทษข้าพเจ้า ท่านจะบอก
เหตุผลในการลงโทษก่อนเสมอ

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

18. พ่อแม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้อธิ บายเหตุผล
ก่อนที่จะดุหรื อลงโทษข้าพเจ้า
19. ก่อนที่พอ่ แม่จะให้เงินข้าพเจ้า ท่านจะถาม
เหตุผลในความจาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเสมอ
20. เมื่อข้าพเจ้าร้องขอให้ซ้ื อของให้ ท่านจะถาม
เหตุผลในความจาเป็ นที่จะต้องซื้ อเสมอ
21. พ่อแม่สอนให้ขา้ พเจ้า ทาสิ่ งต่างๆ โดยต้องมี
เหตุผลอยูเ่ สมอ
22. ในเวลาที่พอ่ แม่ดุขา้ พเจ้า ท่านจะใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์
23. เมื่อข้าพเจ้าประพฤติตน หรื อแสดงกิริยามารยาท
ไม่เหมาะสม ท่านจะอบรมสอนข้าพเจ้าอย่างมี
เหตุผล
24. พ่อแม่มอบหมายงานให้ขา้ พเจ้า ตามระดับ
ความสามารถและความเหมาะสม

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67 ใช้ได้

1

0

1

0.67 ใช้ได้

0

1

1

0.67 ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67 ใช้ได้
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ตารางที่ 29 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ แบบมาตรส่ วนประมาณค่า
ข้ อความ
1. ข้าพเจ้าชอบทาอะไรยากๆ
2. เมื่อทางานหรื อกิจกรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะทาอย่าง
เต็มความสามารถ
3. ถ้าได้ทาอะไร แล้วรู ้วา่ ผิดวิธี ข้าพเจ้าจะหยุดทา
และจะไม่พยายามทาอีกครั้ง

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC
0
1
0
0.33
1
1
1
1

แปล
ผล
ไม่ใช้
ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้

4. ข้าพเจ้ารู ้สึกดีใจมาก ถ้าคุณครู ไม่มาสอนใน
ชัว่ โมงเรี ยน

-1

1

1

0.33

ไม่ใช้

5. ถ้าข้าพเจ้าถูกครู ตานิ เพราะทางานบกพร่ อง
ข้าพเจ้าจะดาเนินการแก้ไขและส่ งใหม่ทนั ที

1

1

1

1

ใช้ได้

6. ถ้าข้าพเจ้ากาลังทาอะไรอยู่ แล้วหมดเวลา ข้าพเจ้า
จะทาต่อจนเสร็ จ

0

1

1

0.67

ใช้ได้

7. เมื่อรู ้วา่ ทาอะไรสู ้คนอื่นไม่ได้ ข้าพเจ้าจะพยายาม
พัฒนาตัวเองให้ดียงิ่ ขึ้น
8. ในการทางานหรื อกิจกรรม ข้าพเจ้ามักจะทาให้
เสร็ จๆ เพื่อให้มีส่งเท่านั้น
9. เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้
ข้าพเจ้าจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
10. เมื่อข้าพเจ้าทาผิดพลาด ข้าพเจ้ายินดีรับคา
ตักเตือนหรื อแนะนาจากคนอื่น เพื่อนาไปปรับปรุ ง
แก้ไข
11. ข้าพเจ้ารู ้สึกท้อแท้และเบื่อหน่าย เมื่อรู ้วา่ งานที่
กาลังทาอยูน่ ้ นั สาเร็ จได้ยาก
12. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ข้าพเจ้าจะทาให้เสร็ จ
ทันที เพื่อไม่ให้คงั่ ค้าง

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

0

1

0.67

ใช้ได้
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ข้ อความ
13. ในทุกครั้งที่ทางานเป็ นกลุ่ม เมื่อไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากสมาชิก ข้าพเจ้าก็จะไม่ดาเนินการใด ๆ
ทั้งสิ้ น
14. ข้าพเจ้าชอบค้นหาความรู ้และประสบการณ์
ใหม่ๆ จากสิ่ งต่างๆ รอบตัวอยูเ่ สมอ
15. ข้าพเจ้าไม่ทราบถึงจุดหมายในชีวติ ของข้าพเจ้า
16. ข้าพเจ้ารู ้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ทางานหรื อกิจกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC
0
0
1
0.33

1

1

1

1
0

1
1

1
1

1

แปล
ผล
ไม่ใช้

ใช้ได้

1 ใช้ได้
0.67 ใช้ได้

ตารางที่ 30 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาด้านเจตคติต่อการเรี ยน แบบมาตรส่ วนประมาณค่า
ข้ อความ
1. ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลดีต่อ
อนาคตของข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้ามีความสุ ขกับการเรี ยน
3. การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้า ได้ฝึกคิดและฉลาดขึ้น
4. การเรี ยนหนังสื อ ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นคนรอบรู ้และ
ทันต่อเหตุการณ์
5. การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นคนสุ ขมุ รอบคอบ
6. การฝึ กทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนทาให้
ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น
7. เนื้อหาที่เรี ยนไม่สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันของข้าพเจ้าได้
8. เมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้าจะทาการทบทวนเนื้อหาใน
บทเรี ยนด้วยการอ่านหนังสื อ

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC
1
1
1
1

แปล
ผล
ใช้ได้

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
ข้ อความ

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC
9. ข้าพเจ้าคิดว่าความสาเร็ จของชีวติ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
1
1
1
1
การเรี ยน
10. เมื่อถึงเวลาเรี ยนในชั้นเรี ยน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า
1
1
1
1
เหมือนตัวเองถูกบังคับให้เรี ยน

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้

ตารางที่ 31 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาด้านความเชื่ออานาจภายในตน แบบมาตรส่ วน
ประมาณค่า
ข้ อความ
ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
แปล
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC ผล
1. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง ที่
1
1
1
1
ใช้ได้
ส่ งผลต่อความสาเร็ จได้
2. ข้าพเจ้าชอบทางานต่าง ๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่จะ 1
1
1
1
ใช้ได้
ให้ผอู ้ ื่นช่วยทาให้
3. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่แต่
1
1
1
1
ใช้ได้
ละครั้งนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถมากกว่า
โชคชะตา
4. ข้าพเจ้ามีความตื่นตัวอย่างมาก เมื่อได้ทางานใหม่
1
1
1
1
ใช้ได้
ๆ แปลกๆ ที่มีความท้าทาย
5. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง แม้
1
1
1
1
ใช้ได้
ต้องปฏิบตั ิงานที่ยาก
6. ผลการเรี ยนหรื อคะแนนสอบที่ดีข้ ึนนั้น เกิดจาก
1
1
1
1
ใช้ได้
ความสามารถของข้าพเจ้า
7. ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามนุษย์ทุกคน มีส่วนดีหรื อ
1
1
1
1
ใช้ได้
ความสามารถ ตามความถนัดของตนเอง
8. เมื่อพบเจอปั ญหา ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปั ญหานั้น 1
1
1
1
ใช้ได้
ได้ดว้ ยตนเอง
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
ข้ อความ
9. ชีวติ ของข้าพเจ้าส่ วนใหญ่ ถูกควบคุม จาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอ
10. ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ทาได้ยาก
เพราะชีวติ ของคนเรานั้นถูกกาหนดหรื อลิขิตมาแล้ว

ค่ าความสอดคล้อง
ค่ า
คนที1่ คนที2่ คนที3่ IOC
1
0
1
0.67
1

0

1

0.67

แปล
ผล
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 32 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดระดับสู งทั้ง 4 ด้าน
ด้ าน/ข้ อที่
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
1
2
3
4
5
6
7
8
สารอง 1
สารอง 2
สารอง 3
สารอง 4
การคิดวิเคราะห์
9
10
11
12
13
14
15
16
สารอง 1
สารอง 2
สารอง 3

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

ค่ า IOC ผลการคัดเลือก

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
-1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1

1
0
1
0
0
-1
-1
0
0
1
0
1

1.00
0
1.00
0.67
0.67
0
0.33
0.67
0
1.00
0.67
1.00

คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

1.00
-0.33
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ด้ าน/ข้ อที่
สารอง 4
การคิดแก้ปัญหา
17
18
19
22
23
สารอง 1
สารอง 2
สารอง 3
สารอง 4
สารอง 5
สารอง 6
การคิดตัดสิ นใจ
24
25
26
27
28
29
30
สารอง 1
สารอง 2
สารอง 3
สารอง 4

คนที่ 1
1

คนที่ 2
1

คนที่ 3
1

ค่ า IOC ผลการคัดเลือก
1.00
คัดเลือกไว้

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
0
0.67

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้

0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0

-1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1

0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1

-0.33
0.33
1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
0
1.00
0.67

คัดออก
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดออก
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการคิ ดระดับสู ง ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุ งเทพมหานคร
2. แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุน มี 4 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดู
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านเจตคติต่อการเรี ยน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านความเชื่ออานาจภายในตน
3. โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อคาถาม และตอบให้ตรงกับ ความเป็ นจริ งและการ
ปฏิ บ ตั ิของนักเรี ยน เพื่ อ ให้ ผลการวิจัยมีความน่ าเชื่ อถื อนาไปใช้ ได้ จ ริ ง โปรดตอบให้ ครบทุ กข้ อ
ข้อมู ล ในแบบสอบถามนี้ ใช้ในการวิจยั เท่ านั้น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อการเรี ย นหรื อด้านอื่ น ๆ ของ
นักเรี ยนแต่อย่างใด คาตอบทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบ
ขอขอบคุณนักเรี ยนที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ว่าที่ร้อยตรี สุ กฤษฎิ์ จันทร์ เจริ ญ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศีลปากร
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ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน 
เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
โรงเรี ยน.......................................................................................
เกรดเฉลี่ยของนักเรี ยน
 1) น้อยกว่า 2.00  2) 2.00-2.75  3) 2.76-3.50  4) มากกว่า 3.50
อาชีพของผูป้ กครอง
 1) รับจ้าง
 2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 3) เกษตรกร
 4) พนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน
 5) ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
 6) ว่างงาน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ
 7) อื่น ๆ ระบุ ......................
ระดับการศึกษาของผูก้ ครอง
 1) ประถมศึกษา
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.
 4) อนุปริ ญญา / ปวส.
 5) ปริ ญญาตรี
 6) สู งกว่าปริ ญญาตรี
สภาพครอบครัว
 1) บิดามารดาอยูร่ ่ วมกัน
 2) บิดามารดาแยกกันอยู่
 3) อยูก่ บั ญาติหรื อผูอ้ ุปการะ
 4) อื่น ๆ ระบุ..........................

203
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุน คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในระดับความคิดเห็นของนักเรี ยน
ข้ อความ
ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

ตอนที่ 1 ด้ านการอบรมเลีย้ งดู
1. พ่อแม่ให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาฉันอยูเ่ สมอ
2. พ่อแม่มกั แสดงความภาคภูมิใจในตัวของข้าพเจ้า
3. พ่อแม่แสดงให้ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ท่านรักข้าพเจ้า
4. พ่อแม่ให้คาชมเชยข้าพเจ้า เมื่อได้ทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งประสบ
ผลสาเร็ จ
5. พ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ทุกเรื่ อง เมื่อข้าพเจ้าอยูท่ ี่บา้ น
6. พ่อแม่ให้การสนับสนุ นในด้านการเรี ยนรู ้ การพัฒนาตนเอง
ในทุกด้าน ของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่
7. ข้าพเจ้าสามารถขอคาปรึ กษาแนะนาจากพ่อแม่ ในยามที่มี
ปัญหาได้เสมอ
8. คาแนะนาต่าง ๆ จากท่าน ทาให้ขา้ พเจ้าคลายทุกข์และหาย
กลุม้ ใจ
9. พ่อแม่คอยสอดส่ อง ดูแลความประพฤติของข้าพเจ้าอย่าง
ใกล้ชิด
10. พ่อแม่กาหนดเวลาในการกลับบ้าน และออกนอกบ้านของ
ข้าพเจ้า
11. พ่อแม่ควบคุมการใช้จ่ายเงินของข้าพเจ้า
12. เวลาที่ขา้ พเจ้าไปเที่ยวที่ไหน หรื อเดินทางไปทาอะไรที่
ไหน พ่อแม่จะซักถามรายละเอียดทุกครั้ง
13. พ่อแม่มกั มารับส่ งข้าพเจ้า เมื่อเดินทางไปไหนเป็ นประจา
14. พ่อแม่จะคอยติดตามซักถาม เรื่ องการเรี ยนของข้าพเจ้าอยู่
เสมอ
15. พ่อแม่คอยควบคุมเรื่ องการคบเพื่อนของข้าพเจ้า
16. พ่อแม่ลงโทษข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตน ตามหน้าที่ที่
ท่านกาหนดหรื อมอบหมาย

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

17. ก่อนที่พอ่ แม่จะลงโทษข้าพเจ้า ท่านจะบอกเหตุผลในการ
ลงโทษก่อนเสมอ
18. พ่อแม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้อธิ บายเหตุผล ก่อนที่จะดุ
หรื อลงโทษข้าพเจ้า
19. ก่อนที่พอ่ แม่จะให้เงินข้าพเจ้า ท่านจะถามเหตุผลในความ
จาเป็ นที่จะต้องใช้เงินเสมอ
20. เมื่อข้าพเจ้าร้องขอให้ซ้ื อของให้ ท่านจะถามเหตุผลในความ
จาเป็ นที่จะต้องซื้ อเสมอ
21. พ่อแม่สอนให้ขา้ พเจ้า ทาสิ่ งต่างๆ โดยต้องมีเหตุผลอยู่
เสมอ
22. ในเวลาที่พอ่ แม่ดุขา้ พเจ้า ท่านจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
23. เมื่อข้าพเจ้าประพฤติตน หรื อแสดงกิริยามารยาทไม่
เหมาะสม ท่านจะอบรมสอนข้าพเจ้าอย่างมีเหตุผล
24. พ่อแม่มอบหมายงานให้ขา้ พเจ้า ตามระดับความสามารถ
และความเหมาะสม
ตอนที่ 2 ด้ านแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์
1. เมื่อทางานหรื อกิจกรรมใดๆ ข้าพเจ้าจะทาอย่างเต็ม
ความสามารถ
2. ถ้าได้ทาอะไร แล้วรู ้วา่ ผิดวิธี ข้าพเจ้าจะหยุดทา และจะไม่
พยายามทาอีกครั้ง
3. ถ้าข้าพเจ้าถูกครู ตานิ เพราะทางานบกพร่ อง ข้าพเจ้าจะ
ดาเนินการแก้ไขและส่ งใหม่ทนั ที
4. ถ้าข้าพเจ้ากาลังทาอะไรอยู่ แล้วหมดเวลา ข้าพเจ้าจะทาต่อ
จนเสร็ จ
5. เมื่อรู ้วา่ ทาอะไรสู ้คนอื่นไม่ได้ ข้าพเจ้าจะพยายามพัฒนา
ตัวเองให้ดียงิ่ ขึ้น

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อความ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

6. ในการทางานหรื อกิจกรรม ข้าพเจ้ามักจะทาให้เสร็ จๆ
เพื่อให้มีส่งเท่านั้น
7. เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้ ข้าพเจ้าจะ
ขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
8. เมื่อข้าพเจ้าทาผิดพลาด ข้าพเจ้ายินดีรับคาตักเตือนหรื อ
แนะนาจากคนอื่น เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข
9. ข้าพเจ้ารู ้สึกท้อแท้และเบื่อหน่าย เมื่อรู ้วา่ งานที่กาลังทาอยู่
นั้นสาเร็ จได้ยาก
10. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ข้าพเจ้าจะทาให้เสร็ จทันที เพื่อ
ไม่ให้คงั่ ค้าง
11. ข้าพเจ้าชอบค้นหาความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากสิ่ ง
ต่างๆ รอบตัวอยูเ่ สมอ
12. ข้าพเจ้าไม่ทราบถึงจุดหมายในชีวติ ของข้าพเจ้า
13. ข้าพเจ้ารู ้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ทางานหรื อกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคม
ตอนที่ 3 ด้ านเจตคติต่อการเรียน
1. ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลดีต่ออนาคตของ
ข้าพเจ้า
2. ข้าพเจ้ามีความสุ ขกับการเรี ยน
3. การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้า ได้ฝึกคิดและฉลาดขึ้น
4. การเรี ยนหนังสื อ ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นคนรอบรู ้และทันต่อ
เหตุการณ์
5. การเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นคนสุ ขมุ รอบคอบ
6. การฝึ กทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนทาให้ขา้ พเจ้า
เรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น
7. เนื้อหาที่เรี ยนไม่สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันของ
ข้าพเจ้าได้

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

8. เมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้าจะทาการทบทวนเนื้อหาในบทเรี ยน
ด้วยการอ่านหนังสื อ
9. ข้าพเจ้าคิดว่าความสาเร็ จของชีวติ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การเรี ยน
10. เมื่อถึงเวลาเรี ยนในชั้นเรี ยน ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเหมือนตัวเองถูก
บังคับให้เรี ยน
ตอนที่ 4 ด้ านความเชื่ ออานาจภายในตน
1. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จได้
2. ข้าพเจ้าชอบทางานต่าง ๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้ผอู ้ ื่น
ช่วยทาให้
3. ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานที่แต่ละครั้งนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถมากกว่าโชคชะตา
4. ข้าพเจ้ามีความตื่นตัวอย่างมาก เมื่อได้ทางานใหม่ ๆ แปลกๆ
ที่มีความท้าทาย
5. ข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง แม้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิงานที่ยาก
6. ผลการเรี ยนหรื อคะแนนสอบที่ดีข้ ึนนั้น เกิดจาก
ความสามารถของข้าพเจ้า
7. ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามนุษย์ทุกคน มีส่วนดีหรื อความสามารถ ตาม
ความถนัดของตนเอง
8. เมื่อพบเจอปั ญหา ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปั ญหานั้นได้ดว้ ย
ตนเอง
9. ชีวติ ของข้าพเจ้าส่ วนใหญ่ ถูกควบคุม จากเหตุการณ์ที่ไม่คาด
ฝันเสมอ
10. ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ทาได้ยาก เพราะชีวติ
ของคนเรานั้นถูกกาหนดหรื อลิขิตมาแล้ว

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

207

แบบทดสอบความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
คาชี้แจง
1. ความสามารถในการคิดระดับสู ง คือ กระบวนการคิดที่ตอ้ งใช้กระบวนการทางสมองที่มี
ความซับซ้อนที่ เป็ นขั้นและลึ กซึ้ งยิ่งกว่าการคิดแบบทัว่ ไป ในแบบทดสอบนี้ ประกอบด้วยกัน 4
ด้าน คือ
1.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ข้อที่ 1-8
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ข้อที่ 9-16
1.3 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ข้อที่ 17-23
1.4 ความสามารถในการตัดสิ นใจ
ข้อที่ 24-30
2. แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจานวน 30 ข้อ
3. ในการทาข้อสอบให้นกั เรี ยนทาลงในแบบทดสอบฉบับนี้ โดยกาเครื่ องหมาย X ลงใน 1
2 3 หรื อ 4 เลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. คาถามแต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียวเท่านั้น ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
ได้ 0 คะแนน
5. เพื่ อให้ ผลการวิจัยมีความน่ าเชื่ อถื อนาไปใช้ ได้ จริ ง โปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ ข้อมูลใน
แบบทดสอบนี้ใช้ในการวิจยั เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการเรี ยนหรื อด้านอื่น ๆ ของนักเรี ยนแต่อย่าง
ใด คาตอบทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบ
ขอขอบคุณนักเรี ยนที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ว่าที่ร้อยตรี สุ กฤษฎิ์ จันทร์ เจริ ญ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศีลปากร

208
แบบทดสอบด้ านความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 1-3
นักโภชนาการชี้ ปัจจุบนั คนวัยทางานและวัยเรี ยนต่างนิ ยมบริ โภคอาหารบุฟเฟ่ ต์ ไม่วา่ จะ
เป็ นเนื้ อสั ตว์ หรื ออาหารทะเล ยิ่งช่ วงเทศกาลยิ่งได้รับ ความนิ ยม เพราะกิ นยิ่งเยอะยิ่งคุ ม้ แต่ไ ม่
ถูกต้อง โดยเฉพาะการบริ โภคอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ หรื ออาหารทะเลมากๆ อาจทาให้เกิ ดปั ญหา
สุ ขภาพตามมา ไม่วา่ จะเป็ นไขมัน คอเลสเตอรอล โดยเฉพาะอาหารที่ปิ้งย่างจนเกรี ยมอาจได้รับสาร
ก่ อ มะเร็ ง ได้ สิ่ ง ส าคัญ ของการบริ โภคบุ ฟ เฟ่ ต์คื อ ควรเน้ น ผัก และผลไม้ด้ว ย และควบคุ ม การ
รับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง ปรุ งรสหวานและเค็มจัด โดยควรบริ โภคผักผลไม้วนั ละ 400 กรัม
น้ าตาลต้องไม่เกิน 6 ช้อนชา ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา และที่ขาดไม่ได้คือ
ต้องออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพที่ดีและให้ร่างกายเกิดความสมดุลด้วย
ที่มา ผูจ้ ดั การออนไลน์
1. นักเรี ยนคิดว่าความคิดเห็นของนักโภชนาการ มีความน่าเชื่อถือหรื อไม่
1. ไม่น่าเชื่อถือ
3. ยังสรุ ปไม่ได้
2. น่าเชื่อถือ
4. ข้อมูลขัดแย้งกับความจริ ง
2. จากข้อความข้างต้น ข้อใดคือข้อสรุ ปที่ดีที่สุด
1. คนวัยทางานและวัยเรี ยนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์
2. การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ ต์ ควรควบคุมให้อยูใ่ นปริ มาณที่พอเหมาะ
3. ไม่ควรรับประทานอาหารปิ้ งย่าง ไหม้เกรี ยม และหมัน่ ออกกาลังกายเป็ นประจาเสมอ
4. การรับประทานอาหารบุตเฟ่ ต์ ไม่ควรทานแต่เนื้อปิ้ งย่าง ควรทานอาหารประเภทอื่นให้
ครบ 5 หมู่ดว้ ย
3. ข้อใดเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้อาหารบุฟเฟ่ ต์เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั
1. มีร้านเปิ ดจานวนมาก
2. มีราคาไม่แพง
3. สามารถรับประทานได้ไม่อ้ นั
4. มีอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย
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จากภาพข้างล่าง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามข้อที่ 4-5

4. จากภาพ สะท้อนถึงปัญหาของสถาบันทางสังคมใด
1. สถาบันครอบครัว
2. สถาบันเศรษฐกิจ
3. สถาบันศาสนา
4. สถาบันการเมืองการปกครอง
5. จากภาพข้อใดเป็ นข้อสรุ ปที่ชดั เจนที่สุด
1. ภาระของคนรุ่ นหลังที่ตอ้ งเลี้ยงดูผสู ้ ู งอายุจะมากขึ้น
2. ในอนาคตจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
3. ในอนาคตวิทยาการทางการแพทย์จะดียงิ่ ขึ้น
4. แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรจะลดน้อยลง
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 6-8
ธุ รกิจร้านขายของชาเป็ นธุ รกิจที่มีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในสังคมไทยและอยูค่ ู่กบั สังคมไทยมา
อย่างยาวนาน มีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่เป็ นแหล่งกระจายผลผลิ ตไปสู่ ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย
สาหรับการนาไปใช้สอยภายในครั วเรื อน ย้อนไป 20 ปี ก่อนร้ านขายของชาหรื อร้านโชว์ห่วยเป็ น
ธุ รกิจที่มาแรงมาก มีผดุ ขึ้นทัว่ ไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ แม้แต่ถนนสายเศรษฐกิจก็มีร้านโชว์ห่วย
แทรกขึ้นมา แต่ต่อมาเกิ ดการเข้ามาของธุ รกิจร้านค้าปลี กรู ปแบบใหม่หรื อที่เรี ยกว่า Modern Trade
คื อ ร้ านค้า ปลี ก รู ป แบบใหม่ ที่ มี ก ารน าเทคโนโลยีแ ละระบบการจัด การที่ ท ัน สมัย มาใช้ใ นการ
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ดาเนินงาน มีสินค้าและบริ การที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของลูกค้า เป็ นร้านค้าที่เรี ยกได้
ว่า One Stop Service คือมาที่เดียวสามารถทาธุ ระได้ครบทุกอย่างตั้งแต่ซ้ื อสิ นค้าไปจนถึงจ่ายบิลค่า
น้ าค่าไฟ ซึ่ งการเข้ามาของ Modern Trade ได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลกับวงการธุ รกิจร้านขาย
ของชา ส่ งผลทาให้ร้านขายของชามียอดขายลดลง จนเป็ นผลให้ลม้ หายตายจากปิ ดกิ จการไปเป็ น
จานวนมาก
ประชาไท : ออนไลน์ 2016-04-14
6. ข้อใดเป็ นสาเหตุสาคัญ ที่ส่งผลให้ร้านขายของชาต้องปิ ดกิจการไปเป็ นจานวนมาก
1. มีการขยายตัวที่รุนแรงทัว่ ทุกแห่งหนของร้านค้าปลีกรู ปแบบใหม่
2. ร้านขายของชาไม่สามารถให้บริ การแบบ One Stop Service ได้
3. ลูกค้าส่ วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายในการให้บริ การของร้านค้าปลีกรู ปแบบใหม่
มากกว่า
4. ร้านค้าปลีกรู ปแบบใหม่ มีสินค้าและบริ การที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากกว่า
7. จากสถานการณ์น้ ี กลุ่มบุคคลใดต่อนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด
1. ข้าราชการ
2. ผูบ้ ริ โภค
3. เจ้าของกิจการค้าส่ ง - ปลีก
4. พนักงานส่ งสิ นค้า
8. นักเรี ยนสรุ ปประเด็นจากบทความนี้ได้อย่างไร
1. ร้านค้าปลีกรู ปแบบใหม่เป็ นที่นิยมของลูกค้ามากกว่า ร้านขายของชาทัว่ ไป
2. เทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ทนั สมัย ส่ งผลต่อความสาเร็ จของร้านค้าปลีกรู ปแบบ
ใหม่
3. ร้านขายของชา มีแนวโน้มปิ ดกิจการเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ
4. ร้านขายของชาควรนาระบบ One Stop Service มาใช้เพื่อการแข่งขัน
แบบทดสอบด้ านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 9-12
มี่ โม อิง และปิ่ น อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเดี ยวกัน แต่ละคนเลี้ยงสัตว์คนละชนิ ด คือ แมว สุ นขั
กระต่ายและกระรอก สาหรับมี่ เป็ นคนที่ ไม่ชอบ กระต่ายและกระรอก เธอไม่ถูกกับเจ้าของสุ นัข
เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ถูกกัน แต่อิงและเจ้าของสุ นขั เป็ นเพื่อนสนิ ทกันในสมัยเรี ยน ซึ่ งก็พลอยเกลียดมี่
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ด้วย โมอาศัยอยูบ่ า้ นที่มีร้ ัวสี ชมพู อยูร่ ะหว่างบ้านที่เลี้ยงสุ นขั ที่ชอบมาแหย่สัตว์เลี้ยงของตนเองและ
บ้านที่เลี้ยงแมว ส่ วนปิ่ นและเจ้าของกระต่ายเป็ นหุ น้ ส่ วนเปิ ดร้านอาหารร่ วมกัน
9. จากสถานการณ์น้ ี ปั ญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร
1. เพื่อนบ้านไม่มีความเกรงใจ
2. ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยง
3. เคยมีปัญหาบาดหมางกันมาก่อน
4. ขัดผลประโยชน์กนั ทางการค้า
10. สัตว์เลี้ยงในเรื่ องดังกล่าวคู่ใด ที่เป็ นศัตรู กนั
1. แมวและกระต่าย
2. แมวและสุ นขั
3. กระต่ายและกระรอก
4. กระรอกและสุ นขั
11. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ในเรื่ องนี้
1. มี่ ไม่ถูกกับ อิง
2. อิงและปิ่ นเป็ นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรี ยน
3. โมและปิ่ นเป็ นหุ น้ ส่ วนร้านอาหารกัน
4. สัตว์เลี้ยงของปิ่ นคือสุ นขั
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 12-14
สมหญิงเป็ นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ขณะนี้ เธอเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 พ่อของ
เธอนั้นชอบดื่มเหล้าเมา และกลับมาทะเลาะกับแม่เป็ นประจา บางครั้งพ่อก็ทาร้ ายแม่เธอด้วย ส่ วน
แม่ก็ติดการพนัน เล่นกับเพื่อนบ้านในหมู่บา้ นทุกวัน สมหญิงจึงเกิ ดความเบื่อหน่ ายที่จะกลับบ้าน
เพราะพบแต่สภาพเดิมๆ เธอจึงหันไปคบกับเพื่อนที่ไม่ใส่ ใจในการเรี ยนที่โรงเรี ยน และชักชวนกัน
ไปเที่ ยวในสถานบันเทิ ง พบเจอเพื่อนชาย ในระหว่างคบหากัน เธอได้ถูกเพื่อนชายให้ลองเสพยา
เสพติดจนติด ทาให้การเรี ยนตกต่ าลงเรื่ อยๆ สุ ดท้ายเธอตั้งครรภ์ และต้องลาออกจากโรงเรี ยนใน
ที่สุด
12. ข้อใดเป็ นสาเหตุที่ทาให้สมหญิง ต้องประสบกับปั ญหาชีวติ ในครั้งนี้
1. การคบเพื่อนไม่ดี
2. แม่ชอบเล่นการพนัน
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3. พ่อแม่ทะเลาะกันเป็ นประจา
4. การคบเพื่อนชาย
13. จากสถานการณ์น้ ี นักเรี ยนสามารถประเมินสภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวสมหญิงได้อย่างไร
1. สภาพสังคมไม่ดี
2. แหล่งอบายมุขและยาเสพติดมีอยูโ่ ดยทัว่ ไป
3. โรงเรี ยนไม่ดี
4. คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนไม่ดี
14. ข้อใดเป็ นข้อสรุ ปที่ดีที่สุด สาหรับสถานการณ์น้ ี
1. คบเพื่อนไม่ดี มักพาไปหาสิ่ งไม่ดี
2. ปั ญหาครอบครัว เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาในวัยรุ่ น
3. ยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรี ยนเป็ นปั ญหาสังคมที่รุนแรง
4. วัยรุ่ นมักเลียนแบบพฤติกรรมผูใ้ หญ่ในบ้าน
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 15-16
ในระหว่างที่ผมกาลังกลับบ้าน ผมติดไฟแดงที่สี่แยก ทันใดนั้นผมเห็นรถกระบะ วิ่งมาด้วย
ความเร็ วในทางไฟเขียวปกติ แต่มีรถมอเตอร์ ไซค์คนั หนึ่ง มีผชู ้ ายเป็ นผูข้ บั ขี่ ขี่ผา่ ไฟแดง กระทัง่ ชน
ถูกรถกระบะชนให้เข้าอย่างจัง ร่ างคนขับรถมอเตอร์ ไซค์ลอยจนกระทัง่ กระแทกพื้นนอนแน่นิ่งไป
ผมทาไรไม่ถูก เลยเปิ ดประตูลงไปดูอาการผูบ้ าดเจ็บ ส่ วนรถกระบะขับหนีไปอย่างรวดเร็ ว
15. ข้อใดคือประเด็นปั ญหาที่สาคัญของสถานการณ์น้ ี
1. ความประมาทของคนขับรถทั้งสอง
2. การไม่เคารพกฎจราจร
3. สัญญาณไฟจราจรมีปัญหา
4. ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลสี่ แยกที่เป็ นจุดอันตราย
16. จากสถานการณ์น้ ีผพู ้ ูดมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
1. ประกาศ
2. ให้ปากคา
3. ให้สัมภาษณ์
4. แจ้งความ
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แบบทดสอบด้ านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 17-19
ในปั จจุบนั การเป็ นหนี้ ของผูค้ นในสังคมไทย มิได้จากัดอยูเ่ ฉพาะในกลุ่มคนจน เฉกเช่นใน
ยุคโบราณ คนที่มีรายได้ปานกลางหรื อที่เรี ยกว่า พออยู่พอกิ นไปจนถึงผูท้ ี่มีรายได้ดี หรื ออาจเรี ยก
ได้ว่าเหลื อกินเหลื อใช้ ร่ ารวยอยูใ่ นขั้นเศรษฐี ก็เป็ นหนี้ เพียงแต่การเป็ นหนี้ ของคนกลุ่มนี้ มิได้เกิ ด
จากความยากจน แต่เกิ ดจากความฟุ่ มเฟื อย และอยากรวยเพิ่ม ประกอบกับ การวิ่งไล่ ความอยาก
ส่ วนเกิ น เพื่อสนองความต้องการส่ วนเกิ น เพื่อความสะดวกสบาย และขยายสถานะทางสังคมให้
ห่ างจากคนจน เพื่ อศัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นคนในโลกของผู บ้ ริ โภคกาม ดังจะเห็ น ได้จากมนุ ษ ย์
เงินเดือน ซึ่ งมีรายได้พอกินพอใช้ ไม่จาเป็ นต้องกูห้ นี้ ถ้าไม่ว่งิ ไล่ความอยากอันเกิดจากลัทธิ บริ โภค
นิ ยมตามแนวตะวันตก แต่ก็เลื อกที่จะเป็ นหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนี้ จากการซื้ อของด้วยเงิ นผ่อน
เช่น บ้าน รถยนต์ และเครื่ องอานวยความสะดวก และที่ยงิ่ กว่านี้ การเป็ นหนี้ได้เกิดขึ้นแม้กระทัง่ ใน
หมู่คนรวย มีรายได้เหลือเก็บเหลือใช้ แถมมีเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่ก็ยอมเป็ นหนี้ เพื่อให้รวยเพิ่มขึ้น
ด้วยการกูห้ นี้มาเพื่อการลงทุนทาธุ รกิจเพื่อกอบโกยกาไร ตามแนวทางของทุนนิยม
ที่มา ผูจ้ ดั การออนไลน์ 28 ธันวาคม 2558
17. สถานการณ์น้ ี สะท้อนถึงปั ญหาอะไร
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจ
2. ลัทธิบริ โภคนิยม
3. การเป็ นหนี้ของคนในสังคมไทย
4. ความฟุ่ มเฟื อยของคนรวย
18. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดปั ญหานี้ คืออะไร
1. การขยายตัวของสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
2. ความอยากของคน
3. ระบบเงินผ่อนในการซื้ อสิ นค้ามีมากขึ้น
4. ความต้องการเพิ่มฐานะทางสังคม
19. จากปั ญหานี้ ควรแก้ไขด้วยวิธีใดเหมาะสมที่สุด
1. ภาครัฐควรเลิกสนับสนุนการใช้จ่ายแบบเงินผ่อนในภาคการเงิน
2. คนไทยทุกคนควรใช้จ่ายอย่างพอประมาณและมีเหตุผล
3. เลิกบริ โภคสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
4. หารายได้ให้มากขึ้น เพื่อให้พอที่จะใช้จ่าย
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คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 20-21
สมชายกับ สุ นี ยเ์ ป็ นสามี ภรรยากัน มี ลู ก 2 คน พวกเขาเป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง ปลู ก
ยางพาราทั้งสวนในจังหวัดระยอง ปรากฏว่ายางของพวกเขาได้ผลผลิตสู งทุกปี ต่อเนื่ อง อีกทั้งในปี
ที่ 1-3 ราคายางอยู่ในระดับสู ง ค่อนข้างดี พวกเขาจึงมีรายได้เพิ่มมากขึ้ น แต่ในระยะหลังปี ที่ 4-6
ราคายางในตลาดลดลงเรื่ อย ๆ ทาให้พวกเขาขาดทุนจากการปลูกยางพารา
20. ปั ญหาของครอบครัวนี้คืออะไร
1. การทาอาชีพเกษตรกรสวนยาง
2. เงินออมน้อยลง
3. ราคายางในตลาดลดลงกว่า 1-3 ปี แรก
4. รายได้จากการทาสวนยางพาราลดลง
21. ถ้านักเรี ยนเป็ นผูน้ าในครอบครัวนี้ และรู ้สถานการณ์ล่วงหน้าว่า ราคายางพาราจะลดลงเรื่ อยๆ
ต่อเนื่อง นักเรี ยนจะแก้ไขปั ญหาอย่างไร
1. ขายที่ดินของตนเองและไปทาอาชีพอื่น
2. ให้คนในครอบครัวเข้าไปทางานในเมืองเพื่อหารายได้เพิ่ม
3. ปลูกยางพาราต่อไป
4. ลดการปลูกยางพาราและหันมาปลูกพืชชนิดอื่นประกอบ
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 22-23
สุ นารี อาศัยอยูต่ ึกแถว 4 ชั้น เธอชอบการปลูกต้นไม้มาก ซึ่ งวางกระถางไว้เต็มหน้าบ้านไป
หมด และยังจอดรถซึ่ งทาให้กินพื้นที่ถนนหน้าบ้านไปเกือบเลนแล้ว ซึ่ งตรงข้ามบ้านเธอก็มีรถจอด
แต่ ไม่ มี ต้น ไม้เหมื อนบ้านเธอ วันหนึ่ ง มี รถบรรทุ ก เข้ามาในซอย ปรากฏว่ารถบรรทุ ก นั้นเฉี่ ย ว
กระจกข้างรถของสุ นารี จนหลุดออกมา แล้วขับหนีไปโดยที่ไม่มีใครตามจับได้
22. ปัญหาสาคัญของสุ นารี คืออะไร
1. การปลูกต้นไม้
2. บ้านตรงข้ามจอดรถ
3. การใช้พ้ืนที่หน้าบ้านที่เกินสัดส่ วน
4. ความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
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23. ถ้านักเรี ยนเป็ นสุ นารี จะแก้ไขปั ญหานี้ อย่างไร
1. ไปขอให้บา้ นตรงข้ามนารถเข้าไปจอดในบ้าน
2. จัดกระถางต้นไม้ไม่ให้เกินพื้นที่ฟุตบาทหน้าบ้าน
3. นารถไปจอดที่หน้าบ้านอื่น
4. ไม่ทาอะไรทั้งสิ้ นเพราะพื้นที่หน้าบ้านเป็ นสิ ทธิ ของเรา
แบบทดสอบด้ านความสามารถในการคิดตัดสิ นใจ
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 24-25
แหล่งพลังงานไฟฟ้ า
พลังงาน
ข้ อดี
แสงอาทิตย์ 1. เป็ นแหล่งพลังงานที่มีอย่างต่อเนื่อง
2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
3. มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
คลื่น
ลม

พลังนา้

1. นากลับมาใช้ใหม่ได้
2. ไม่มีมลภาวะ
1. ราคาถูกและนากลับมาใช้ใหม่ได้
2. ไม่มีมลภาวะ
3. เหมาะสาหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดย
เฉพาะที่มีลมแรงตลอดเวลา
1. นากลับมาใช้ใหม่ได้
2. ไม่ทาให้เกิดมลภาวะ
3. เป็ นแหล่งพลังงานที่เชื่ อถือได้ และมีอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้ อเสี ย
1. ต้องการเนื้ อที่ในการวางแผงรับแสงอาทิตย์
2. การให้ความร้อนหรื อพลังงานมีเวลาจากัด
3. ต้องมีแหล่งเก็บสะสมพลังงาน
4. ยังมีราคาแพงมากในปัจจุบนั
1. สามารถใช้ได้ในบริ เวณชายฝั่งทะเลเท่านั้น
2. ยังมีราคาแพงในปัจจุบนั
1. สามารถใช้ได้ในบางพื้นที่เท่านั้น
2. ความเร็ วลมต้อง > 21 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
3. ต้องจัดหาระบบสารองไว้ดว้ ย
4. ทาให้เกิดการรบกวนในการส่ งสัญญาณ
โทรทัศน์และไมโครเวฟ
1. ผลิตได้แต่เฉพาะที่ ที่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่
เท่านั้น
2. อาจก่อให้เกิดมหันตภัยขึ้นได้ในกรณี การ
พังทลายของเขื่อนกั้นน้ า
3. เป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อมอย่างมหันต์
4. ต้องใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างสู ง
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24. นักเรี ยนคิดว่าการสร้างพลังงานรู ปแบบใด ที่ตอ้ งใช้ความความรอบคอบในการตัดสิ นใจใน
หลายด้านเป็ นอย่างยิง่
1. แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์
2. แหล่งพลังงานลม
3. แหล่งพลังงานคลื่น
4. แหล่งพลังงานน้ า
25. สมมติวา่ นักเรี ยนมีรีสอร์ ท-สปา ขนาดกลางในพื้นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ตอ้ งการ
พลังงานที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าในกิจการ โดยไม่กระทบกับบริ การต่าง ๆ ต่อลูกค้า นักเรี ยนควรเลือก
ลงทุนสร้างพลังงานใดจากตาราง
1. แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์
2. แหล่งพลังงานลม
3. แหล่งพลังงานคลื่น
4. แหล่งพลังงานน้ า
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 26-28
มิน้ ท์ เด็กสาวอายุ 15 ปี เรี ยนชั้น ม.3 การเรี ยนพอใช้ เป็ นลูกสาวคนโตในจานวน 2 คน พ่อ
แม่รับจ้างในโรงงาน แห่งหนึ่ งย่านชานเมืองปริ มณฑล ต้องเข้างานล่วงเวลาเป็ นประจาไม่ค่อยมี
เวลาดูแลลูกได้เต็มที่ มิ้นท์พบกับผูช้ ายคนหนึ่ง อายุ 20 ปี คบหาดูใจกันมาซักระยะผ่านโปรแกรม
โซเชียลมีเดียได้ 3-4 เดือน ในที่สุดฝ่ ายชายก็ขอมีความสัมพันธ์ในฐานะแฟนกับมิ้นท์ ด้วยความที่
มิ้นท์เป็ นเด็กที่หวั อ่อนว่าง่าย มิ้นท์จึงตอบตกลง และก็ได้นดั พบกันหลายครั้ง มิ้นท์ชอบผูช้ ายคนนี้
มาก เพราะเขาเป็ นคนสุ ภาพ อบอุ่น โรแมนติก จนกระทัง่ เขาก็ขอเธอมีความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ ง โดย
อ้างถึงความรักระหว่างสองคนควรจะเป็ นของกันและกัน
26. จากสถานการณ์ ปัญหาที่สาคัญคือข้อใด
1. ปั ญหาด้านความเอาใจใส่ ของพ่อกับแม่
2. ปัญหาเรื่ องการเรี ยนที่ตอ้ งปรับปรุ ง
3. ปัญหาด้านการเงินของที่บา้ น
4. ปั ญหาด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศ
27. ถ้านักเรี ยนเป็ นมิน้ ท์จะเลือกตัดสิ นใจอย่างไร
1. ปรึ กษาผูใ้ หญ่ก่อนการตัดสิ นใจ
2. คบกันต่อไป ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
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3. คบกันต่อไป แต่ขอไม่มีความสัมพันธ์ดว้ ย
4. ยุติความสัมพันธ์กนั
28. ถ้าตัดสิ นใจผิดพลาด จะเกิดปั ญหาใหญ่ในข้อใด
1. ปัญหาด้านการเรี ยน
2. ปั ญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ประสงค์
3. ปัญหาการทาแท้ง
4. ปัญหาครอบครัว
คาชี้แจง ให้ นักเรียนอ่านข้ อความต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อที่ 29-30
อายนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนชื่ อดังแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ อายเป็ น
คนตรงไปตรงมา แต่เป็ นที่รักของเพื่อนทุกคนในชั้นเรี ยน แต่มกั มาโรงเรี ยนสาย แต่งตัวผิดระเบียบ
และขาดเรี ยนบ่อยครั้ง อายไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมแม้ได้รับการเตือนจากฝ่ ายปกครองของโรงเรี ยน
หลายครั้งแล้วก็ตาม
29. ถ้านักเรี ยนเป็ นหัวหน้าห้อง นักเรี ยนจะช่วยเหลืออายอย่างไร
1. ตักเตือนอย่างตรงไปตรงมา
2. สอบถามอย่างกัลยาณมิตร ถึงเหตุผลของปั ญหา และวิธีให้ความช่วยเหลือ
3. สังเกตพฤติกรรมห่าง ๆ แล้วแจ้งให้ครู ประจาชั้นทราบเป็ นระยะ
4. เป็ นพฤติกรรมส่ วนบุคคล เข้าไปก้าวก่ายไม่ได้
30. ในการตัดสิ นใจของเหตุการณ์น้ ี อาจเกิดผลที่ตามมาได้หลายข้อ ยกเว้นข้อใด
1. อาจเกิดความบาดหมางระหว่างกันได้
2. ครู ประจาชั้นและฝ่ ายปกครอง เฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมอายเป็ นพิเศษ
3. โรงเรี ยนเรี ยกผูป้ กครองของอายมาพบ
4. โรงเรี ยนไล่อายออกจากโรงเรี ยน
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แบบสั มภาษณ์ เรื่ อง แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสู ง ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1.1 ท่านมีแนวทางในการบริ หารสถานศึกษา ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
ระดับสู งอย่างไร
1.2 ท่านคิดว่านักเรี ยนโรงเรี ยนนี้ มีความสามารถในการคิดระดับสู งเป็ นอย่างไร และอยูใ่ น
ระดับใดเมื่อเทียบกับนักเรี ยนในโรงเรี ยนอื่น
1.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3

2. ครู
2.1 ท่านมีแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู ง
อย่างไร
2.2 ความสามารถในการคิด ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถแก้ปัญหาในชี วิตประจาวันได้ดว้ ย
ตนเองหรื อไม่อย่างไร
2.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสู งของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3

3. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.1 นักเรี ยนมีความเข้าใจความรู ้เกี่ยวกับกรอบของความสามารถในการคิดระดับสู งอย่างไร
3.2 นักเรี ยนมีแนวทางในการพัฒนาการเรี ยน ด้านทักษะการคิดของตนเองอย่างไร

ภาคผนวก ง
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
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a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22
a23

การหาค่ าความเชื่ อมั่น
RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA)
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Deleted
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
202.3333
491.954
.539
.917
202.9333
494.823
.473
.917
202.3000
495.872
.501
.917
202.3333
492.920
.572
.917
202.3333
490.092
.562
.916
202.1333
496.602
.454
.917
202.6667
495.678
.342
.918
202.7000
501.321
.241
.919
202.3000
499.734
.364
.918
202.9333
489.789
.462
.917
202.8667
487.361
.528
.917
202.2000
494.993
.364
.918
202.9333
489.582
.427
.918
202.5667
490.875
.505
.917
202.9000
487.266
.459
.917
202.7667
488.806
.467
.917
202.7000
491.597
.491
.917
203.1000
486.369
.612
.916
202.8000
479.683
.603
.916
202.6333
481.206
.554
.916
202.3000
495.872
.472
.917
202.8667
501.361
.221
.920
202.4667
491.430
.625
.916

221

a24
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10

Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Deleted
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
202.5000
494.121
.568
.917
202.8000
500.441
.249
.919
202.6333
492.654
.517
.917
202.7667
483.909
.646
.916
202.4333
499.220
.360
.918
203.2667
510.271
.081
.920
203.0333
493.826
.444
.917
202.4667
506.740
.226
.919
202.6333
504.378
.239
.919
203.2000
490.234
.540
.917
202.8333
499.523
.300
.919
203.1333
510.533
.034
.921
202.7000
493.734
.481
.917
202.0667
500.202
.362
.918
202.8667
491.568
.586
.916
202.7000
491.321
.570
.916
202.8333
494.282
.510
.917
203.0000
495.724
.413
.918
202.6000
498.317
.444
.918
203.2667
501.444
.254
.919
203.3000
493.114
.475
.917
203.2333
500.116
.234
.920
203.7333
502.961
.197
.920

222

d1
d5
d6
d7
d8
d9
d10

Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Deleted
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
202.5000
496.466
.577
.917
202.6000
499.903
.396
.918
202.0667
504.961
.261
.919
201.7667
506.944
.201
.919
202.9000
504.783
.235
.919
203.2000
512.993
.000
.920
203.6667
514.644
-.047
.922

ภาคผนวก จ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
และหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

224

225

226

227

228

229

ภาคผนวก ฉ
รายชื่ อผู้ให้ ข้อมูลหลัก

231
รายชื่ อผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants)
1. นายเทียน กล่าบุตร
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนจันทร์ หุ่นบาเพ็ญ
2. นางนงกรานต์ เพชรเสนา
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. นายจิรวัฒน์ บุญพ่วงสัมฤทธิ์
ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. นายกฤษฎา สังวร
ตาแหน่งครู โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า
5. นายฐาปนา นาคประสิ ทธิ์ ศกั ดิ์
ตาแหน่งครู โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาคม
6. นางสาวสุ ทธิ นี แก้ววิไล
ตาแหน่งครู โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

232
ประวัติผ้ วู จิ ัย

ชื่ อ-นามสกุล

ว่าที่ร้อยตรี สุ กฤษฎิ์ จันทร์ เจริ ญ

ทีอ่ ยู่

6/247 หมู่ 4 ถนน 345 นนทบุรี ตาบลละหาร อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
11110

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554

ปริ ญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

พ.ศ. 2556

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน

รับราชการครู ในตาแหน่ง ครู คศ. 1
โรงเรี ยนสตรี วดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

