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56260318: สาขาวิชาพฒันศึกษา  
ค าส าคญั :  แนวทางการพฒันา / การคิดระดบัสูง / นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

สุกฤษฎ์ิ  จนัทร์เจริญ : แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3          
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร. นพพร  
จนัทรน าชู, ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้. 232 หนา้  

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ  าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                     
3) เพ่ือศึกษาปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 และ 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 12 
โรงเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 384 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลในการวิจยั ไดแ้ก่                        
1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุน 2) แบบทดสอบทักษะความสามารถในการคิดระดับสูง                         
3) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัแนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว              
การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เน้ือหา    

ผลการวิจยัพบวา่  
1. นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีคะแนน

ความสามารถในการคิดระดบัสูง เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2. ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัคะแนนความสามารถในการคิด

ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
3. ปัจจยัสนับสนุนทั้ง 4 ตวัแปร ได้แก่ ด้านการอบรมเล้ียงดู ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านเจตคติต่อการเรียนและ                   

ด้านความเช่ืออ านาจภายในตนเอง อธิบายความแปรปรวนความสามารถในการคิดระดบัสูงได้ร้อยละ 4.4 ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า 4.344 และปัจจยัสนบัสนุนดา้นความเช่ืออาจภายในตน ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการคิด
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย ค่าสมัประสิทธิถดถอยเท่ากบั .160   

4. แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจน ในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้แก่นกัเรียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิด
ทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง และควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงรูปแบบ     
ต่าง ๆ แก่นกัเรียนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน นกัเรียนตอ้งตระหนกัและให้ความส าคญัในการพฒันาความสามารถในการคิด
ของตนเอง ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างต่อเน่ือง และครอบครัวตอ้งให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนในทุกดา้นอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง 

ภาควชิาพ้ืนฐานทางการศึกษา                                                 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                          
ลายมือช่ือนกัศึกษา..............................................                                           ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1. ……………………… 2. …………………….  
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SUKRIT CHANCHAROEN: DEVELOPMENT GUIDELINES OF THE HIGHER-ORDER THINKING ABILITY OF 
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 Higher-

Order 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. 

Department of Education Foundations                                   Graduate School, Silpakorn University                     
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Thesis Advisors’ signature 1. ……………………… 2. …………………….  
 
 

 



 

 ฉ   
 

กติติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสูงของ รองศาสตราจารย ์ดร.นพพร 
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วิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศกัด์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีได้กรุณาให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษา ช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์
ครบถว้น  

ขอขอบพระคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  อาจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพนัธิน รองศาสตราจารย์          
ดร.พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศกัด์ิ และอาจารย์ณรงค์   ด ารงสันติธรรม ท่ีกรุณาตรวจสอบและให้
ค  าแนะน าในการปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจยัในคร้ังน้ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน    
สตรีวดัมหาพฤฒาราม ฯ และครูผูใ้หค้วามกรุณาในการสัมภาษณ์ประเด็นเชิงลึก รวมถึงนกัเรียนทุก
คนท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี   

ขอขอบคุณ ครูอาจารย ์ผูอ้บรมสั่งสอนให้ความรู้ความเมตตาแก่ผูว้ิจยัทุกท่าน เพื่อน ๆ พี่
น้องสาขาพฒันศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือผูว้ิจยั จนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสามารถ
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

สุดทา้ยผูข้อขอบพระคุณ บิดามารดาและนอ้งสาว ซ่ึงเป็นครอบครัวอนัเป็นท่ีรักและเคารพ
อยา่งยิ่ง และให้ความช่วยเหลือเป็นก าลงัใจให้ผูว้ิจยั รวมทั้งผลกัดนัให้ผูว้ิจยัไดป้ระสบความส าเร็จ
ตลอดเสมอมาจนมีวนัน้ี   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัโลกมีความเจริญกา้วหนา้ เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยปัจจยัความเจริญทางดา้น
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ภายใตเ้ง่ือนไขของกระแสยุคโลกาภิวตัน์ การ
ส่ือสารโทรคมนาคม สามารถท าหรือด าเนินการไดอ้ย่างง่ายดายและกวา้งขวาง ทั้งยงัพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาในทุกดา้น ทุกมิติ ปัจจยัเหล่าน้ีเขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิตของ
มวลมนุษยชาติ ส่งผลใหส้ังคมมนุษยมี์ความซบัซอ้นมากข้ึน เกิดการเปล่ียนแปลง กิจกรรรม และยงั
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา มนุษยใ์นยุคปัจจุบนัจึงตอ้งมีการปรับตวัให้อยู่รอดในสภาพการณ์
ของสังคมเช่นน้ีให้ได ้ตอ้งมีความคิด ความฉลาด ความสามารถท่ีจะเผชิญหนา้กบัปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลรอบด้าน ภายใต้การควบคุมทาง คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงใน
พระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 4 ในมาตรา 24 (2)  การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มา ใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียน ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ยงัไดก้ล่าวถึง การพฒันาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้ 
และมีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ควบคู่กบัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในสังคมและสถาบนัทางสังคมให้เขม้แข็งและเอ้ือต่อการ
พฒันาคน และเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ระบุถึง
การมุ่งเนน้ให้คนไทย ไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ให้เป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค ์(ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)   

การพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคสมัยปัจจุบัน ในทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดของบลูม (Bloom) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 97-99 ; อา้ง
ถึงใน Bloom, 1964)    ไดแ้บ่งล าดบัขั้นตอนของกระบวนการคิดตามล าดบัจากการคิด ในการพฒันา
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การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในยุคสมยัปัจจุบนั ในทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด
ของบลูม (Bloom) ได้แบ่งล าดับขั้ นของกระบวนการคิดตามล าดับขั้ นตอนจากการคิดใน
ระดบัพื้นฐาน จึงถึงการคิดท่ีมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึนตามล าดับคือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. 
ความเขา้ใจ (Comprehension) 3. การประยุกต์ (Application) 4. การวิเคราะห์ (Analytical)  5. การ
สังเคราะห์ (Synthesis) และ6. การประเมิน (Evaluation) แต่ในการคิดระดับสูง (Higher-Order 
Thinking) จดัเป็นกระบวนการคิดท่ีซับซ้อนมีขั้นตอนการคิดหลายขั้นยิ่งกว่า ลกัษณะของการคิด
ระดบัสูงประกอบหลายทกัษะดว้ยกนั แต่ในท่ีส าคญัมีดว้ยกนั 4 ประการ ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ การคิดตัดสินใจ และ การคิดแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 148)  

นอกจากน้ีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการคิดระดบัสูงไวว้่า ความสามารถใน
การคิดระดบัสูง (Higher-Order Thinking Abilities) นั้น จดัวา่เป็นทกัษะส าคญัส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้ง
มีการพฒันาในหลาย ๆ ดา้นของการคิด จึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษาในยคุใหม่ เพื่อใช้
ในการการพฒันาคุณภาพชีวิต และการพฒันาสังคมให้ทดัเทียมอารยประเทศ อย่างน้อยท่ีสุดก็ให้
รู้เท่าทนัความคิดของประเทศท่ีเจริญแลว้ เป็นการคิดท่ีตอ้งอาศยัทกัษะทุก ๆ ดา้น เป็นการน าขอ้มูล
หรือแนวคิดท่ีไดม้าทบทวน ไตร่ตรองดว้ยความรอบคอบ แลว้จึงสังเคราะห์แนวคิดต่างๆเขา้ดว้ยกนั
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็นความคิดท่ีลึกซ้ึง สมเหตุสมผล เป็นความคิดวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ และการคิดแกปั้ญหา การคิดในระดบัน้ีรวมถึงการประเมินค่า และการตดัสินใจน าไป
ปฏิบติั การรายงานผล และการเผยแพร่แนวคิด (อรพรรณ พรสีมา, 2543: 7)  ซ่ึงทิศนา แขมณี และ
คณะ (2545: 41)  ก็ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีคลา้ยกนักบัอรพรรณ พรสีมา วา่
เป็นทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายขั้นและตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมาย และทกัษะการคิดท่ี
เป็นแกนหลายๆทกัษะในแต่ละขั้น ทกัษะการคิดขั้นสูงจะพฒันาได ้เม่ือเด็กไดรั้บการพฒันาทกัษะ
การคิดขั้นพื้นฐานจนมีความช านาญแลว้  

การคิดระดบัสูงนั้น เฟซิโอ่และคณะ (1995) ใหข้อ้สรุปจาการท าการศึกษาลกัษณะของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบวัด The California Critical Thinking Disposition Inventory 
(CCTDI) วดัทกัษะ 6 ดา้น คือ การยอมรับความคิดเห็น การจดัระบบการคิด การวเิคราะห์ การคน้หา
ความจริง ความเช่ือมัน่ในตนเอง และความเป็นผูน้ ากบันกัศึกษา และพบว่า นกัศึกษามีจุดแข็งใน
องค์ประกอบใด กล่าวและช่างสงสัย ชอบไต่ถาม จุดอ่อนอยู่ท่ีการจดัระบบขอ้มูลและการคน้หา
ความจริง นอกจากน้ีลกัษณะของผูคิ้ดวิจารณญาณมีความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างการเรียนรู้ การซึม
ซับประสบการณ์ และความสามารถในการคาดหมายมีความยืดหยุ่นในตนเอง การศึกษาเบ้ืองตน้
การส ารวจความพึงพอใจและความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะของผู ้คิด
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วิจารณญาณ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ นอกจากน้ีการศึกษาการพฒันามนุษย ์การ
ศึกษาวิจยัจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เก่ียวกบัลกัษณะของการคิดวิจารณญาณมีความส าคญัและจ าเป็น
ส าหรับการศึกษาในทุกระดบั 

ความสามารถในการคิดระดับสูง (Higher-Order Thinking Abilities) จึงจดัเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัยิง่ต่อพลเมืองของประเทศพึงมี ควบคู่ร่วมไปกบัความรู้เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการคิดท่ี
เรียกวา่ “ความสามารถในการคิดระดบัสูง” เพราะความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษานั้นมีเพียงแค่ความรู้ท่ียงั
ไม่มีการจดัระบบระเบียบ ความรู้อยา่งเดียวคงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสภาพสังคมท่ีมีความ
สลับซับซ้อนมากข้ึน หรือแม้กระทัง่การเปล่ียนแปลงท่ีไร้ขอบเขตและเง่ือนไขตายตวัของยุค        
โลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั โดยเร่ิมตั้งแต่ทกัษะการคิดระดบัขั้นตน้ พฒันาจนถึงการคิดในระดบัขั้นสูง 
เช่น การคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ จดัเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัของทุกคน ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ต่างๆ ความสามารถในการคิดจึงเป็นส่ิงส าคญัใน
ระดบับุคคลในการใช้ชีวิตประจ าวนัทุกด้าน เพราะการคิดนั้นเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งและ
ส่งผลต่อทกัษะดา้นอ่ืนๆของมนุษยท์ั้งส้ิน อีกทั้งยงัเป็นทกัษะพื้นฐานไปสู่รากฐานดา้นอ่ืนๆ การคิด
ของพลเมืองยอ่มสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการภาพรวมในแต่ละดา้นของสังคมและประเทศชาติได้
ดว้ยเช่นกนั  

ทกัษะด้านกระบวนการคิดของนักเรียนไทย ท่ีผ่านมาถูกมองว่าไม่มีคุณภาพ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการพฒันาประเทศ ปัญหาดงักล่าวถือเป็นเร่ืองส าคญั ซ่ึงไดมี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
นกัวิชาการได้แสดงความคิดเห็น ทศันะเก่ียวกบัปัญหาดา้นน้ีของนกัเรียนไทยไว ้เช่น ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (ประชาชาติ: 
ออนไลน์) เผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ท่ีผ่านมา พบว่า การคิดนั้นเป็นหน่ึงใน 5 
ปัจจยัท่ี ภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนัไดแ้ก่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัมธัยมศึกษา ตอ้งใหค้วามส าคญั
เพื่อการยกระดบัการศึกษาไทย และกล่ิน สระทองเนียม (2556) มองวา่การจดัการศึกษาท่ีผา่นมา ผล
ท่ีเกิดข้ึนยงัอยู่ในระดับต ่า โดยใช้ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดา้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กอยู่แค่ระดบัพอใช้เป็นส่วนใหญ่ 
และเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัต่างประเทศคะแนนของไทยจะดูต ่ากวา่ เป็นเพราะจากการประเมินผล
นกัเรียนนานาชาติดา้นความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ (Programmed for International Student 
Assessment) หรือ PISA ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนไทยไดค้ะแนนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม สอดคลอ้งกบัรายงาน
ผลการวิจยัติดตามผลของการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ของนงลกัษณ์ วิรัชชยั และคณะ (2547) ระบุวา่ ในระดบับุคคล ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ทกัษะการ
คิด ทกัษะการคน้ควา้ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่นระดบัท่ีไม่
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น่าพอใจ และเม่ือพิจารณาระดับโรงเรียนพบว่า โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ทกัษะการคิด ทกัษะการค้นควา้ของผูเ้รียนอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงปัญหาคุณภาพดา้นการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยควร
ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

ในหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการเนน้กระบวนการฝึกคิดอยา่งรอบดา้น การ
คิดในระดบัสูงจดัเป็นสมรรถนะหลกัของผูเ้รียน ทั้งการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดแกไ้ขปัญหา ลว้น
แต่เป็นจุดเนน้ของหลกัสูตรในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ตอ้งใหค้วามส าคญั
ในการเสริมสร้าง สอน ปลูกฝังและพฒันากระบวนการคิดให้ผูเ้รียน รวมทั้งสนบัสนุนให้มีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นในเร่ืองของการฝึกทกัษะการคิดใช้ในชีวิตประจ าวนั  นักเรียนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ต้องมีการฝึกการใช้ทกัษะการคิดระดับสูง เพื่อไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
เพื่อให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรอบดา้น เพราะในยุคปัจจุบนัสภาพสังคมไทยมี
การพฒันาเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ซ่ึงแตกต่างไปจากยุคในอดีต ท าให้เกิดความ
เจริญกา้วหน้าทั้งทางดา้นวิทยาการหรือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย
โดยทัว่ไปทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่งผลกระทบให้การด าเนินชีวิตในสังคมมีความสลบัซับซ้อน
มากข้ึน ทุกคนตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มาให้คิดแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงในการแกปั้ญหา
ต่างๆ นั้นก็แตกต่างกนัตามทกัษะทางดา้นความคิด ท่ีมีการใช้กระบวนการคิดและสติปัญญาอยา่ง
เป็นระบบและรอบคอบ เพื่อให้เกิดทางออกและผลดีท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาและฝึกฝนใหค้นมีความสามารถในการคิดระดบัสูง ซ่ึง
จะพฒันาได้ก็ต่อเม่ือมีการพฒันาทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานจนเกิดความช านาญก่อน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายและสมรรถนะส าคัญของ
ผูเ้รียนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารการคิดการแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยีและมีทกัษะชีวิต และจุดเนน้ในสมรรถนะส าคญั
ของผูเ้รียนในขอ้ท่ี 2 คือในเร่ืองของความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

โรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีพื้นท่ีครอบคลุมในเขต
กรุงเทพมหานครตะวนัออก นกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานครตอ้งเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลง
จากหลาย ๆ ดา้น รวมทั้งความซบัซ้อนทางสังคมท่ีมีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและความ
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เจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ความสามารถในการคิดระดบัสูงจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัของนกัเรียน 
เพราะตอ้งกระบวนการคิดในแต่ละระดบั ทั้งการใช้ปัญญาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณญาณ 
เพื่อใชใ้นการเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ในการด ารงชีวิต ซ่ึงเม่ือใชห้ลกัทฤษฎีพฒันาการทางเชาว์
ปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1977) ได้อธิบายถึงช่วงอายุท่ีมีความสามารถในการพัฒนาด้าน
กระบวนการคิดได้ดีและสมบูรณ์ท่ีสุด คือช่วงอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป เพียเจท์เรียกว่าขั้น Formal 
Operations เป็นขั้นท่ีมีระดบัการพฒันาการคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีระเบียบ มีเหตุผลประกอบ เรียนรู้
ส่ิงต่างๆทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เขา้ใจในกฎเกณฑ์ของสังคม สร้างสมมติฐานและข้อ
พิสูจน์ต่างๆได้ ดงันั้นถ้าเปรียบเทียบกบัช่วงวยัแล้ว เด็กในวยัน้ีจะอยู่ในช่วงการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย-มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นวยัท่ีอยู่
ใกล้เคียงในช่วงท่ีเพียเจท์กล่าว เป็นวยัท่ียงัอยู่ในช่วงหัวเล้ียงหัวต่อท่ีก าลังเข้าสู่วยัรุ่นเต็มตวั 
กระบวนการคิดในข้างต้นของนักเรียนในวยัน้ี ควรท่ีจะมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นระบบ
ระเบียบและมีความซบัซอ้นไดดี้เหมาะสมกบัช่วงวยัในระยะเร่ิมตน้   

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษา สาขาพฒันศึกษาและในฐานะครูท่ีท าการสอนในโรงเรียนท่ี
อยูใ่นสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา แนว
ทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

ค ำถำมกำรวจัิย แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ในโรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เป็นอยา่งไร     

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2     
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สมมติฐำนของกำรวจัิย 
1. นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีแตกต่าง
กนั 

2. ปัจจัยสนับสนุน มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

ขอบเขตในกำรวจัิย 
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลหลกั 

1.1 ประชำกร (Population) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
มีโรงเรียนทั้งหมด 52 โรงเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 23,526 คน (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 
2558 ปีการศึกษา 2558) 

1.2 ตัวอย่ำง (Samples) ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีนกัเรียนทั้งหมดรวมจ านวน
นกัเรียนทั้งส้ิน 400 คน โดยการเปิดตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 2000 : 68) 
และสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยเม่ือไดข้นาด
จ านวนของตัวอย่างมาแล้ว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling)            
เพื่อจ าแนกจ านวนนักเรียนตามชั้นเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
(Sample Random Sampling)  

1.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์ระดบัลึก (in depth 
interview) ผูว้ิจยัท าการเลือกอยา่งเจาะจง (Purposive Selection) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 12 คน 
ดงัน้ี  

1.3.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
1.3.2 ครู จ านวน 4 คน 
1.3.3 นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 6 คน  
2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดระดบัสูง ซ่ึงประกอบดว้ย 
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(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
1.1.1 เพศ  
1.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1.1.3 สภาพครอบครัว 
1.1.4 อาชีพของผูป้กครอง 
1.1.5 ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 

(2) ปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 
2.1.1 ความเช่ืออ านาจภายในตน  
2.1.2 การอบรมเล้ียงดู 
2.1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
2.1.4 เจตคติต่อการเรียน 

ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  คือความสามารถในการคิดระดบัสูง ประกอบดว้ย 
(1) ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
(2) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
(3) ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
(4) ความสามารถในการตดัสินใจ  

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการเก็บขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ มกราคม – กุมภาพนัธ์ 

2559 

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
โรงเรียนในสังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2  หมายถึง โรงเรียนรัฐบาล

ท่ีอยูใ่นสังกดัของส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดท าการสอนในระดบัมธัยมศึกษาท่ีอยู่
ในการก ากบัดูแลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  ซ่ึงมีทั้งหมด 52 โรงเรียน ใน 
27 เขตของกรุงเทพมหานคร  

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 หมายถึง นกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2558  

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียนแต่ละคนท่ีศึกษาอยู่ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ปี
การศึกษา 2558  ในภาคเรียนท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั แบ่งเป็น 3 ระดบั  



8 
 

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง คือ ผลการเรียนท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป  
(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง คือ ผลการเรียนท่ีมีคาคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.01-

2.99  
(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า คือ ผลการเรียนท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00    
ควำมเช่ืออ ำนำจภำยในตน ( internal locos of control) เป็นความเช่ือหรือการรับรู้ว่า

เหตุการณ์หรือส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดกบัตนนั้น เป็นผลมาจากการกระท าหรือความสามารถของตนเอง 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวท่ีตนได้รับเกิดจากการกระท าของตนเอง ตนเองสามารถควบคุม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได้ บุคคลประเภทน้ีจะเป็นผูมี้บุคลิกภาพเป็นตวัของตวัเอง มีความ
กระตือรือร้นต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม และพยายามปรับปรุงสภาพให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
นั้นๆ เห็นคุณค่าของทกัษะและความพยายามของตนเองและมีแรงจูงใจสูง สามารถปรับตวัเองและ
ควบคุมสภาพการณ์ไดมี้ความเช่ือมัน่ในเหตุผล 

กำรอบรมเลีย้งดู (Parenting Practices) หมายถึง การท่ีบิดามารดา หรือผูดู้แลปฏิบติัต่อเด็ก 
และเรียกร้องให้เด็กปฏิบติัต่อตน และผูอ่ื้นในท านองต่าง ๆ กนั ซ่ึงเป็นการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในชีวิตเด็ก ท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และเลียนแบบการกระท าต่างๆ ของผู ้
อบรมเล้ียงดู  

เจตคติต่อกำรเรียน (Attitude Toward Learning) หมายถึง ความคิด ความเช่ือ หรือ
ความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อความส าคญัของการเรียน คุณค่าของการเรียนและประโยชน์ของการ
เรียน ซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีต่อการเรียน ซ่ึงวดัโดยการใชแ้บบวดัเจตคติต่อการเรียน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึง ความปรารถนาหรือความมุ่งมัน่
ของบุคคลท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยความเพียรพยายาม อดทนท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้
งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงวดัโดยการใชแ้บบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ควำมสำมำรถในกำรคิดระดับสูง (Higher-Order Thinking Abilities) คือ ความสามารถ
ในการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายขั้น ท่ีใชก้ลยุทธ์ทางความคิดท่ีซบัซ้อน ลึกซ้ึง และตอ้งอาศยัทกัษะการ
ส่ือความหมาย และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลายๆทกัษะในแต่ละขั้น ในท่ีน้ีจะศึกษา ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)   ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
thinking Abilities) ความสามารถในการคิดตดัสินใจ (Decision Making) และความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา (Problem-Solving Abilities) 

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking)  ความสามารถในการสืบค้น
ขอ้เท็จจริงเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งโดยการตีความ การจ าแนกแยกแยะ และการท า
ความเข้าใจกับองค์ประกอบของส่ิงนั้นและองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กันรวมทั้งเช่ือมโยง
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ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีไม่ขดัแยง้กนัระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เหตุผลท่ีหนักแน่น
น่าเช่ือถือ ท าใหเ้ราไดข้อ้เทจ็จริงท่ีเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจแกปั้ญหา ประเมินและตดัสินใจเร่ือง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กำรคิดอย่ำงมีวจิำรณญำณ (Critical thinking) หมายถึง กระบวนการคิดพิจารณาไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบ เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา โดยใชค้วามรู้ ความคิด และประสบการณ์ของตนเองใน
การพิจารณาหาหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การสรุปท่ีเป็นข้อยุติอย่างสมเหตุสมผล 
ประกอบดว้ยความสามารถ 4 ดา้น คือ ความสามารถในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล
และการสังเกต  ความสามารถในการอนุมาน สรุปโดยอาศยัเหตุผลจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนยอ่ยอยา่ง
สมเหตุสมผล ความสามารถในการอุปมาน ความสามารถในการตัดสินได้ว่าข้อใดเท็จจริง 
สนับสนุน คดัคา้น หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สรุปท่ีได้คาดคะเนไว ้ และความสามารถในการระบุ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ความสามารถท่ีรู้และบอกไดว้า่ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นขอ้ความ
ท่ีจ าเป็นตอ้งมีก่อนขอ้ความท่ีก าหนดให้ เพื่อท าให้ขอ้ความดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามหลกัการ
อนุมาน  

ควำมสำมำรถในกำรคิดตัดสินใจ (Decision Making) การคิดตดัสินใจเป็นกระบวนการคิด
เบ้ืองตน้ก่อนลงขอ้สรุปในการคิด การตดัสินใจ ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกนั คือขั้นตอนในการตดัสินใจ 
ตามล าดบัขั้นตอน ซ่ึงการตดัสินใจอาจเกิดข้ึนโดยอาจเกิดข้ึนในสภาวะท่ีแตกต่างกนั ภายใตค้วาม
ไม่แน่นอน (Decision-making under uncertainty) ภายใต้ความแน่นอน (Decision-making under 
certainty) และภายใตค้วามเส่ียง (Decision-making under risk) 

ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ (Problem Solving Abilities) หมายถึงความสามารถใน
การคิด ท่ีตอ้งอาศยักระบวนการทางสมองของบุคคลรวมทั้ง พฤติกรรมท่ีซบัซ้อนต่างๆอนัเป็นผล
จากพฒันาการทางสติปัญญา เพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ หรือส่ิงท่ีมีสาระหรือประเด็นเก่ียวขอ้ง
กบัวทิยาศาสตร์ท่ียงัไม่สามารถใชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึงเพื่อหาค าตอบไดใ้นทนัที  

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1. ได้ทราบถึงระดับทักษะความสามารถในการคิดระดับสูง  ของนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2     
2. ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
3. ได้ทราบถึงแนวทางการพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนักเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2     
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4. องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โรงเรียน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
เช่น ผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง น าไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย แผนงาน และหาแนวทางในการ
สนบัสนุนพฒันานกัเรียนดา้นความสามารถในการคิดระดบัสูงไดอ้ย่างเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมาย
ของพระราชบญัญติัการศึกษา  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการคิด 
2. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการคิดระดบัสูง 
4. ความสามารถในการคิดระดบัสูง 
5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิด 

 
 ทกัษะการคิดเป็นส่ิงท่ีส าคญั ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวนัของคนทุกช่วง
วยั ทุกยคุทุกสมยั การคิดมกัจะถูกพฒันาให้มีกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัดงัน้ี 
1.1 ความหมายของการคิด 

จอห์นสนั (Johnson, 2002 อา้งถึงใน สุพตัรา แสงสุวรรณ, 2549) ไดใ้ห้ความหมายของการ
คิดไวว้่า เป็นความสามารถในการคิดเป็นส่ิงท่ีแสดงออกมาจากกระบวนการทางสมองตามลกัษณะ
ท่ีต่างกนั ไม่ง่าจะเป็นการคิด การอนุมาน หรือสรุปความ จึงเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีรวบรวม
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีสงัเกตไดจ้ากหลกัฐานและความรู้ แลว้สรุปผลทางความคิดท่ีมีต่อส่ิงนั้น   

ซานทร็อค (Santrock, 2009 อา้งถึงใน อภิชา อารุณโรจน์, 2553: 9)  ได้ให้ความหมายของ
การคิด หมายถึง การจดักระท า และการเปล่ียนรูปสารสนเทศในความจ า ซ่ึงบ่อยครั้ งคนเราจะคิด
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เพื่อสร้างมโนทศัน์ สร้างเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ การตดัสินใจ คิดอย่างสร้างสรรค ์และการ
แกปั้ญหา  

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2540:  22)  ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่ า เ ป็น
ความสามารถย่อย ๆ ในการคิดในลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสงัเกตไดแ้ละ
เป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคิดท่ีสลบัซบัซ้อน  

นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ยงัได้กล่าวถึงการคิดว่า เป็นกระบวนการทาง
สมองของมนุษยซ่ึ์งมีศกัยภาพสูง และเป็นส่วนท่ีท าให้มนุษยมี์ความแตกต่างไปขากสตัวโ์ลกอ่ืนๆ 
ตั้ งแต่อดีตมนุษยท่ี์มีความสามารถในการคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัย ต่างได้พยายามคิดค้นหา
ค าอธิบายเก่ียวกบัการคิด ซ่ึงแฝงอยูใ่นเร่ืองของการเรียนรู้ของมนุษยไ์วอ้ย่างหลากหลาย การศึกษา
แนวคิดในอดีตนอกจากจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญั ท่ีสามารถช่วยให้เกิดความเขา้ใจแนวคิดใหม่ๆ แลว้
ยงัเป็นการทบทวนภูมิปัญญาของนกัคิดในอดีต ซ่ึงอาจตกหล่นสูญหาย หรือเส่ือมความนิยมไปด้วย
กาลและสมยั แต่อาจทรงคุณค่ามหาศาลต่อการเรียนรู้ของมนุษย ์  

อุษณีย์ โพธิสุขและคณะ (2544:  18)  ให้ความหมายของทักษะการคิดว่าหมายถึง 
ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของการใชค้วามคิดอยา่งช านิช านาญ ซ่ึงคนแต่
ละคนจะมีทกัษะการคิดแตกต่างกนั บางคนสามารถคิดไดเ้ร็ว ถูกตอ้งเป็นขั้นเป็นตอน บางคนคิดได้
ช้า ผิดพลาด สับสน แต่อย่างไรก็ตามทกัษะการคิดเป็นส่ิงท่ีสามารถพฒันาและฝึกฝนได้ บุคคลใด
ไดร้ับการพฒันาและฝึกอยา่งช านิช านาญกจ็ะมีทกัษะการคิดเพิ่มมากข้ึน ทกัษะการคิดประกอบด้วย 
การมอง การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก การแยกแยะ การขยายความ การแปลความ การ
สรุปความ เป็นตน้  

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2551) ได้ให้ความหมายของการคิดว่า คือกระบวนการท่ี
มนุษยร์ับรู้ส่ิงเร้า มีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงเร้า และพยายามจดักระท าส่ิงเร้านั้น โดยผา่นกระบวนการทาง
สมอง จนไดผ้ลผลิตเป็นความคิด ซ่ึงมนุษยจ์ะส่ือสารความคิดออกมาโดยการพูด การเขียนหรือการ
กระท า 

ดังนั้น สรุปความหมายของทักษะการคิดได้ว่า เป็นทักษะท่ีต้องใช้ความสามารถทาง
สติปัญญา ท่ีมีความซบัซ้อน ท่ีแสดงให้เห็นในลกัษณะของการสรุปเป็นความคิดรวบยอด สามารถ
จ าแนกความแตกต่าง การจัดกลุ่ม การรับและแปลความหมายของข้อมูล รวมทั้งการเช่ือมโยง
ความสมัพนัธข์องขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้ับขอ้มูลท่ีไดม้าอยา่งเป็นระบบ 
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1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการคิด 
จากการศึกษาถึงกรอบความหมายและประเภทของการคิด ของ ทิศนา แขมมณี และคณะ 

(2544) และ สุวิทย ์มูลค า (2548: 90-118) ได้ให้นิยามของกรอบความหมายและแบ่งประเภทของ
การคิดไวค้ลา้ยๆกนัซ่ึงผูว้ิจยัพอสรุปถึงทกัษะการคิดไดด้งัต่อไปน้ี  

ทกัษะการคิด คือความสามารถย่อย ๆ ในการคิดลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของ
กระบวนการคิดท่ีสลบัซับซ้อน ทกัษะการคิดอาจจดัเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ ทกัษะ
การคิดพื้นฐาน ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทกัษะการคิดทัว่ไป และทกัษะการคิดขั้นสูง 

1. ทกัษะการคิดพื้นฐาน (Basic Thinking Skills)  หมายถึง ทกัษะการคิดย่อยท่ีเป็นพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ต่อการคิดในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือซบัซ้อนข้ึน ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือความหมาย เป็นทกัษะการ
รับสารท่ีแสดงถึงความคิดของผูอ่ื้นเขา้มาเพื่อรับรู้ ตีความหรือจดจ า เม่ือตอ้งการท่ีจะระลึกเพื่อน ามา
เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดของตนให้ผูอ่ื้น โดยแปลงความคิดให้อยูใ่นรูปของภาษาต่าง ๆ ทั้งท่ี
เป็นขอ้ความ ค าพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์ ฯลฯ แต่ในท่ีน้ีจะมุ่งกล่าวถึงการรับและการถ่ายทอด
ความคิดดว้ยภาษาขอ้ความ ค าพูด ซ่ึงนิยมใชม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะการเรียนในระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ 
การอ่าน การพูด การเขียน การรับรู้ การจดจ า การคงส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ไวไ้ด้ภายหลงัการเรียนนั้น 
การบอกความรู้ได้จากตวัเลือกท่ีก าหนดให้ การบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง การใช้ขอ้มูล การ
บรรยาย การอธิบาย และการท าให้กระจ่าง 

2.  ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or General Thinking Skills)  
หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีจ าเป็นต้องใชอ้ยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวนัและเป็นพื้นฐานของการ
คิดขั้นสูงท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ซ่ึงคนเราจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจน
การใชชี้วิตอยา่งมีคุณภาพ ประกอบไปดว้ย การสงัเกต การส ารวจ ทกัษะการตั้งค าถาม การระบุ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การจ าแนกแยกแยะ การจดัล าดบั การเปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู่ การสรุป
อา้งอิง การแปล การตีความ การเช่ือมโยง การขยายความ การให้เหตุผล และการสรุปยอ่ 

3. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดท่ีซับซ้อน (Higher Order or More Complexed 
Thinking Skills)  หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายชั้นและตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมาย
และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลายทกัษะในแต่ละขั้น ทกัษะการคิดชั้นสูงจะพฒันาได้ เม่ือเด็กได้
พฒันาทกัษะการคิดพื้นฐานจนมีความช านาญพอสมควรแลว้ ทกัษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วย
ทกัษะย่อย ๆ ได้แก่ การสรุปความ การให้ค าจ ากดัความ การวิเคราะห์ การผสมผสานขอ้มูล การ
จัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การก าหนดโครงสร้างความรู้ การแก้ไขปรับปรุง
โครงสร้างความรู้เสียใหม่ การค้นหาแบบแผน การหาความเช่ือพื้นฐานการคาดคะเนหรือการ
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พยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ์ การพิสูจน์ความจริง และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

สรุป ทกัษะการคิด หมายถึง ความสามารถยอ่ย ๆ ในการคิดต่าง ๆ โดยเร่ิมจากกระบวนการ
คิดท่ีง่ายไม่สลบัซบัซ้อนนกั จนกระทัง่มีการพฒันาความสามารถในการคิดท่ีส่งผลต่อยอดไปสู่การ
คิดท่ีสลบัซับซ้อนมากข้ึนไปอีกขั้น ซ่ึงประกอบไปด้วย ทกัษะการคิดพื้นฐาน ทกัษะการคิดท่ีเป็น
แกนหรือทกัษะการคิด และทกัษะการคิดขั้นสูง  

 
1.3 ประเภทของการคิด 
 การพฒันาทกัษะทางการคิดนั้น ต้องเร่ิมพฒันาตั้งแต่เยาวว์ยั ซ่ึงในแต่ละวยัจะมีกรอบใน
การพฒันาจนถึงทักษะการคิดขั้นสูงสุดในแต่ละด้าน จากการศึกษาจากนักคิด นักวิชาการ นัก
การศึกษา ไดแ้บ่งประเภทของทกัษะการคิดดงัน้ี 

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 39) ได้จดัประเภทของทกัษะการคิดออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

1. ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic Skill) หมายถึง ทกัษะยอ่ยท่ีเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นต่อการ
คิดในระดบัสูง ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือความหมาย (Communication Skill )และทกัษะการคิด
ท่ีเป็นแกนหรือการคิดทัว่ไป (Core or General Thinking ) ซ่ึงเป็นในทกัษะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
และเป็นพื้นฐานของการคิดชั้นสูงท่ีซบัซ้อน 

2. ทกัษะการคิดชั้นสูงหรือทกัษะการคิดท่ีซับซ้อน (Higher – Ordered / More Complexed 
Thinking Skill) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายชั้น และต้องอาศยัการส่ือความหมายและ
ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลายทกัษะในแต่ละขั้น หรือเรียกว่ากระบวนการคิดทกัษะการคิดชั้นสูง
ประกอบด้วยทกัษะย่อย ๆ ท่ีส าคญัเช่น การสรุปความ การให้ค าจ ากดัความ การวิเคราะห์ การ
ผสมผสานขอ้มูล การจดัระบบความคิด การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นตน้ 

อุษณีย ์โพธิสุข (2544: 22) กล่าวว่า การฝึกความคิดระดบัสูงน้ีจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองมาจากการ
ฝึกทกัษะและความคิดระดบัต้นท่ีเนน้ความรู้ ความจ า ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัจ าแนก การสร้างมโน
มติ การก าหนดหลักการ การลงข้อสรุปและการสรุปอ้างอิงท่ีหลากหลายมักจะเก่ียวข้องกับ
คุณลกัษณะความคิด ดงัต่อไปน้ี 

1. ความคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
2. ความคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
3. ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
4. ความคิดแบบอภิปัญญา (Metacognition Thinking) 
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5. ความคิดแกปั้ญหา (Problem Solving Thinking) 
6. การตดัสินใจ (Decision Making Thinking) 
7. การคิดแบบญาณปัญญา (Intuitive Thinking) 
8. การคิดในดา้นดี (Positive Thinking) 
วิธีการคิดแปดประการนั้นท างานผสมผสานร่วมมือกนั เป็นการแบ่งกลุ่มคุณลกัษณะทาง

ความคิดท่ีจะช่วยให้เรามองเห็นคุณลกัษณะความคิดไดช้ดัเจนข้ึน เขา้ใจง่ายข้ึน ท าให้จดัระบบการ
ฝึกฝนไดเ้ป็นระบบมากข้ึน  

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงษศ์กัด์ิ (2545: 2) ไดเ้สนอมิติของการคิดของมนุษยอ์อกเป็น 10 มิติ ดงัน้ี 
1. การคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะพิจารณาตดัสินใจเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง โดยการไม่เห็นคลอ้ยตามขอ้เสนออย่างง่ายๆ แต่ตั้งค าถามท้าทายหรือโตแ้ยง้สมมุติฐาน 
และข้อสมมุติท่ีอยู่เบ้ืองหลงั และพยายามเปิดแนวทางความคิดออกลู่ทางต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจาก
ขอ้เสนอนั้นเพื่อให้ไดค้ าตอบท่ีสมเหตุสมผลมากกว่าขอ้เสนอเดิม 

2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง การจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่ าง
องคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

3. การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type Thinking) หมายถึง ความสามารถในการดึง
องคป์ระกอบต่าง ๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ไดส่ิ้งใหม่ๆ ตามวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

4. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงความ
เหมือน และหรือความแตกต่างนั้นกบัส่ิงต่าง ๆ ระหว่างส่ิงนั้นกบัส่ิงอ่ืน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สามารถอธิบายเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อประโยชนใ์นการคิด การแกปั้ญหา หรือการหาทางเลือก
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

5. การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการประสาน
ข้อมูลทั้ งหมดท่ีมีอยู่ เก่ียวกบัเร่ืองคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได้อย่างไม่ขดัแยง้  แล้วน ามาสร้างเป็น
ความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิดเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

6. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขตของความคิด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนเพื่อคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
ให้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

7. การคิดเชิงประยุกต ์(Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการน าเอาส่ิงท่ีมี
อยูเ่ดิมไปปรับใชใ้นบริบทใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยยงัคงหลกัการของส่ิงเดิมไว ้
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8. การคิดเชิงกลยทุธ ์(Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดแนวทางท่ี
ดีท่ีสุดภายใต้เงื่อนไขขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้หาแกนหลกัได้อย่างเหมาะสมเพื่ออธิบาย ให้
เหตุผลสนบัสนุนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมโยง
แนวคิดหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้หาแกนหลกัได้อย่างเหมาะสมเพื่ออธิบายหรือให้
เหตุผลสนบัสนุนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ส่ิงท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม 

อย่างไรก็ตามความจริงในสถานการณ์จริงของชีวิตประจ าวนั ทุกคนคงจะไม่ใช้ทกัษะ
กระบวนการทางความคิดเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะการท่ีจะใชล้กัษณะความคิด
แบบใดในชีวิตจริงนั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีพบประสบเจอ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา สถานการณ์ หรือเหตุการณ์
อ่ืน ๆ รวมทั้งยงัมีปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้มาประกอบด้วย  ซ่ึงลกัษณะของสถานการณ์ ปัญหา หรือ
เหตุการณ์นั้น ๆ เราไม่สามารถควบคุมได ้แต่ท าความเขา้ใจและเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการคิด ท่ีจะ
น าไปสู่การตัดสินใจ หรือเลือกกระท าการใด ๆ ผ่านมาจากกระบวนการคิดเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ 
ถึงแม้ว่ากระบวนความคิด จะเป็นคุณสมบติัพิเศษของมนุษยแ์ต่เราก็ไม่ค่อยตระหนกัถึงคุณค่าและ
ศกัยภาพทางความคิดของเราเอง ซ่ึงเราอาจลืมไปว่ายงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดความคิด และใน
ภาวะของเด็กท่ีมีปัจจยัอ่ืน ๆ มาแทรกซ้อน อาจส่งผลให้เด็กแยกแยะสถานการณ์ในการเลือกใช้
สถานการณ์ทางความคิดไดเ้หมาะสมบา้ง ไม่เหมาะสมบา้ง  
 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของ
ชาติ ท่ีมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล เปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ เน้นการกระจายอ านาจ ให้สังคมมี      
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน โดยเน้นผูเ้รียน      
เป็นส าคญั มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ เป็นหลกัสูตร
การศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
ยงัสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ได ้
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2.1 จุดหมาย 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในการพฒันาผู ้เรียนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัน้ี 

 
2.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล  
ข่าวสารและประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา      
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกั
เหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
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2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิด
อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อตนเองสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ           
ขดัแยง้ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี       
ด้านต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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นอกจากน้ีสถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิ่มเติมให้สอดคลอ้งตาม
บริบทและจุดเนน้ของตนเอง 

 
2.4 มาตรฐานการเรียนรู้ 

การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และ    ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้
ทราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ในข้อท่ี 2 ว่าผู ้เ รียนต้องมีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด  การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวิต ซ่ึงสรุปไดว้่า ทกัษะการคิดระดบัสูงเป็นทกัษะท่ีตอ้งไดร้ับการส่งเสริม
และให้ความส าคญั เพื่อมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพในตวัผูเ้รียนท่ีมีความครอบคลุมในด้านความสามารถ
และทกัษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย 
และยงัจะเป็นสมรรถนะหลักส าคัญของผูเ้รียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศกัราช 2551 ท่ีเน้นทกัษะความสามารถในการคิดต่าง ๆ  ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ซ่ึง
พฒันาต่อยอดอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ พฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้  ทกัษะ
การคิดขั้นสูง ทกัษะชีวิต ทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์เหมาะสมตามช่วงวยั  
 ดังนั้นผูว้ิจ ัยจึงเลือกศึกษาความสามารถในการคิดระดับสูงตามจุดเน้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการ
คิดระดับสูง ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยศึกษาถึงปัจจยัท่ีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงและระดบั
ความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  ทั้ง 4 ดา้น คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ ความสามารถในการตดัสินใจ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการคิดระดับสูง 
 

 ความสามารถในการคิดระดับสูงนั้น เป็นทักษะการคิดขั้นสูง ท่ีต้องมีการพฒันาด้าน
กระบวนการคิดเป็นล าดบัขั้นจากทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานทัว่ไปก่อน จนถึงการใชท้กัษะการคิดขั้น
สูง และพฒันามาตามความเหมาะสมของวุฒิภาวะ ในกรอบของความสามารถในการคิดขั้นสูงมี
ดงัต่อไปน้ี   
3.1 ความหมายของความสามารถในการคิดระดับสูง 

อรพรรณ พรสีมา (2543: 7)  ได้กล่าวถึง ความสามารถในการคิดระดบัสูง (Higher-Order 
Thinking Abilities) ว่าเป็นทกัษะส าคญัส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งมีการพฒันาในหลายๆดา้นของการคิด 
จึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาในยุคใหม่ ใช้ในการการพฒันาคุณภาพชีวิต และการ
พฒันาสงัคมให้ทดัเทียมอารยประเทศ อยา่งนอ้ยท่ีสุดกเ็พื่อให้รู้เท่าทนัความคิดของประเทศท่ีเจริญ
แลว้ เป็นการคิดท่ีตอ้งอาศยัทกัษะทุก ๆดา้น เป็นการน าขอ้มูลหรือแนวคิดท่ีไดม้าทบทวน ไตร่ตรอง
ดว้ยความรอบคอบ แลว้จึงสงัเคราะห์แนวคิดต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ เป็นความคิด
ท่ีลึกซ้ึง สมเหตุสมผล เป็นความคิดวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์และการคิดแกปั้ญหา การคิด
ในระดบัน้ีรวมถึงการประเมินค่า และการตดัสินใจน าไปปฏิบติั การรายงานผล และการเผยแพร่
แนวคิด  

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 39) ได้อธิบายถึงความหมายของทกัษะความสามารถใน
การคิดระดบัสูงหรือทกัษะการคิดท่ีซับซ้อน (Higher – ordered / More Complexes Thinking Skill) 
หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายชั้น และตอ้งอาศยัการส่ือความหมายและทกัษะการคิดท่ีเป็น
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แกนหลายทกัษะในแต่ละขั้น หรือเรียกว่ากระบวนการคิดทกัษะการคิดชั้นสูงประกอบดว้ยทกัษะ
ย่อย ๆ ท่ีส าคญัเช่น การสรุปความ การให้ค าจ ากดัความ การวิเคราะห์ การผสมผสานขอ้มูล การ
จดัระบบความคิด การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นตน้ 

อุษณีย ์โพธ์ิสุข (2545: 14) ในการคิดระดบัสูง หมายถึงคุณลกัษณะทางความคิดของมนุษย์
ท่ีใชก้ลยทุธท์างความคิดท่ีซบัซ้อน ลึกซ้ึง สร้างสรรค ์ มีหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งอาศยัคุณภาพความคิดขั้น
สูง ในการประมวลองค์ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยอาจใช้วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแบบมี
วิจารณญาณ คิดแกปั้ญหา คิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ เพื่อน าไปสู่ค าตอบด้านใดด้านหน่ึงโดยอาจใช้
ทกัษะการคิดหลายๆดา้นประกอบกนัหรืออาจเน้นทกัษะการคิดด้านใดดา้นหน่ึงมากกว่าทกัษะทาง
ความคิดด้านอ่ืน ซ่ึงแลว้แต่เงื่อนไข หรือสถานการณ์ท่ีจะตอ้งใชก้ลยุทธ์ทางความคิดดา้นใดไปใช้ 
โดยมิใช่คุณภาพความคิดท่ีไดม้าจากการจ าเท่านั้น ความคิดระดบัสูงท่ีใช้ในการฝึกฝนความคิดใน
ปัจจุบันมักจะเก่ียวข้องกบัคุณลักษณะความคิด  7 ประการ คือ ความคิดวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความคิดแบบอภิปัญญา (Metacognition) 
ความคิดแกปั้ญหา (Problem-Solving) การตดัสินใจ (Decision Making) การคิดแบบญาณปัญญา 
(Intuitive Thinking) และความคิดในดา้นดี (Positive Thinking) 

สรุปความหมายของความสามารถในการคิดระดบัสูงไดว้่า เป็นกระบวนการคิด ท่ีต้องใช้
ทกัษะกระบวนการทางสมองท่ีมีความซบัซ้อนและลึกซ้ึงมากกว่าการคิดแบบทัว่ไป ตอ้งมีการคิดท่ี
เป็นกระบวนการ เป็นขั้นเป็นตอน การคิดระดบัสูงท่ีมีความส าคญั เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแบบ
มีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา รวมถึงการประเมินค่า  เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ หรือเลือกปฏิบติัต่อสถานการณ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 

  
3.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดระดับสูง 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของความสามารถในการคิด มีนกัวิชาการและนกัการศึกษา ได้
อธิบายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดระดบัสูงไวด้งัน้ี 

3.2.1 ทฤษฎีความสามารถในการคิดของบลูม  
บลูม (Bloom, 1976:  6-9, 201-207)  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives) เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสัยและดา้นทกัษะ
พิสยั ของบุคคลส่งผลต่อความสามารถทางการคิดท่ี Bloom จ าแนกไวเ้ป็น 6 ระดบั ค าถามในแต่ละ
ระดบัมีความซบัซ้อนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1 ระดบัความรู้ความจ า แยกเป็น ความรู้ในเน้ือหา เช่น ความรู้ในศพัท์ท่ีใช้และ
ความรู้ในขอ้เท็จจริงเฉพาะ ความรู้ในวิธีด าเนินการ เช่น ความรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน ความรู้
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เก่ียวกบัแนวโน้มและล าดบัขั้น ความรู้เก่ียวกบัการจดัจ าแนกประเภท ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ต่าง ๆ  
และความรู้เก่ียวกบัวิธีการ ความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง เช่น ความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาและการขยาย
ความและความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 

ระดบัท่ี 2 ระดบัความเขา้ใจ แยกเป็น การแปลความ การตีความและการขยายความ 
ระดบัท่ี 3 ระดบัการน าเอาไปใช ้แยกเป็น การประยกุต์ 
ระดบัท่ี 4 ระดบัการวิเคราะห์ แยกเป็น การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์ความสมัพนัธแ์ละ

การวิเคราะห์หลกัการ 
ระดบัท่ี 5 ระดบัการสังเคราะห์ แยกเป็น การสังเคราะห์การส่ือความหมาย การสังเคราะห์

แผนงานและการสงัเคราะห์ความสมัพนัธ ์
ระดบัท่ี 6 ระดบัประเมินค่า แยกเป็นการประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายในและการ

ประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายนอก การท่ีบุคคลจะมีทกัษะในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
บุคคลนั้นจะตอ้งสามารถวิเคราะห์และเขา้ใจสถานการณ์ใหม่หรือขอ้ความจริงใหม่ได ้

ต่อมาบลูม (Arcaro, 1995: 39-40, 61, 67; citing Bloom: et al, 1971. Handbook on Formative 
and Summative Evaluation of Student Learning.) ได้จดัล าดบัความสามารถทางการคิดของบุคคล
เป็น 6 ระดบัโดยเร่ิมจาก 

1. ความรู้พื้นฐานดั้งเดิมเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 
2. ความเขา้ใจขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้น 
3. การน าขอ้เท็จจริงนั้นไปแกไ้ขปัญหาหรือน าไปใชใ้นเร่ืองอ่ืน 
4. การวิเคราะห์ทดสอบขอ้เท็จจริงในความสมัพนัธห์รือในสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 
5. การสังเคราะห์ส่ิงใหม่หรือการสร้างความคิดใหม่ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจใน

ขอ้เท็จจริงนั้น 
6. การประเมินคุณค่าของขอ้มูล ความคิดหรือผลผลิต 
ความสามารถทางการคิดของบุคคลตามทฤษฎีของบลูม พอสรุปได้ว่า การคิดระดบัสูงจะ

เกิดข้ึนได้ ต้องมีความรู้ทางการคิดขั้นพื้นฐานเกิดข้ึนก่อนเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงอาจจะเป็นทกัษะใน
การจ า จากนั้นก็คือความเขา้ใจในส่ิงนั้น ๆ ว่าเป็นขอ้เท็จจริงอย่างไร ต่อมาท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์  ซ่ึงในขั้นน้ีจัด เป็นทักษะการคิดระดับพื้นฐานของนักเ รียนท่ีสามารถน าไปสู่
ความสามารถทางการคิดในระดบัสูงได ้ เพราะว่านกัเรียนจะเขา้ใจสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อยา่งชดัเจนผา่นกระบวนการวิเคราะห์ สงัเคราะห์เน้ือหา หาความสมัพนัธ ์ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ของประเด็นต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั โดยใช้หลกัการ จนกระทัง่สุดท้ายสามารถสรุปได้อย่างมีหลกัการ
และมีเหตุผลรองรับ  
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3.2.2 กระบวนการทางพุทธิปัญญาตามแนวคิดของอันเดอร์สันและแคร์โทรว์  
อนัเดอร์สันและแคร์โทรว ์ (Anderson & Krathowhl, 2001) ได้เสนอแนวคิดโดยปรับปรุง

การจดัประเภทของความรู้ (The Revised Cognitive Taxonomy) ท่ีได้มีการปรับปรุงแกไ้ขมาจาก
ทฤษฎีแนวคิดของ บลูม โดยพิจารณาถึงปัจจยัและรายละเอียดท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน ถึงส่ิงท่ีส่งผล
กระทบต่อการสอนและการเรียนรู้ และได้แก้ไขปัญหาบางประการจากแนวคิดการจดัประเภท
ความรู้ของบลูม โดยได้แยกระหว่างประเภทความรู้ (Declarative Knowledge) ในด้านเน้ือหาของ
การคิดและล าดบัขั้นของความรู้ (Procedural Knowledge) ในขั้นตอนท่ีใช้ในการแกปั้ญหาและได้
แบ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 2 มิติ ไดแ้ก่ 

1) มิติด้านความรู้ (The Knowledge Dimension) หมายถึงประเภทของความรู้หรือความรู้
นั้นเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอะไร โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.1 ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริงโดยจะ
ครอบคลุมช้ินส่วนของ ขอ้มูลท่ีแยกจากกนัซ่ึงเป็นส่วนประกอบพื้นฐานท่ีผูเ้รียนควรจะเรียนรู้ แบ่ง
ออกเป็นการนิยามของค าศพัทแ์ละ ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดและส่วนประกอบท่ีเฉพาะเจาะจง  

1.2 ความรู้ด้านแนวคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้ท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
ความซบัซ้อนท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจะมีการจดัระเบียบความรู้ท่ีเป็นระบบ โดยจะเก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกและ
การเรียกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาจากหน่วยความจ าระยะยาว (Long Term Memory)  

1.3 การควบคุมและการประเมินการคิดของตัวเอง  (Metacognitive Knowledge) เป็น
ความสามารถของบุคคล ท่ีไดร้ับการพฒันาเพื่อควบคุมและก ากบักระบวนการหรือ กระบวนการคิด
ให้มีความตระหนกัในงานและสามารถใชย้ทุธวิธีในการท างานจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

2) มิติด้านกระบวนการทางพุทธิปัญญา (The Cognitive Process Dimension) กระบวนการ
ทางพุทธิปัญญาท่ีปรับปรุงโดยอนัเดอร์สนัและแคร์โทรว ์ (Anderson & Krathowhl, 2001) ซ่ึงไดท้ า
การปรับปรุงกระบวนการทางพุทธิปัญญาของบลูม และท าการปรับปรุงขั้นใหม่ โดยรวบรวม
นักจิตวิทยา นักทฤษฎีหลกัสูตร นักวิจัยด้านการเรียนการสอน และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและ
ประเมินผลมาร่วมกนัพฒันาวิเคราะห์ และจดักระบวนการโครงสร้างใหม่ ประกอบดว้ย 6 ขั้นไดแ้ก่ 

2.1 จ า (Remember) เป็นการสร้างขอ้มูลในความทรงจ าและเป็นความสามารถในการเรียก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจาก หน่วยความจ าระยะยาว ซ่ึงความรู้ดา้นความจ า เป็นการคิดขั้นพื้นฐาน โดยเป็น
ปัจจยัพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้อย่างมีความหมายและการแกปั้ญหา เน่ืองจากความรู้จะถูกใช้ใน
งาน มีความซบัซ้อนมากยิง่ข้ึน ดงันั้นการสอนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการจดจ าขอ้มูลหรือ
เ น้ือหาท่ีน าเสนอจะใช้ความรู้ด้านข้อเท็จจริง (Factual Knowledge)  ซ่ึงทักษะย่อยท่ีอยู่ใน
กระบวนการน้ีไดแ้ก่ การจดจ า (Recognizing) และการเรียกคืน (Recalling)  
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2.2 เขา้ใจ (Understand) เป็นความสามารถท่ีจะสร้างความหมายจากส่ือทางการศึกษา เช่น 
เน้ือหาการเรียน การพูดคุย การเขียน การติดต่อส่ือสารด้วยภาพ ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเม่ือ
สร้างการเช่ือมโยงระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  ซ่ึงความรู้ใหม่ท่ีเข้ามาจะถูกรวมเข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มแทนความรู้ (Mental Model) และขอบข่ายความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะใชป้ระเภทความรู้ดา้น
กรอบแนวคิด (Conceptual Knowledge) และจะเป็นพื้นฐานส าหรับความเขา้ใจซ่ึงเป็นการคิดในขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงทักษะย่อยในขั้นน้ีท่ีครอบคลุมในเร่ืองของการตีความหมาย (Interpreting) การ
ยกตัวอย่าง (Exemplifying) การจัดหมวดหมู่ (Classifying) การสรุปความ (Summarizing) การ
อนุมาน (Inferring) การเปรียบเทียบ (Comparing) การอธิบาย (Executing)  

2.3 การประยุกต์ (Apply) เป็นการอา้งถึงการใช้ กระบวนการเรียนรู้ทั้งในสถานการณ์ท่ี
คุน้เคย หรือใน สถานการณ์ใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นการคิดขั้นสูง การน าไปใชจ้ะถูกเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ด
กบัประเภทของความรู้ดา้นกระบวนการ (Procedural Knowledge) ซ่ึงมีทกัษะย่อยในกระบวนการ 
ด้านน้ี 2 ส่วน คือ การปฏิบติั (Executing) ซ่ึงจะถูกใช้เม่ือเป็น ภารกิจท่ีคุน้เคย และส่วนของการ
น าไปใช้ (Implementing) จะถูกใช้เม่ือภารกิจนั้นมีปัญหา หรือมีความยุ่งยากซ่ึงต้อง อาศยัความ
เขา้ใจปัญหาเช่นเดียวกนักบักระบวนการแกปั้ญหา นอกจากน้ีการน าไปใช้ยงัมีความเช่ือมโยงกบั
กระบวนการทาง พุทธิปัญญาอ่ืน ๆ อีกดว้ย  

2.4 การวิเคราะห์ (Analyze) เป็นการแบ่งความรู้ออกเป็นส่วนๆ และอธิบายว่าส่วนต่าง ๆ
เหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างโดยรวมอย่างไร โดยการแยกแยะความแตกต่าง จดัเรียงล าดบัและ
การให้เหตุผลการเรียนรู้ไปสู่การวิเคราะห์เป็นหน่ึงในวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัในการสอน  การ
วิเคราะห์เป็นการ ขยายความเขา้ใจหรือเป็นการปฏิบติัเบ้ืองตน้ไปสู่การประเมินผลหรือการสร้าง
การประเมินผล จะมีความสมัพนัธก์นัและถูกใช้ซ ้ าบ่อย ๆ ในการปฏิบติังานดา้นการคิด ซ่ึงมีทกัษะ
ในกระบวนการด้านน้ี 3 ส่วน คือ การจ าแนกความแตกต่าง(Differentiating) การจัดระบบ 
(Organizing) และการให้ เหตุผล (Attributing)  

2.5 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการประเมินบนพื้นฐานของเกณฑ์หรือมาตรฐาน
เกณฑ์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ คือ คุณภาพ ประโยชน์ และประสิทธิภาพท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั ซ่ึงจะถูก
ตดัสินโดยผูเ้รียนหรือผูส้อนมาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมินจะเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพซ่ึงจดัเป็น
การคิดขั้นสูง โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบ (Checking) ซ่ึงการตรวจสอบสามารถท าไดโ้ดยการ
ทดสอบ การตรวจสอบ การควบคุม และการท างานร่วมกนั ส่วนการวิพากษ ์(Critiquing) จะเป็น
ส่วนท่ีส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

2.6 การสร้าง (Create) เป็นการน าเอาส่วนประกอบหลายๆส่วนมารวมกนัเป็นรูปแบบใหม่
ท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือมีส่วนประกอบท่ีจดัระบบภายในใหม่ ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งใชค้วาม คิดสร้างสรรค ์
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แต่จะถูกจ ากดัดว้ยความตอ้งการของงานหรือ สถานการณ์ซ่ึงกระบวนการสร้างถือว่าเป็นการคิดขั้น
สูง โดยมีทกัษะยอ่ยในกระบวนการดา้นน้ี 3 ส่วน คือ  

1) การสร้าง (Generating) เป็นการน าเสนอปัญหาและแกไ้ขปัญหา ท่ีตั้งสมมติฐานทางเลือก
ไว ้โดยมีเกณฑท่ี์แน่นอนรวมถึงการคิดแบบเอนกนยั  
2) การวางแผน (Planning) เป็นการคิดวิธีการแก้ปัญหาและการพฒันาแผนการในการ
ปัญหา  
3) การผลิต (Production) เป็นการน าเอาแผนการท่ีวางไวไ้ปแกปั้ญหาท่ีพบ 
ทฤษฎีความรู้ด้านพุทธิพิสัยตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมฉบับเดิม และ ฉบบั

ปรับปรุงใหม่ของอนัเดอร์สนัและแคร์โทรว ์มีการเปล่ียนแปลงอยู่ 2 ส่วน คือ การเปล่ียนแปลงใน
การใช้ค า และการเปล่ียนแปลงระดบัขั้นของความรู้ คือ ฉบบัเดิมของ Bloom ก าหนดให้ขั้นสูงสุด
คือ ขั้นการประเมิน และขั้นรองลงมาขั้นสังเคราะห์ แต่จุดมุ่งหมายทางการศึกษาฉบับใหม่ของ
อนัเดอร์สนัและแคร์โทรว ์ ก าหนดให้ขั้นสูงสุดคือ ขั้นสร้างสรรค ์ขั้นรองลงมาคือ ขั้นการประเมิน 
แต่ขั้นอ่ืนๆยงัคงเหมือนเดิม 

จะเห็นไดว้่าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมฉบบัปรับปรุงใหม่ปรับปรุงโดยอนัเดอร์สัน
และแคร์โทรว ์ มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการสร้างสรรค ์ดงันั้นผูเ้รียนควรจะไดร้ับการพฒันาการคิด
จนบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาขั้นสูงสุดตามล าดบัขั้นความรู้ดา้นพุทธิพิสยั  

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม Bloom ฉบับเดิม และ ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ (ท่ีมา http://epltt.coe.uga.edu/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy) 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม ฉบบัปรับปรุงใหม่ มีความส าคญัต่อการศึกษาอย่างมาก 
เพราะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ครูผูส้อนมีทิศทางหรือแนวทางในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้
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ผูเ้รียนนั้นบรรลุเป้าหมายและมีผลการเรียนรู้ท่ีออกมาดีข้ึน ซ่ึงผูเ้รียนต้องมีการใช้ทกัษะการคิด
ประเภทต่าง ๆ ประกอบ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหา เป็นต้น การคิดทั้งหลายแบบน้ีจดัเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง ซ่ึงส่งผลท า
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

3.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของวีก็อตสกี  
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของวีก็อตสกี (Vygotsky, 1981 cited in Fetsco & McClue, 

2005) มุ่งเนน้ท่ีความส าคญัของวฒันธรรมและสังคม และการเรียนรู้ท่ีมีต่อพฒันาการเชาวน์ปัญญา 
ในแต่ละสงัคมจะมีความพร้อมดา้นเคร่ืองมือทางสังคมในการพฒันาด้านพุทธิปัญญาท่ีแตกต่างกนั 
วีก็อตสกีได้จ าแนกเคร่ืองมือทางสังคมออกเป็น 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือทางเทคนิค (technical tools) 
เป็นเคร่ืองมือทางสงัคมท่ีใชใ้นการแสดงออกต่อส่ิงต่าง ๆ และเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือสญัลกัษณ์ 
(psychological tools or signs) เป็นเคร่ืองมือทางสังคมท่ีน าไปสู่การคิดและพฤติกรรม เช่น ภาษา 
นอกจากน้ีย ังได้ เสนอบริ เวณความใกล้เ คียงพัฒนาการ เชาวน์ปัญญา  (zone of proximal 
development) ซ่ึงเป็นแนวคิดโดยมีหลกัพื้นฐานว่า การพฒันาด้านพุทธิปัญญา ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัขอบเขตของการพฒันา กล่าวคือเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการช่วยเหลือนักเรียนท่ีอยู่ต ่ากว่า
บริเวณความใกลเ้คียงพฒันาการเชาวนปั์ญญาให้พฒันาเชาวนปั์ญญาไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของแต่ละ
คน เรียกการช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู้ว่า  scaffolding และวีก็อตสกีเช่ือว่าผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและวฒันธรรมมีผลต่อการพฒันาเชาวนปั์ญญา 

เชาวน์ปัญญาตามแนวคิดของวีก็อตสกี (1981 cited in Fetsco & McClue, 2005)  แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั คือ  

1) ระดบัเชาวนปั์ญญาเบ้ืองตน้ (elementary mental process) หมายถึง เชาวนปั์ญญามูลฐาน
ตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ เช่น ความสามารถในการจบัตอ้งสมัผสัการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั การช่วยตวัเองตามธรรมชาติ เป็นตน้  

2) ระดบัเชาวนปั์ญญาขั้นสูง (higher mental process) หมายถึง เชาวนปั์ญญาท่ีเกิดจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่ท่ีให้การอบรมเล้ียงดูถ่ายทอดวฒันธรรมโดยใช้ภาษา ท าให้เด็กเกิดความคิด
รวบยอด สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคิด 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของวีก็อตสกี เนน้ให้ความส าคญัของวฒันธรรมและสังคม
ท่ีอยู่รอบตวัท่ีมีผลต่อพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของผูเ้รียน ซ่ึงครูผูส้อนต้องค านึงถึงบริบทความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดท่ี้ใกลเ้คียงกบัความสามารถในการพฒันาการเชาวนปั์ญญาของผูเ้รียน
ประกอบกนัดว้ย เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพฒันาดา้นเชาวนปั์ญญาอยา่งเต็มศกัยภาพ 
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3.2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางพุทธิปัญญาของบรูเนอร์  
ทฤษฎีพฒันาการทางพุทธิปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner, 1978) เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญั

กบัการพฒันาเชาวนปั์ญญา และผลกระทบจากสงัคมต่อการพฒันาดา้นพุทธิปัญญา เพื่อน าไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสังคม บุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาทางเชาวนปั์ญญาของบรูเนอร์ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ซ่ึงมีการพฒันาเป็นล าดบั
ขั้นดงัน้ี 

1) ระยะเอนแอคทีฟ (Enactive Representation) เป็นระยะทีเด็กเรียนรู้จากการกระท าโดย
การสมัผสั  

2) ระยะไอโคนิค (Iconic Representation) เป็นระยะทีเด็กเรียนรู้ผ่านการรับรู้ มีภาพเกิดข้ึน
ในใจ เด็กจะสามารถแปลงภาษา เป็นภาพเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัตนเองได ้ 

3) ระยะซิมโบลิค (Symbolic Representation) เป็นระยะพฒันาการขั้นสูงสุด ซ่ึงเด็กจะ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้โดยการใช้ภาพหรือสัญลกัษณ์และสามารถคิดหาเหตุผลและ
เขา้ใจสิงทีเป็นนามธรรม   

บรูเนอร์ยงักล่าวอีกว่า ความสามารถในการใชภ้าษามีความส าคญัมากต่อการพฒันาตรรกะ 
ความสามารถในการเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ และความสามารถในการสะทอ้นความคิดของตนเอง      

ในวงการการศึกษาแนวคิดของบรูเนอร์มีอิทธิพลอย่างมาก เพราะเป็นแนวคิดในการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักระบวนการต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป็นทั้งผูเ้ลือก
ตั้งสมมติฐาน เป็นทั้งผูต้ดัสินใจ โดยใชก้ระบวนการบูรณาการประสบการณ์ท่ีมีอยูใ่นตนดว้ยตนเอง 
ครูผูส้อนมีบทบาทเพียงกระตุน้ เป็นผูแ้นะน าให้เกิดกระบวนการดงักล่าว ซ่ึงกระบวนการน้ีจะช่วย
ให้เด็กไดมี้พฒันาการทางการคิดไดอ้ยา่งดีดว้ยตนเอง 

3.2.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์  
ทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1977 อา้งถึงใน ศิริกานต์ คุสินธุ์, 

2549) อธิบายว่าการเกิดพฒันาการทางเชาวปั์ญญา เป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง มนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีมนุษยมี์พื้นฐานติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิดมา 2 ชนิด ชนิดแรกคือการจดัและรวบรวม 
(Organization) ซ่ึงหมายถึง การจดัและรวบรวมขบวนการต่าง ๆ ภายในเขา้เป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตราบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มพื้นฐานท่ีติดตวัมา
ตั้งแต่ก าเนิดชนิดท่ี 2 คือ การปรับตวั (Adaptation) ซ่ึงหมายถึง การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อให้เกิดสภาพสมดุลประกอบด้วย 2 กระบวนการคือ 1) การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ์ 
(Assimilation) คือ การท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มแลว้น าขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญา
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โดยอาศยัความรู้และวิธีการท่ีมีอยู ่2) การปรับโครงสร้างของเชาวปั์ญญา(Accommodation) คือ การ
ปรับโครงสร้างของความคิดเดิมให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่  

โครงสร้างทางการคิด เกิดจากกระบวนการซึมซบัหรือดูดซึมประสบการณ์(Assimilation) 
และ กระบวนการปรับโครงสร้างความคิด (Accommodation) ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
กล่าวคือถ้าบุคคลใดพบข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ จะเกิดภาวะไม่สมดุล 
(Disequilibrium) จึงเกิดการปรับโครงสร้างความคิดใหม่ เพื่อให้เกิดความสมดุล (Equilibrium) โดย
ใช้กระบวนการทั้ งสองดังกล่าว ในการสร้างระบบการคิด ท าให้สามารถพฒันาความคิดอย่าง
รอบคอบ เพราะสมเหตุสมผล ในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมรอบตัวท าให้เ กิด
โครงสร้างทางการคิด เพียเจตไ์ดแ้บ่งพฒันาการทางเชาวปั์ญญา ออกเป็น 4 ขั้น ไดแ้ก่ 

1) ขั้นประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor stage) เป็นระยะพฒันาการท่ีเร่ิม
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี พฒันาการรับรู้โดยการใช้ประสาทสัมผสั มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกระท า 

2) ขั้นตอนการปฏิบติัการ (Preparation stage) เป็นระยะพฒันาการจากอาย ุ2 ปี ถึง 7 ปี เด็ก
วยัน้ีมีโครงสร้างทางสติปัญญาในการใชส้ัญลกัษณ์มีการพฒันาทางภาษา พฒันาดา้นความคิดข้ึนอยู่
กบัการรับรู้ มีความตั้งใจทีละอยา่งไม่สามารถเปรียบเทียบไดอ้ยา่งแทจ้ริง ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง 

3) ขั้นการปฏิบติัการด้วยรูปธรรม (Concrete operation stage) เป็นระยะพฒันาการต่อจาก
ข้ึนก่อนการปฏิบติัการอายุระหว่าง 7 ถึง 11 ปี เด็กวยัน้ีสามารถอา้งอิงดว้ยเหตุผลได ้สามารถสร้าง
กฎเกณฑ์ในการแบ่งส่ิงแวดลอ้มออกเป็นหมวดหมู่ สามารถคิดยอ้นกลบัและจดัหมวดหมู่ของส่ิง
ต่าง ๆ เปรียบเทียบ เรียงล าดบั สามารถใชส้ญัลกัษณ์และภาษา 

4) ขั้นปฏิบติัการด้านนามธรรม (Formal operation stage) เป็นระยะพฒันาการของเด็กวยั 
12 ปีข้ึนไป ซ่ึงเด็กวยัน้ีจะมีพฒันาการด้านความคิดขั้นสูงสุด สามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและ
สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงและสามารถคิดยอ้นกลบัขั้นสูงได ้

จากค ากล่าวข้างต้นในการพฒันาการคิดชั้นสูง เป็นการคิดเชิงนามธรรมเน้นการฝึกใช้
เหตุผลชั้นสูง ควรได้พฒันาในวยัท่ีสามารถคิดด้านนามธรรมได้ คือวยัประมาณ 12 ปี ข้ึนไป ซ่ึง
นกัเรียนในระดั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในวยัสามารถคิดเชิงนามธรรมได ้แลว้สามารถคิดหาเหตุผล
และตั้งสมมติฐานโดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความเป็นจริง ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
ศึกษาความสามารถในการคิดระดบัสูงกบันกัเรียนในระดั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง ด้วยกระบวนการปรับสมดุลตามแนวคิดและทฤษฎี
พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของเพียเจต ์
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3.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดของทิศนา แขมมณี 
ทกัษะการคิด เป็นความสามารถย่อย ๆ  ในการคิดลกัษณะต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของ

การคิดท่ีสลบัซบัซ้อน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544) 
(1) ทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นต่อ

การคิดในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือซับซ้อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นทกัษะการส่ือความหมายท่ีบุคคลทุกคน
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการส่ือสารความคิดของตนเอง ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นตน้  

(2) ทักษะการคิดท่ีเป็นแกนส าคัญ หรือทักษะการคิดทั่วไป (Core or general thinking 
skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีจ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวนั และเป็นพื้นฐาน
ของการคิดขั้นสูงท่ีมีความสลบัซับซ้อน ซ่ึงบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาวิชาต่างๆ 
ตลอดจนใชใ้นการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพ เช่น ทกัษะการสงัเกต การเปรียบเทียบ การตีความ ขยาย
ความ การสรุป การอา้งอิง เป็นตน้  

(3) ทักษะการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดท่ีซับซ้อน (Higher order more complexes 
thinking skills) หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลายชั้น และตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมาย 
และทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลายๆ ทกัษะในแต่ละขั้น เช่น ทกัษะการตั้งสมมุติฐาน ทกัษะการ
ท านาย ทกัษะการนิยาม ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการสงัเคราะห์ ทกัษะการจดัระบบ จดัโครงสร้าง
หาแบบแผน การหาความเช่ือพื้นฐาน เป็นตน้ 

แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี มีการแบ่งทกัษะของการคิดไวต้ามล าดบัขั้น ความยาก ความ
ซับซ้อนของการคิด ตั้งแต่ขั้นแรกทกัษะท่ีจ าเป็นขั้นพื้นฐานในการประกอบการคิด นัน่คือ การฟัง 
อ่าน พูด เขียน จนมาในขั้นท่ีสองท่ีมีขั้นสูงข้ึนคือ การตีความ ขยายความ เปรียบเทียบ สรุป และขั้น
ท่ีสามคือการคิดขั้นสูง ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะทั้งหมดในสองขั้นท่ีกล่าวมา มาใชใ้นการคิดขั้นสูงในขั้นท่ี
สาม เช่น ทกัษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้ทกัษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การจดัระบบแบบ
แผน เป็นตน้      

ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีกา้วเขา้มาสู่ยุคโลกาภิวตัน์ โลกนั้นเปรียบเสมือน
ดินแดนท่ีไร้พรมแดน ขอ้มูลข่าวสาร วิทยาการเทคโนโลยีท่ีมีความกา้วหน้า มีการแพร่กระจายไป
ทัว่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ชาติต่าง ๆทัว่โลกตอ้งต่ืนตวัในการเขา้สู่ยุคพฒันาเขา้สู่การแข่งขนัมาก
ข้ึน ซ่ึงการแข่งขันในทีน้ีมีทรัพยากรท่ีส าคัญในการแข่งขันคือ ทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนา
ความสามารถในการคิดของมนุษย ์จะช่วยให้แต่ละชาติสามารถอยูร่อดในกระแสโลกาภิวตัน์และ
พึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน การพฒันาศกัยภาพการคิดของผูเ้รียน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ในการจดัการเรียน
การสอนตามจุดหมายของการปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษท่ี 21 และเป้าหมายการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
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ส าคญั คือ การฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ ผูส้อนต้องจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สมัพนัธ์กบักระบวนการท างานทางสมองของผูเ้รียน (Brain Based Learning : BBL) โดย
ฝึกฝนพฤติกรรมการคิดระดับ ต่าง ๆ ตามล าดับ  ทักษะกระบวนการคิดท่ี เป็นแกนส าคัญ                    
(Core Thinking Processes) ดงัน้ี 

1. การสงัเกตลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ 
2. การสงัเกตและระบุความเหมือน 
3. การสงัเกตและจ าแนกความแตกต่าง 
4. การจดัหมวดหมู่ส่ิงของหรือตวัอยา่งท่ีเขา้พวก 
5. การระบุส่ิงของและจ าแนกตวัอยา่งท่ีไม่เขา้พวก 
6. การเปรียบเทียบและระบุขอ้มูลความรู้ไดถู้กตอ้ง 
7. การคน้หาส่ิงของท่ีมีลกัษณะหมวดหมู่เดียวกนั 
8. การรวบรวมและจดัล าดบัส่ิงของตามขนาด 
9. การรวบรวมและจดัล าดบัเหตุการณ์ตามกาลเวลา 
10. การยกตวัอยา่งและการกล่าวอา้ง 
11. การสรุปความหมายจากส่ิงท่ีอ่านหรือฟัง 
12. การสรุปความหมายจากส่ิงท่ีสงัเกตและพบเห็น 
13. การวิเคราะห์เช่ือมโยงความสมัพนัธ ์
14. การวิเคราะห์รูปแบบและจดัล าดบัความส าคญั 
15. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสร้างความรู้ความคิด 
16. การน าเสนอขอ้มูลความรู้ความคิดเป็นระบบ 
17. การแยกแยะขอ้เท็จจริง และรายละเอียดท่ีเป็นความคิดเห็น 
18. การนิยามและการสรุปความ 
19. การคน้หาความเช่ือพื้นฐานและการอา้งอิง 
20. การแยกแยะรายละเอียดท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัและการใชเ้หตุผล 
21. การคิดวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
22. การตั้งสมมติฐานและการตดัสินใจ 
23. การทดสอบสมมติฐาน อธิบายสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
24. การพินิจพิเคราะห์ ท าความกระจ่างและเสนอความคิดท่ีแตกต่าง 
25. การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การจดัระบบและโครงสร้าง 
26. การออกแบบสร้างสรรคแ์ละการประยกุตด์ดัแปลง 
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รูปแบบการคิดทั้ง 26 ประเภทน้ี สามารถน ามาสร้างเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จดักิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัและแสดงศกัยภาพการคิดตามเน้ือหาการเรียนรู้ 
ให้เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการทางการเรียนรู้ ในทุกระดบัช่วงชั้น ให้ผูเ้รียนมีความสามารถคิด 
เช่น คิดคล่อง คิดละเอียด คิดกวา้ง คิดลึกซ้ึง คิดหลากหลาย และคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัไปตาม
คุณลกัษณะและภูมิหลงัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสั่งสมอยูใ่นสมองเดิมของผูเ้รียนแต่ละคน ส่งผล
ให้เป็นคนท่ีมีเหตุผล มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถประเมินความคิดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวนั และรู้จกัน าความสามารถในการคิดมาใช้เพื่อแกปั้ญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนัและอนาคต  

จะเห็นไดว้่าการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง เป็นทกัษะหลกัท่ีมีความส าคญัต่อ
การด ารงชีวิตประจ าว ัน ในสมรรถนะหลักของหลักสูตรแกนกลางปี 2551 เน้นส่งเสริมให้
ความส าคญักบัการพฒันาการการคิดระดบัสูงของผูเ้รียน เป็นหลกัสูตรบงัคบัว่าตอ้งมีการระบุไวใ้น
หลกัสูตรการเรียนการสอนของทุกสถาบนัการศึกษา และครูผูส้อนต้องจดัการเรียนการสอนในชั้น
เรียน โดยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทักษะทางด้านความสามารถทางทักษะการคิดขั้นสูงน้ีด้วย
เช่นกนั  

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครู และเป็นนกัศึกษาในสาขาวิชาพฒันศึกษา จึง
สนใจศึกษา ความสามารถในการคิดระดบัสูงใน 4 ด้าน คือ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
(Analytical Thinking)  คว ามสามารถในก าร คิดอย่ า ง มี วิ จ ารณญาณ (Critical Thinking)  
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา (Problem Thinking) และความสามารถในการตดัสินใจ (Decision 
Thinking) ซ่ึงมีอธิบายรายละเอียดของความสามารถในการคิดทั้ง 4 ดา้นไวด้งัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 

4. ความสามารถในการคิดระดับสูง 
 

 ความสามารถในการคิดระดบัสูงในการวิจยัครั้ งน้ี มีดว้ยกนั 4 ดา้น ซ่ึงมีรายละเอียดของ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   
4.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ถือว่าเป็นทกัษะขั้นพื้นฐานในการคิด ในด้านการเรียนการสอนยคุ
ปัจจุบนั การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จดัเป็นการคิดระดบัสูงขั้นพื้นฐานท่ีเป็นจุดเน้นการพัฒนา
เช่นกนัเพราะสามารถน าไปประกอบเช่ือมโยงกบัรูปแบบการคิดระดบัสูงแบบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการคิด
ในระดบัสูง 
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4.1.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ศึกษาและให้นิยาม

ความหมายไวด้งัน้ี 
เอนนิส (Ennis, 1985: 83) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินขอ้ความ

ได้ถูกต้อง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ีจะลง
มือปฏิบติั 

มิคาเอลิส (Michaelis, 1992) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์เป็นการแยกพิจารณา
ส่วนต่าง ๆ ทั้งในดา้นองคป์ระกอบ ดา้นความสมัพนัธ ์และดา้นหลกัการ 

มาร์ซาโน่ (Marzano, 2001: 38) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือการขยายความคิดอย่างมี
เหตุผล เป็นการประยกุตก์ระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดเฉพาะของขอ้มูลบนพื้นฐานความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาเดิมท่ีสะสมอยู่ในความจ าระยะสั้น ในรูปแบบโครงสร้างขนาดเล็กของสติปัญญา
เพื่อสร้างขอ้มูลใหม่อยา่งอิสระและสามารถสรุปลกัษณะเฉพาะท่ีจาเป็นและไม่จาเป็นของขอ้มูลได้ 

อนัเดอร์สนั (Anderson et al, 2001) ไดใ้ห้ความหมายของการวิเคราะห์ว่า เป็นทกัษะในการ
แยกส่ิงหน่ึง ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเหล่านั้น กบัส่วนอ่ืนๆหรือ
กบัภาพรวมของส่ิงนั้น ว่ามีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร 

ทิศนา แขมมณี (2544: 6) กล่าวว่า ทกัษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึงการแยกขอ้มูลหรือส่ิง 
ใดส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้ เกณฑ์จัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ความสมัพนัธข์องขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2546) ให้ความหมายความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ว่า 
หมายถึง ความสามารถในการสืบคน้ขอ้เท็จจริงเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างโดยการ
ตีความ การจ าแนกแยกแยะ และการท าความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบของส่ิงนั้นและองคป์ระกอบอ่ืน 
ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัรวมทั้งเช่ือมโยงความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลท่ีไม่ขดัแยง้กนัระหว่างองคป์ระกอบ
เหล่านั้น เหตุผลท่ีหนักแน่นน่าเช่ือถือ ท าให้เราได้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
แกปั้ญหา ประเมินและตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สุวิทย ์มูลค า (2547) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์และหา
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน่ เพื่อคน้หาสภาพความเป็นจริงหรือส่ิงส าคญั
ของส่ิงท่ีก าหนดให้ 

ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ (2551) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไวว้่าหมายถึง 
การจ าแนก แยกแยะข้อมูลในสถานการณ์ท่ีปรากฏอยู่  โดยการตรวจสอบองค์ประกอบและ
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ความสมัพนัธ ์ (ระบุประเด็นส าคญั ความสมัพนัธ ์วินิจฉยัโอกาส สร้างขอ้สนันิษฐานจากขอ้มูลท่ีมี
อยู ่ลงขอ้สรุปเชิงตรรกะ) 

สรุปความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือความสามารถในการคิดขั้นสูงท่ีแสดงให้เห็นถึง
องคป์ระกอบภายในแต่ละส่วนหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีท าการศึกษา ท่ีเป็นสภาพของความจริงหรือ
ข้อเท็จจริงท่ี โดยต้องใช้ทักษะในการจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบในส่วนนั้นๆ รวมทั้งหา
ความสมัพนัธก์นัในแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีมีการรวบรวมแต่ละส่วนดว้ยเหตุผล แลว้รวบยอดออกมา
เป็นองคค์วามรู้     

4.1.2 ลักษณะและองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
อนัเดอร์สนัและคณะ (Anderson et al, 2001) ไดแ้บ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ทกัษะ คือ 
1) ทกัษะการเปรียบเทียบความแตกต่าง (differentiating) ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากโครงสร้างรวมในรูปแบบของความสมัพนัธห์รือความส าคญั 
2) ทกัษะการจดัระบบ (organizing) เป็นการระบุว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น หรือสถานการณ์

เหล่านั้น มีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างอยา่งไร ทกัษะการจดัระบบเป็นทกัษะท่ีต่อเนืองจากทกัษะ
การเปรียบเทียบความแตกต่าง 

3) ทกัษะการให้เหตุผล (attributing) ทกัษะน้ีจะปรากฏข้ึน เม่ือเกิดความแน่ใจในประเด็นท่ี
ท าการวิเคราะห์ ซ่ึงทกัษะการให้เหตุผลเป็นกระบวนการระบุเพื่อการจดัประเภทให้แก่ส่ิงท่ีเรา
วิเคราะห์ 

พชัราภรณ์ พิมละมาศ (2544) ได้กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่ามีองคป์ระกอบ  3 ด้าน คือ 1) 
การวิเคราะห์เน้ือหา 2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และ 3) การวิเคราะห์หลกัการ โดยแต่ละ
องคป์ระกอบมีลกัษณะการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์เน้ือหา เป็นการจ าแนกขอ้เท็จจริงออกจากขอ้สมมติฐาน และสรุปขอ้ความ
หรือขอ้มูลนั้น ไดแ้ก่  

1.1 ความสามารถในการคน้หาประเด็นต่าง ๆในขอ้มูล  
1.2 ความสามารถในการแยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากขอ้มูลอ่ืน ๆ 
1.3 ความสามารถในการแยกแยะความจริงออกจากสมมติฐาน  
1.4 ความสามารถในการแยกแยะขอ้สรุปจากขอ้ความปลีกยอ่ย  
1.5 การบอกส่ิงท่ีจูงใจและพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลและของกลุ่ม  

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลกบัส่วนอ่ืน 
ไดแ้ก่  

2.1 เขา้ใจความสมัพนัธข์องแนวคิดในบทความและขอ้ความต่าง ๆ  
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2.2 การรู้ไดว้่ามีส่ิงใดเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  
2.3 การแยกแยะความจริง หรือสมมติฐานท่ีเป็นใจความส าคญัหรือข้อโต้แยง้ท่ี

น ามาสนบัสนุนขอ้สมมติฐาน  
2.4 การตรวจสอบสมมติฐานท่ีไดม้าจากการแบ่งแยกความสมัพนัธข์องสาเหตุและ

ผลจากความสมัพนัธอ่ื์น ๆ  
2.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีขดัแยง้ แบ่งแยกส่ิงท่ีตรง ไม่ตรงกบัขอ้มูลได ้ 
2.6 สร้างความสมัพนัธแ์ละแยกรายละเอียดท่ีส าคญัและไม่ส าคญั  

3. การวิเคราะห์หลกัการ เป็นการวิเคราะห์ระบบ หลกัการ โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกนัรวมไป
ถึงความชดัเจน และไม่ชดัเจนใน การ วิเคราะห์หลกัการต้องวิเคราะห์แนวคิดจุดประสงคแ์ละมโน
ทศัน ์ไดแ้ก่  

3.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธข์องขอ้ความและความหมายขององคป์ระกอบ  
3.2 วิเคราะห์รูปแบบในการเขียน  
3.3 วิเคราะห์จุดประสงคข์องผูเ้ขียน ความเห็นของผูเ้ขียนหรือลกัษณะของผูเ้ขียน

ในดา้นต่าง ๆ  
3.4 วิเคราะห์ทศันคติของผูเ้ขียนในดา้นต่าง ๆ 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546) และสุวิทย ์มูลค า (2547) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ลกัษณะการคิดวิเคราะห์ท่ีสอดคลอ้งกนัว่า  

1) ความสามารถในการตีความ หมายถึง การพยายามท าความเขา้ใจและให้เหตุผลในส่ิงท่ี
เราต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้น เป็นการสร้างความ
เขา้ใจต่อส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ โดยส่ิงนั้นไม่ไดป้รากฏโดยตรง คือตวัขอ้มูลไม่ไดบ้อกโดยตรง แต่
เป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีเกินกว่าส่ิงท่ีปรากฏ 

2) ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์ เพราะความรู้จะช่วยในการก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ 

3) ความช่างสงัเกต ช่างสงสยั และช่างถาม ขอบเขตการตั้งค าถามเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์
จะใชค้ าถามหลกัๆ คือ ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไร เพราะเหตุใด และอยา่งไร ซ่ึงสามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสม 

4) ความสามารถในการหาความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผล ไดแ้ก่ การหาสาเหตุ การหาผลลพัธ์การ
หาความเช่ือมโยงของประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนองคป์ระกอบ และวิธีการ เป็นตน้ 
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สรุปไดว้่าลกัษณะและองคป์ระกอบของทกัษะการคิดวิเคราะห์นั้นตอ้งประกอบดว้ย 
1. การคิดวิเคราะห์เน้ือหา ได้แก่ ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะความแตกต่าง 

ระหว่างขอ้เท็จจริงและสมมติฐาน แลว้น ามาสรุปองคค์วามรู้ได ้
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ได้แก่ ความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูล ตรวจสอบ

แนวคิดส าคญัและความเป็นเหตุเป็นผล ของขอ้มูล ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  แลว้น ามาหาความสมัพนัธว์่า
สอดคลอ้งกนัหรือมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

3. การคิดวิเคราะห์หลกัการ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบ เทคนิค วิธีการและการ
เช่ือมโยงความคิดรวบยอด โดยสามารถแยกแยะความแตกต่างได ้เช่น การแยกแยะขอ้เท็จจริงและ
ทศันคติของผูเ้ขียน 

4.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีนกัวิชาการหลายคน ได้เสนอไว้

หลายทฤษฎี ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษาดงัต่อไปน้ี  
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของบลูม  
บลูม (Bloom, 1956:  6-9, 201-207)  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  (Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives) เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสัยและดา้นทกัษะ
พิสยัของบุคคลส่งผลต่อความสามารถทางการคิดท่ี Bloom จ าแนกไวเ้ป็น 6 ระดบั ค าถามในแต่ละ
ระดบัมีความซบัซ้อนแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1. ระดบัความรู้ความจ าแยกเป็นความรู้ในเน้ือหา เช่น ความรู้ในศพัท์ท่ีใช้และความรู้ใน
ขอ้เท็จจริงเฉพาะ ความรู้ในวิธีด าเนินการ เช่น ความรู้เก่ียวกบัระเบียบแบบแผน ความรู้เก่ียวกบั
แนวโนม้และลาดบัขั้น ความรู้เก่ียวกบัการจดัจ าแนกประเภทความรู้เก่ียวกบัเกณฑ์ต่าง ๆและความรู้
เก่ียวกบัวิธีการ ความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง เช่น ความรู้เก่ียวกบัหลกัวิชาและการขยายความและ
ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 

2. ระดบัความเขา้ใจ แยกเป็นการแปลความการตีความและการขยายความ 
3. ระดบัการน าไปใชห้รือการประยกุต ์
4. ระดบัการวิเคราะห์ แยกเป็น การวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และ

การวิเคราะห์หลกัการ 
5. ระดบัการสงัเคราะห์ แยกเป็น การสงัเคราะห์การส่ือความหมาย การสงัเคราะห์แผนงาน

และการสงัเคราะห์ความสมัพนัธ ์
6. ระดับการประเมินค่า แยกเป็นการประเมินค่าโดยอาศยัข้อเท็จจริงภายในและการ

ประเมินค่าโดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายนอก 
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ทกัษะความสามารถทางการคิดในดา้นการคิดวิเคราะห์ ของ bloom จดัเป็นทกัษะการคิดใน
ระดบัพื้น ฐาน เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาสู่ความสามารถทางการคิดในระดบัสูง เพราะผูเ้รียนตอ้งท าความ
เขา้ใจสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปลีกย่อยหรือหน่วยย่อย รวมทั้ง
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และวิเคราะห์หลกัการ โดยวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆจากหน่วยย่อย ๆไปสู่
หน่วยใหญ่ และเช่ือมความสัมพนัธ์ของประเด็นต่าง ๆ  เขา้ด้วยกนัจนสามารถสรุปอยา่งมีหลกัการ
และเหตุผลรองรับ 

ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของวัตสันและเกลเซอร์   
วัตสันและเกลเซอร์  (Watson & Glaser, 1964:  10)  ได้ก ล่าว ถึงการวิ เคราะห์ไว้ว่ า

ประกอบดว้ยทศันคติ ความรู้ และทกัษะในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซ่ึงประกอบด้วยความสามารถในการเห็นปัญหาและความ

ตอ้งการท่ีจะสืบเสาะ คน้หาขอ้มูล หลกัฐานมาพิสูจนเ์พื่อหาขอ้เท็จจริง 
2. ความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิง และการใชข้อ้มูลอา้งอิงอยา่งมีเหตุผล 
3. ทกัษะในการใชค้วามรู้และทศันคติดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
จากผลการวิจัยต่าง ๆ วัตสันและเกลเซอร์สรุปว่า การคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย

ความสามารถยอ่ย ๆ 5 ประการดงัน้ี 
1. ความสามารถในการอา้งอิง (Inference) เป็นการวดัความสามารถในการตดัสินจ าแนก

ความน่าจะเป็นของขอ้สรุปว่า ขอ้สรุปใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
2. การตั้งสมมติฐาน (Recognition of Assumption) เป็นการวดัในการจ าแนกว่าขอ้ความใด

เป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หรือไม่เป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
3. การนิรนยั (Deduction) เป็นการวดัความสามารถในการหาขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล

จากขอ้อา้ง โดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ 
4.  การแปลความ (Interpretation) เป็นการว ัดความสามารถในการให้น ้ าหนักข้อมูล/

หลกัฐาน เพื่อตดัสินความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป 
5. การประเมินขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ (Evaluation of Arguments) เป็นการวดัความสามารถในการ

จ าแนกการใชเ้หตุผลว่าส่ิงใดเป็นความสมเหตุสมผล 
ดงันั้นสรุปไดว้่า ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของวตัสันและเกลเซอร์ เป็นการคิดวิเคราะห์ส่ิงท่ี

เกิดจากส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้และทกัษะต่าง ๆ  โดยใช้ทศันคติสืบเสาะหาปัญหา ส่วน
ในด้านความรู้จะเก่ียวกบัการใช้เหตุผลในอ้างอิงท่ีมีเหตุและผลรองรับ สุดท้ายด้านทักษะนั้น
ประยกุตใ์ชก้บักระบวนการขั้นทศันคติและความรู้ 
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ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ของสเทิร์นเบอร์ก  
สเ ทิ ร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985:  97-107)  พบว่ า  ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด 

(Componential Sub theory) เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ โดยอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลว่ามีพฤติกรรมทางปัญญาไม่เหมือนกนั ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิดเป็นการใช้
การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการพื้นฐานในประมวลผลขอ้มูลข่าวสารท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมทาง
ปัญญาโดยท าให้เกิดปัจจยัพื้นฐานในการแกปั้ญหาแปลกใหม่ มีความคล่องในการประมวลผล
ขอ้มูลข่าวสารและปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มโดยเลือกส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัตนเอง 

ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด (Componential Sub theory) เป็นกระบวนการประมวลผล
ข้อมูลเบ้ืองต้นของสมอง ท่ีกระท าต่อโครงสร้างของส่ิงของต่าง ๆ หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ โดย
ตวัส่งผ่านขอ้มูลจากส่ิงท่ีได้รับรู้เขา้มาเป็นมโนทศัน์ทางสมองจากมโนทศัน์ทางสมองหน่ึงไปสู่
มโนทศัน์ทางสมองอ่ืน และเป็นการส่งผ่านมโนทศัน์ทางสมองไปสู่การแสดงออก ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ความประสงค์ส าหรับรูปแบบมโนทัศน์โครงสร้างทางสมองอาจเป็นรูปภาพ ชุดของประพจน์ 
สมการพีชคณิต หรืออ่ืน ๆ กระบวนการคิดมีรูปแบบตามหน้าท่ีพื้นฐานแบ่งได้ 3 ลกัษณะ คือ 
ส่วนประกอบดา้นการปรับความคิด ส่วนประกอบการปฏิบติั ส่วนประกอบการแสวงหาความรู้ 

1. ส่วนประกอบดา้นการปรับความคิด (Componential Sub theory) เป็นกระบวนการขั้น สูง
ในการวางแผน (Planning) การควบคุม (Monitoring) และการตดัสินใจ (Decision Making) และ
ประเมินว่าส่ิงท่ีท าแลว้เป็นอยา่งไร เป็นกระบวนการคิดสัง่การส่วนประกอบการคิดอ่ืน ๆ ว่าตอ้งท า
อยา่งไรในขณะเดียวกนักเ็ป็นขอ้มูลยอ้นกลบัจากส่วนประกอบด้านการคิดต่าง ๆ ว่ามีปัญหาในการ
แกปั้ญหาหรือการปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 

2. ส่วนประกอบด้านการปฏิบติั (Performance Components) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง
จากส่วนประกอบด้านการปรับความคิด แต่ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือกระทาจริงใช้กลวิธีต่าง ๆ ใน
การแกปั้ญหาและต้องทาควบคู่กนัไปกบัส่วนประกอบการรู้คิดด้วย เพราะส่วนประกอบด้านการ
ปรับความคิดอยา่งเดียวนั้น ไม่เพียงพอในการแกปั้ญหา เพราะว่าเป็นแต่เพียงการตดัสินใจแต่ยงัไม่
เป็นการลงมือปฏิบติั และส่วนประกอบดา้นการปฏิบติัเพียงอย่างเดียวกไ็ม่เพียงพอในการแกปั้ญหา 
เพราะเป็นส่วนของการใชก้ลวิธีเพื่อการแกปั้ญหา แต่ไม่ไดต้ดัสินใจว่าจะใชว้ิธีใด ซ่ึงส่วนประกอบ
ดา้นการปฏิบติันั้นมีส่วนประกอบยอ่ย ๆท่ีส าคญั คือ 

2.1 การเข้ารหัส (Encoding Component) เป็นกระบวนการของการรับรู้และเก็บข้อมูลท่ี
ไดร้ับใหม่ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงคุณภาพและปริมาณของการเขา้รหัสเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของ
การพฒันาสติปัญญา โดยพบว่าคุณภาพและปริมาณของการเข้ารหัสจะค่อยๆ ลดลงตามอายุท่ี
เพิ่มข้ึน 
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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) 
ส่วนประกอบน้ีจะเป็นการรวมและการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีได้รับมาและน ามาเป็นขอ้มูลในการ
แกปั้ญหา 

2.3 การตอบสนอง (Response Component) เป็นกระบวนการท่ีแสดงถึงกระบวนการปฏิบติั
ในการแกปั้ญหา โดยพิจารณาจากเวลาในการตอบสนอง (Response Component Latency) 

3.  ส่วนประกอบการการแสวงหาความรู้  (Knowledge-Acquisition Components) เป็น
กระบวนการเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของสติปัญญา ประกอบด้วย
ส่วนประกอบยอ่ย คือ 

3.1 การเลือกเขา้รหสั (Selection Encoding) เป็นการเลือกรับและบนัทึกขอ้มูลท่ีเขา้มาใหม่
เฉพาะขอ้มูลท่ีตรงประเด็นในการแกปั้ญหา 

3.2 การเลือกส่วนประกอบ (Selective Combination) เป็นกระบวนการในการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเขา้รหสัแลว้ในวิถีทางท่ีท าให้เกิดภาพรวมท่ียอมรับได ้

3.3 การเลือกการเปรียบเทียบ (Selection Comparison) เป็นกระบวนการท่ีน าขอ้มูลใหม่ท่ี
ไดร้ับมาไปเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่

ดงันั้นสรุปไดว้่า ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ของสเทิร์นเบอร์ก เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีมอง
ถึงความแตกต่างของบุคคลว่ามีพฤติกรรมทางปัญญาไม่เหมือนกนั กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็น
กระบวนการพื้นฐาน โดยบุคคลนั้น เ ร่ิมต้นจากการประมวลผลความรู้จากประสบการณ์ 
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัหรือส่ิงท่ีพบเจอมา ซ่ึงท าให้เกิดกระบวนการทางปัญญาตามแบบกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 3 ลกัษณะคือ การปรับคติ การปฏิบติัและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่าทกัษะการคิดวิเคราะห์
เป็นทกัษะการคิดระดบัสูงพื้นฐานท่ีส าคญั และถูกน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ในระดับพื้นฐาน เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันากระบวนการคิดแยกแยะส่วนประกอบปลีกหน่วยย่อย 
สามารถบูรณาการในประเด็นและความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นแนวทางท่ีจะ
น าไปสู่กระบวนการคิดด้านอ่ืน ๆ ท่ีสูงข้ึน มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ดงันั้นด้านความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์จึงเป็นหน่ึงในทกัษะของการคิดระดบัสูง ท่ีผูว้ิจยั เลือกท่ีจะท าการศึกษาถึงระดบั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยใชแ้บบทดสอบนั้นเป็นแบบไม่อิงเน้ือหา ใชส้ถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตประจ าวนั  
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4.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ทกัษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นทกัษะใดก็ตามย่อมมีลกัษณะการคิดท่ีแตกต่างกนัไป แต่การน า

ทกัษะเหล่านั้นไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชีวิตประจ าวนันั้น ถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัว่าจะเลือก
ปฏิบัติ ตัดสินใจท่ีจะกระท าการหรืออาจจะปักใจเช่ือ และท าความเข้าใจในความซับซ้อนของ
สถานการณ์นั้นมากน้อยเพียงใด   จึงจะเรียกว่าบุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณ 

ทฤษฎีและกระบวนการในการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  ผูว้ิจยัขอน าเสนอดงัน้ี 
4.2.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
วัตสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964)  ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมี

วิจารณญาณไวว้่า เป็นการคิดท่ีประกอบดว้ยเจตคติ ความรู้ และทกัษะ ซ่ึงเจตคติหมายถึง เจตคติใน
การแสวงหาความรู้ ความสามารถในการตระหนกัถึงปัญหาท่ีเป็นอยูแ่ละการยอมรับหลกัฐานส าคญั 
ท่ีมาสนบัสนุนเพื่อยืนยนัว่าเป็นจริง ความรู้ หมายถึง ความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิง การให้
น ้าหนกั หรือความถูกตอ้งของหลกัฐานต่าง ๆ ดว้ยเหตุผล และทกัษะ หมายถึง ทกัษะในการใชแ้ละ
การประยกุตเ์จตคติและความรู้ 

เอนนิส (Ennis, 1987: 10) ได้อธิบายว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยใจความ
ส าคัญ 5 ประการ คือ ความถูกต้องเหมาะสมในการน าไปใช้  (Practical) การคิดไตร่ตรอง 
(Reflective) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความเช่ือ(Belief) และการปฏิบติั (Action) เม่ือน าใจความ
ส าคญัทั้ง 5 ประการมารวมกนัไดเ้ป็นค านิยามของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 สคริฟ เวนและพอล (Scriven & Paul, 2007 cited in Snyder & Snyder, 2008)  ได้ให้
ความหมายของการคิดวิจารณญาณว่า เป็นกระบวนการทางปัญญาในการสร้างความคิดรวบยอด 
การประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ/หรือ การประเมินสารสนเทศท่ีไดจ้ากการสงัเกต 
ประสบการณ์การไตร่ตรอง การให้เหตุผล หรือ การส่ือสารเพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลเช่ือหรือ
กระท าส่ิงต่าง ๆ 

ทิศนา แขมมณี (2544) ได้กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นความคิดท่ีรอบคอบ
สมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาปัจจยัรอบด้านอย่างกวา้งขวางและลึกซ้ึง และผ่านการพิจารณา
กลัน่กรอง ไตร่ตรอง ทงั6 ทางดา้นคุณ-โทษ และคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นมาแลว้ 

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2551) ได้ให้ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หมายถึง การรับรู้เหตุการณ์ท่ีเผชิญอยู่ และคิดสะท้อนอย่างมีเหตุผล เป็นปรนัย โดยขจัดความ
ล าเอียงเพื่อตดัสินใจว่าจะเช่ือหรือท าอยา่งไร 
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สุวิทย ์มูลค า (2551) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดวิจารณญาณว่าหมายถึง 
ความสามารถในการคิดท่ีมีเหตุผลโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลกัเกณฑ์  มี
หลกัฐานเช่ือถือได ้เพื่อน าไปสู่การสรุปและการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพว่าส่ิงใดถูกตอ้งส่ิงใดควร
เช่ือ ส่ิงใดควรเลือก หรือส่ิงใดควรท า ซ่ึงแตกต่างจากการคิดวิพากษท่ี์จะต้องมีการโต้แยง้ และ
พยายามหาเหตุผลหรือหลกัฐานมาสนบัสนุน พิสูจน์ขอ้กล่าวอา้งหรือสมมติฐานนั้น ส่วนการคิด
วิจารณ์มกัใช้การตดัสินจากความรู้และความรู้สึกของผูว้ิจารณ์เป็นหลกัเป็นการพูดถึงแต่ข้อเสีย 
หรือส่ิงท่ีผูว้ิจารณ์ไม่เห็นดว้ย 

สรุปความหมายของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีกล่าวมาสามารถสรุปความหมายไดว้่า การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิดโดยการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ 
เพื่อใช้ประกอบในการตดัสินใจเก่ียวกบัสถานการณ์หรือส่ิงท่ีพบเจอต่าง ๆ ท่ีขอ้มูลอาจมีความ
คลุมเครือ ไม่ชดัเจน หรือมีขอ้ขดัแยง้โต้แยง้กนัในประเด็นนั้น ๆ โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐาน
ประกอบท่ีมีเหตุผลเพียงพอและน่าเช่ือถือมาสนบัสนุน ในการตดัสินใจท่ีจะเช่ือ หรือกระท าการ    
ใด ๆ อยา่งมีเหตุผล 

4.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1) ทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์  
วตัสันและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964 อ้างถึงใน บุษกร ด าคง, 2542: 11) ได้ให้

ความสนใจศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด และลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน ซ่ึงไดข้อ้สรุปเป็นแนวคิดส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่าประกอบดว้ย 

1. ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความสนใจในการแสวงหาความรู้ตลอดจนมีนิสัยในการ
คน้หาหลกัฐานมาสนบัสนุนส่ิงท่ีอา้งว่าเป็นจริง 

2. ความรู้ (Knowledge) ความสามารถในการอนุมาน (Inference) การสรุปใจความส าคญั 
(Abstraction) และการสรุปเป็นกรณีทัว่ไป (Generalization) โดยพิจารณาจากหลกัฐานและหลกั
ตรรกศาสตร์ 

3. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถท่ีจะน าทัศนคติและความรู้ดังกล่าวข้างต้นมา
ประยุกต์ใช้พิจารณาตดัสินปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  หรือขอ้สรุปต่าง ๆ  ได้ วตัสันและเกลเซอร์ได้
สร้างแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวดัจากความสามารถทั้ง 5 ดา้นมาประกอบกนัเป็นการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงความสามารถทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ความสามารถในการอนุมาน (Inference) 
2. ความสามารถในการยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Recognition of Assumption) 
3. ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) 
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4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) 
5. ความสามารถในการประเมินการอา้งเหตุผล (Evaluation of Arguments) 
ดังนั้นสรุปได้ว่าองค์ประกอบของคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ Watson และ 

Glaser ประกอบดว้ยทศันคติในดา้นความสนใจท่ีตอ้งการหาหลกัฐาน ส่ิงท่ีบ่งบอกว่าเป็นขอ้เท็จจริง
หรือ ความจริง จากนั้นกน็ าความรู้ท่ีมีอยู่นั้น และทกัษะ (Skill) ดา้นต่าง ๆ 5 ดา้นมาใชป้ระกอบการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

2) แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส 
 เอนนิส (Ennis, 1985 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544)  ได้กล่าวถึงการคิดอย่าง มี

วิจารณญาณ ไวว้่า เป็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ท่ีมุ่งเพื่อการตดัสินใจว่าส่ิงใดควร
เช่ือหรือส่ิงใดควรท า อนัจะช่วยการตดัสินใจในสภาพการณ์ต่าง ๆ และอธิบายว่าการคิดอย่างมี
วิจารณญาณประกอบด้วย 2 องคป์ระกอบ คือ ลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทกัษะความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
1.1 เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยดึมัน่ถือ

มัน่ความคิดของตนเองเป็นหลกั และตดัสินใจดว้ยขอ้มูลประกอบเพียงพอ 
1.2 มีความว่องไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น 
1.3 เปล่ียนความคิดเห็นท่ีตนมีอยูไ่ด ้ถา้มีขอ้มูลท่ีมีเหตุผลมากกว่า 
1.4 กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ 
1.5 เป็นผูมี้เหตุผล 

2. ทกัษะความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ควรประกอบดว้ย 12 ทกัษะ ดงัต่อไปน้ี 
2.1 สามารถก าหนดหรือระบุประเด็นค าถามหรือปัญหา 
2.2 สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 
2.3 สามารถถามดว้ยค าถามท่ีทา้ทายและตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน 
2.4 สามารถพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 
2.5 สามารถสงัเกตและตดัสินผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเอง 
2.6 สามารถนิรนยัและตดัสินผลการนิรนยั คือ สามารถน าหลกัการใหญ่ไปแตก

เป็นหลกัยอ่ย ๆ ได ้หรือน าหลกัฐานการไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
2.7 สามารถอุปนัยและตัดสินผลการอุปนัย คือ ในการสรุปอ้างอิงไปย ังกลุ่ม

ประชากรนั้น กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นตวัแทนของประชากรและก่อนท่ีจะมีการอุปนยันั้น ตอ้ง
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มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างถูกต้องตามแผนท่ีก าหนดและมีขอ้มูลเพียงพอต่อการสรุป
อุปนยั 

2.8 สามารถตดัสินคุณค่าได ้
2.9 สามารถให้ความหมายค าต่าง ๆ และตดัสินความหมาย เช่น ทกัษะต่อไปน้ี 
2.10 สามารถระบุขอ้สนันิษฐานได ้
2.11 สามารถตดัสินใจเพื่อน าไปปฏิบติัได ้ 
2.12 การปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

เอนนิส ไดน้ าองคป์ระกอบมาวิเคราะห์ไดห้ลกัการ 4 ประการดา้นลกัษณะของผูมี้ความคิด
อยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เขียนเป็นรูปไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส (Ennis, 1985 อา้งถึงใน ศิริกานต์ คุสินธุ์, 
2549) 

 

การแกปั้ญหา 

การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

- ความรู้ ขอ้มูล จากการสังเกต จาก
แหล่งต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้
- ความรู้ ขอ้มูลท่ีมีเหตุผล 

การสรุปอา้งอิง 

กา
รนิ

รน
ยั 

กา
รอ
ุปน

ยั 

กา
รต
ดัสิ

นคุ
ณค่

า 

ความชดัเจน 
ผูมี้ความคิดอยา่งมี 

วิจารณญาณ 
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แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส อธิบายว่าการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ  

ต้องมีลกัษณะของผูท่ี้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือต้องเป็นคนมีเหตุผล กระตือรืนร้น
ในการแสวงหาความรู้ ใจกวา้ง เขา้ใจและรับฟังความคิดของผูอ่ื้น  และต้องมีทกัษะความสามารถ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณหลกัๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 12 ทกัษะดว้ยกนั  

ซ่ึงสรุปในทฤษฎีน้ีก็คือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ จะมีทกัษะ
หลกัๆอยา่งเดียวคงไม่สามารถจะบรรลุการคิดแบบวิจารณญาณอย่างแท้จริง ตอ้งมีทกัษะสงัคมเช่น 
การเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมเพื่อให้เขา้ใจความหลากหลายของความคิด 

นอกจากน้ีเอนนิสยงัไดร่้วมกบัมิลลแ์มน สร้างแบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ในปี ค.ศ. 
1961 และไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในฉบบัปรับปรุงล่าสุด คือ ปี ค.ศ.1985 ไดท้ าการสร้างแบบวดั
มา 2 ฉบบั ใชว้ดับุคคลต่างระดบักนัดงัน้ี 

1) แบบวดั Cornell Critical Thinking Test, Level X เป็นแบบวดัท่ีเหมาะส าหรับนักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – ระดบัมหาวิทยาลยัปี 2 ลกัษณะ เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 3 
ตวัเลือก จ านวน 71 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1) การอุปนยั 2) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูลและการสงัเกต 3) การนิรนยั และ 4) การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

2) แบบวดั Cornell Critical Thinking Test, Level Z เป็นแบบวดัท่ีใช้กบัเด็กนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาท่ีมีปัญญาเลิศ นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั และวยัผูใ้หญ่ ลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 52 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ตอน คือ 1) การอุปนัย 2) การ
พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 3) การพยากรณ์และวางแผนการทดลอง 4) การอา้งเหตุผล
ผดิหลกัตรรกะ 5) การนิรนยั 6) การให้ค าจ ากดัความ 7) การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

3) แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของพอล  
พอล (Paul, 1993 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) ไดก้ล่าวถึง การคิดอยา่งมีวิจารณญาณว่า 

เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูคิ้ดสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึนอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ และ
ยงัส่งผลให้ผูคิ้ดมีความสามารถคิดกวา้ง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้องและคิดอย่างมี
เหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพนัธ์กบัการแกไ้ขปัญหา (problem solving) คือ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการแกปั้ญหา องคป์ระกอบของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มี 7 ประการคือ 

1. จุดหมาย คือเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการคิด ได้แก่ การคิดเพื่อหาแนวทาง
แกปั้ญหา หรือคิดเพื่อหาความรู้ 
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2. ประเด็นค าถาม คือ ปัญหาหรือค าถามท่ีตอ้งการรู้หมายถึง ความสามารถระบุค าถามของ
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งระบุปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการแกไ้ข หรือค าถามส าคญัท่ีตอ้งการรู้ค าตอบ 

3. สารสนเทศ คือ ขอ้มูล ความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการคิด ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้มาควรมี
ความกวา้ง ลึก ชดัเจน และมีความถูกตอ้ง 

4. ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีความน่าเช่ือถือ ความชดัเจน ถูกตอ้งและมี
ความเพียงพอต่อการใชเ้ป็นพื้นฐานของการคิดอยา่งมีเหตุผล 

5. แนวคิดอยา่งมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายท่ีมีอาจรวมถึง กฎ ทฤษฎี หลกัการ ซ่ึงจ าเป็น
ส าหรับการคิดอย่างมีเหตุผล และแนวคิดท่ีได้มานั้นต้องมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือค าถามท่ี
ตอ้งการหาค าตอบและตอ้งเป็นแนวคิดท่ีถูกตอ้งดว้ย 

6. ขอ้สนันิษฐาน เป็นองคป์ระกอบส าคญัของทกัษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะผูคิ้ดตอ้งมี
ความสนใจในการตั้งขอ้สันนิษฐานให้มีความชดัเจน สามารถตดัสินได้ เพื่อประโยชน์ในการหา
ขอ้มูลมาใชใ้นการคิดอยา่งมีเหตุผล 

7. การน าไปใช้และผลท่ีตามมา เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการคิดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงผูคิ้ด
ค านึงถึงผลกระทบ ตอ้งมีความคิดไกล มองถึงผลท่ีตามมารวมกบัการน าไปใชไ้ดห้รือไม่เพียงใด 
พอล ไดส้รุปลกัษณะของผูท่ี้มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3  ลกัษณะของผูท่ี้มีความสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิดของพอล (Paul) 
(Paul, 1993 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544)   

ลกัษณะ (trait) 
- คิดอยา่งอิสระ 
- ใส่ใจในความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 
- รู้ขอ้จ ากดัในความคิด
ของตน 
- กลา้ทางปัญญา 
- ซ่ือสัตย ์
- มีความเพียร 
- ใชเ้หตุผล 
- อยากรู้อยากเห็น 
- มีคุณธรรม 
- รับผิดชอบ 

ความสามารถ (ability) 
1. ก าหนดจุดหมาย 
2. ตั้งประเดน็ค าถาม/ปัญหา 
3. ไดส้ารสนเทศ 
4. ไดข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์
5. ไดแ้นวคิดอยา่งมีเหตุผล 
6. ตั้งขอ้สันนิษฐาน 
7. ระบุการน าไปใชแ้ละผล
ท่ีตามมา 
8. สรุปอา้งอิง 

มาตรฐาน (standard) 

ชดัเจน 

ถูกตอ้ง 

แม่นย า 

เก่ียวขอ้ง 

กวา้ง 

 

ลึก 
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 แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของพอล เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผูคิ้ดสามารถ
ตดัสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัลกัษณะของผูคิ้ด ซ่ึงส่งผลให้ผูคิ้ดมี
ความสามารถในการคิดไดก้วา้ง คิดไดลึ้ก คิดไดถู้กทาง ชดัเจน ถูกตอ้งและมีเหตุผล  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัการศึกษา 
นกัจิตวิทยาและผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษา พอสรุปได้ว่า องคป์ระกอบของกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณท่ีนกัการศึกษาสรุปนั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั คือประกอบดว้ย การนิยามปัญหา การ
ให้ความกระจ่างชดัเจนของปัญหา ความสามารถในการเลือกขอ้มูลประกอบ ความสามารถในการ
อา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา การสรุปอยา่งมีเหตุมีผล และสุดทา้ยคือการน าไปใช ้ เช่น ในการแกไ้ข
ปัญหา เป็นตน้  

จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า แนวคิดของ Ennis 
เป็นแนวคิดท่ีมีองคป์ระกอบท่ีครอบคลุมทฤษฎีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีจะใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง
นั่นคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจ ัยจึงน าแนวคิดของ Ennis มาใช้ประกอบในการศึกษา
เก่ียวกบัความสามารถในการคิดระดบัสูงดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  

4.2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ในความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น เป็นกระบวนการคิดหลายขั้นตอนท่ี

ซับซ้อน ต้องอาศยัทกัษะความสามารถด้านสมองและดา้นต่าง ๆ  เป็นองคป์ระกอบในการคิด ซ่ึงมี
นกัจิตวิทยา และนกัการศึกษาหลายท่าน ทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ ไดใ้ห้ค าอธิบายเก่ียวกบั
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไวด้งัน้ี 

วตัสันและเกลเซอร์ (Watson & Glaser, 1964: 24) ได้กล่าวถึง กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไวว้่าประกอบดว้ย ทศันคติ ความรู้ และทกัษะในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การอุปนยั 
2. การระบุสมมติฐาน 
3. การอุปมาน 
4. การตีความ 
5. การประเมินการอา้งเหตุผล 

ดาเนียลและคณะ (Danial et al, 1984) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณไวว้่า 
ประกอบดว้ย 

1. การวิเคราะห์ปัญหา และก าหนดทางแก ้(มากกว่าการด่วนสรุป) 
2. การใชค้วามรู้เก่าในสถานการณ์ใหม่ 
3. การใชก้ระบวนการขจดักรณี (Method of Elimination) ช้ีน าสู่ขอ้สรุป 
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4. เห็นความขดัแยง้และความไม่คงเส้นคงวา 
5. การให้เหตุผลเชิงนิรนยั 
6. ตดัสินไดว้่าขอ้มูลมีเพียงพอต่อการตดัสินใจหรือไม่ 
7. จ าแนกไดว้่าการอา้งอิงเป็นไปได ้อาจเป็นไปไดห้รือจ าเป็นตอ้งเป็นไปตามนั้น 
8. การให้เหตุผลเชิงอุปนยั 
9. เรียนรู้ว่าการแกปั้ญหามีไดห้ลายทาง 
10. สามารถหาจุดเร่ิมต้นในลกัษณะเขา้เคา้ของเหตุผลในปัญหาท่ีดูเหมือนจะแก้

ไม่ได ้
11. สามารถจดัระบบขอ้มูลให้ง่ายต่อการใช ้
12. เห็นแบบแผนการตรรกวิทยา 
13. พิสูจนโ์ดยวิธีใชข้อ้ขดัแยง้ 
14. ตระหนกัว่าปัญหาหน่ึงๆ อาจจะมีทางแกห้รือค า ตอบมากกว่าหน่ึงค าตอบ 
15. การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย 
16. รู้จกัลองวิธีอะไรบางอย่างในกรณีท่ีตรรกวิทยาช่วยอะไรไม่ไดใ้นการหาทาง

แกปั้ญหา 
17. ชัง่ใจว่าสารสนเทศท่ีไดค้วรเช่ือหรือไม่ 

นีดเด้ิล (Kneedler, 1985) ได้สรุปกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าประกอบด้วย
ความสามารถในการคิด ไดแ้ก่ 

1) ความสามารถในการก าหนดปัญหาและท าให้เกิดความกระจ่างชัด  หมายถึง
ความสามารถในการระบุปัญหา เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของคน 
ความคิดส่ิงของตั้งแต่ 2 อยา่งข้ึนไป ตดัสินระหว่างขอ้มูลท่ีชดัเจนกบัขอ้มูลท่ีคลุมเครือ ตั้ง
ค าถามน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงขั้น และชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองราว 

2) ความสามารถในการพิจารณาตัดสินข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับปัญหา หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกขอ้เท็จจริงกบัขอ้คิดเห็น ตดัสินความสอดคลอ้งของขอ้ความ
แต่ละขอ้ความ หรือความสอดคลอ้งของขอ้ความกบับริบททั้งหมด ระบุสมมติฐานท่ีได้
กล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 

3) ความสามารถในการลงข้อสรุป หมายถึง ความสามารถในการระบุความ
พอเพียงของขอ้มูลและพยากรณ์ผลลพัธท่ี์อาจเป็นไปได ้
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ทิศนา แขมณี (2544: 153 - 154) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
ว่าเป็นการคิดท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาปัจจยัรอบด้านอย่างกวา้งไกลลึกซ้ึง และ
ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองทั้งทางด้านคุณ – โทษ และคุณค่าท่ีแท้จริงของส่ิงนั้นมาแลว้ซ่ึงผูท่ี้คิด
อยา่งมีวิจารณญาณจะมีความสามารถดงัน้ี 

1. สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอยา่งถูกทาง 
2. สามารถระบุประเด็นในการคิดไดอ้ยา่งชดัเจน 
3. สามารถประมวลขอ้มูลทั้งทางดา้นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น

ท่ีคิดทั้งทางกวา้ง ทางลึก และไกล 
4. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเลือกขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการคิดได้ 
5. สามารถประเมินขอ้มูลได ้
6. สามารถใช้หลกัเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลและเสนอค าตอบ/ทางเลือกท่ี

สมเหตุสมผล 
7. สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นท่ีคิดได ้

อุษณีย ์โพธิสุข (2545: 19–22) กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย
กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดปัญหา หมายถึง ท าความเขา้ใจกบัปัญหาโดยพิจารณาเพื่อท าความชดัเจนว่า
อะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง ขอ้โต้แยง้หรือขอ้มูลท่ีคลุมเครือ การหา การรวบรวมประเด็นปัญหา ท า
ความชดัเจนว่าอะไรเป็นตวัปัญหาท่ีแทจ้ริง การจดัล าดบัปัญหา การก าจดัปัญหาท่ีอาจไม่ใช่ปัญหาท่ี
แทจ้ริงออกไป การแยกประเด็นปัญหา รวมทั้งการนิยามความหมายของค า หรือขอ้ความการนิยาม
ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการกระตุ้นให้บุคคล
เร่ิมตน้คิดเม่ือตระหนกัว่ามีปัญหาหรือขอ้โต้แยง้หรือไดร้ับขอ้มูลข่าวสารท่ีคลุมเครือ จะพยายามหา
ค าตอบท่ีเหมาะสมเหตุสมผลเพื่อท าความเขา้ใจกบัปัญหานั้น ปัญหาจึงเป็นส่ิงเร้าท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

2. การรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ขอ้โต้แยง้หรือ
ขอ้มูลท่ีคลุมเครือจากแหล่งต่าง ๆ การพิจารณาหาขอ้มูลท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัปัญหารวมทั้งการดึงขอ้มูล
หรือความรู้จากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาใช้ เม่ือบุคคลพบกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือความ
สงสัย จะแสวงหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากท่ีสุดเพื่อให้ครอบคลุม
ปัญหา ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเด็นท่ีจ า เป็นตอ้งใชก้ระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้นส่วนมากเป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นปัญหา ขอ้โต้แยง้ หรือขอ้มูลท่ีคลุมเครือ ดงันั้นวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับ
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณไดแ้ก่ การสังเกต ทั้งการสังเกตดว้ยตนเองและการรวบรวมขอ้มูลจาการ
รายงานผลการสงัเกตของผูอ่ื้น 

3. การจดัระบบขอ้มูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลพิจารณาความ
เพียงพอของขอ้มูล และการจดัระบบของขอ้มูล ภายหลงัจากไดร้วบรวมขอ้มูลจะตอ้งพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของขอ้มูล เพราะขอ้มูลท่ีได้มาจากแหล่งท่ีขาดความน่าเช่ือถือก็จะต้อง
ตดัท้ิง ส่วนขอ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือกจ็ะเกบ็ไวใ้ชต่้อไป ขณะเดียวกนักต็อ้งประเมินความ
ถูกต้องและความเพียงพอของขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ว่าจะน าไปสู่การอา้งอิงได้หรือไม่  ในการสรุป
อ้างอิงถ้าข้อมูลไม่เพียงพอจะต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีก เม่ือรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือขอ้มูลถูกต้องและเพียงพอแลว้ จะต้องมีการจดัระบบข้อมูลท่ีรวบรวมได้โดยแยกแยะ
ความแตกต่างของขอ้มูลคือ จ าแนกความแตกต่างระหว่างขอ้มูลท่ีชดัเจนกบัขอ้มูลท่ีคลุมเครือขอ้มูล
ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัปัญหา การระบุข้อตกลงเบ้ืองต้น เพื่อน ามาจัดกลุ่ม และ
จดัล าดบัความส าคญัของขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐาน 

4. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การพิจารณาแนวทางการสรุปอา้งอิงของปัญหาขอ้โต้แยง้
หรือขอ้มูลท่ีคลุมเครือ โดยการน า ขอ้มูลท่ีมีการจดัระบบแลว้มาพิจารณาเช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์ 
เพื่อก าหนดแนวทางการสรุปท่ีน่าจะเป็นไปไดว้่า จากขอ้มูลท่ีปรากฏสามารถเป็นไปไดใ้นทิศทาง
ใดบา้ง เพื่อท่ีจะไดพ้ิจารณาเลือกแนวทางท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดหรือการตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล
ในการอา้งอิงต่อไป 

5. การสรุปอา้งอิงโดยใช้หลกัเหตุผลหรือหลกัตรรกศาสตร์ หมายถึง การพิจารณาเลือก
แนวทางท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุดจากขอ้มูลและหลกัฐานท่ีมีอยู่ หลงัจากก าหนดแนวทางเลือกท่ีอาจจะ
เป็นไปได้ก็จะพยายามเลือกวิธีการ หรือแนวทางท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีจะน าไปสู่การสรุปท่ี
สมเหตุสมผล การใช้เหตุผลเป็นทกัษะวิธีการคิดท่ีจ า เป็นต่อการตดัสินใจสรุป และเป็นทกัษะการ
คิดท่ีส าคญัของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพราะการคิดท่ีดีข้ึนอยู่กบัการใชเ้หตุผลท่ีดี และการสรุป
ท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งไดร้ับการสนบัสนุนจากเหตุผลท่ีดีดว้ย 

6. การประเมินและสรุป หมายถึง การประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอ้างอิง
หลงัจากการตดัสินใจสรุปโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร์ จะต้องประเมินขอ้สรุปอา้งอิงว่าสมเหตุสมผล
หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถน า ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
อยา่งไร ถา้ขอ้มูลท่ีไดร้ับมีการเปล่ียนแปลงและคน้พบขอ้มูลเพิ่มเติมตอ้งกลบัไปรวบรวม ขอ้มูลท่ีมี
อยูอี่กครั้ งหน่ึงเพื่อตั้งสมมติฐานและขอ้สรุปอา้งอิงใหม่ 

กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 6 ขั้นตอน สามารถแสดงไดด้งัภาพประกอบดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4 กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณทั้ง 6 ขั้นตอน  (อุษณีย ์โพธิสุข. 2545: 22) 
 
 

1. การก าหนดปัญหา 
การรวบประเดน็ปัญหา 
การแยกแยะปัญหา 
การจดัล าดบัปัญหา 

2. การรวบรวมขอ้มูล 
การเลือกขอ้มูล 

พิจารณาความน่าเช่ือถือ 

3. การจดัระบบขอ้มูล 
พิจารณาความน่าเช่ือถือ 
พิจารณาความพอเพียง 
พิจารณาความเหมาะสม 

4. การตั้งสมมติฐาน 
การหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
หาความเป็นไปไดข้องขอ้มูล 

5. การสรุปอา้งอิง 
การใชก้ารเปรียบเทียบ 
การใชห้ลกัตรรกะ 
การใชห้ลกัเหตุผล 

6. การสรุปและตดัสิน 
(หากขอ้มูลเปล่ียนตอ้งเร่ิมจากขอ้สองใหม่) 

ขอ้มูลไม่พอเพียง ไม่เหมาะสม 

ขอ้มูลพอเพียง เหมาะสม 
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4.2.4 การวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ 
มยุรี  หรุ่นข า (2544) ได้สรุปมาจากแนวคิดของเอนนิส เป็นตัวบ่งช้ีความสามารถท่ี

แสดงออกตามพฤติกรรมในการคิดวิจารณญาณซ่ึงโดยระบบตอ้งรวมกบัการคิดอีก  3 ประเภทดว้ย
คือ การคิดสร้างสรรค ์การคิดตดัสินใจ และการคิดแกปั้ญหา คือแนวคิดจากแบบทดสอบ EWCTET 
เป็นเคร่ืองท่ีเอนนิสและเวียร์สร้างเป็นแนวการเขียนความเรียงหรือเ รียงความ  เพื่อใช้ว ัด
ความสามารถการคิดวิจารณญาณ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การคิดสู่เน้ือหาหรือประเด็น 
2. การมองเห็นเหตุผลและขอ้สมมุติฐาน 
3. การก าหนดประเด็นของตน 
4. การเสนอเหตุผล 
5. การมองเห็นความเป็นไปไดแ้ละการตอบสนองท่ีเหมาะสมในการหลีกเล่ียงขอ้ถกเถียง 
จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สรุปไดว้่า 

กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นทกัษะการคิดในระดบัสูงท่ีส าคญั ในการพฒันาการทางด้าน
ทกัษะการคิด โดยเฉพาะผูเ้รียน เพราะมีขั้นตอนกระบวนการในการคิดหลายขั้นตอนท่ีซับซ้อน 
จนกระทัง่ถึงกระบวนการขั้นสุดทา้ยท่ีน าไปสู่ทางออกของโจทย ์ปัญหา สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
ซ่ึงนกัเรียนตอ้งเก่ียวขอ้งและน ากระบวนการน้ีไปในการด าเนินชีวิตประจ าวนั นกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงท่ีมีพฒันาการทางสมองเฉพาะบุคคลท่ีสามารถคิดและแกไ้ข
ปัญหาท่ีพบอยา่งมีวิจารณญาณได ้ดงันั้นในดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นด้านหน่ึงของการ
คิดระดบัสูง ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการทราบระดบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนใน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

 
4.3 ความสามารถในการคิดตัดสินใจ  
 การคิดตดัสินใจจดัเป็นทกัษะการคิดระดบัสูงท่ีส าคญั เพราะในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ย่อมต้องมีสถานการณ์ เหตุการณ์ หรืออย่างอ่ืนใดท่ีต้องเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ซ่ึงมีรายละเอียด
เก่ียวกบักรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

4.3.1 ความหมายของการคิดตัดสินใจ  
การคิดตัดสินใจเป็นทักษะการคิด ท่ีจะใช้ร่วมกบัทกัษะการคิดอ่ืน ๆ คู่กนั เช่นการคิด

แกปั้ญหา เม่ือใดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน ยอ่มตอ้งมีการตดัสินใจ การตดัสินใจมกัมีองคป์ระกอบหรือปัจจยั
อ่ืน ๆ เขา้มาสนบัสนุนโดยผลจากการตดัสินใจนั้นจะเป็นส่ิงท่ีบอกว่า การแกปั้ญหานั้นจะส าเร็จ
ลุล่วงหรือลม้เหลว   
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การคิดตดัสินใจมีนกัวิชาการ นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี 
ไซม่อน (Simon, 1960 อา้งถึงใน สุภาพร จนัทร์ดอกไม้, 2550) กล่าวว่าการตดัสินใจ คือ

กระบวนการท่ีประกอบไปด้วยเชาวน์ปัญญา (Intelligence Activity) หรือการหาโอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจหมายถึงการสืบเสาะหาข่าวสารสภาพทางส่ิงแวดล้อม ส าหรับจะใช้ในการตัดสินใจ
กิจกรรมออกแบบ (design Activity) หรือการหาแนวทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้หมายถึงเป็นการสร้าง 
พฒันา วิเคราะห์ แนวทางต่าง ๆ  ท่ีจะน าไปปฏิบติัได้ กิจกรรมคดัเลือก (Choice Activity) หรือการ
เลือกทางเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่มายถึงการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมจะน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  

กรมวิชาการ (2546: 86) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า เป็นกระบวนการคิดท่ีใช้
เหตุผล มีผลโดยตรงต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ทั้งของตนเองและคนรอบขา้ง ผลท่ีตามมาจะเป็น
ส่ิงส าคญัในการเลือกตัดสินใจ ควรไตร่ตรองตัดสินใจอย่างรอบคอบและเหมาะสม ตรวจสอบ
ตนเองในเร่ืองต่าง ๆ  เช่นอนาคต ความคาดหวงั ความต้องการอย่างแทจ้ริง จากนั้นจึงวางแผนการ
ปฏิบติั โดยเรียงล าดบัขั้นตอนการปฏิบติัตนให้เห็นเป้าหมายท่ีชดัเจน ส่ิงท่ีตอ้งเร่ิมกระท า ระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อม ก าหนดวนัท่ีจะไดร้ับความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้มีการตรวจสอบ 
วางแผนและประเมินทางเลือกอยา่งชดัเจน     

สรุปได้ว่าความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง การประเมินแนวทางในการปฏิบติัจาก
แนวทางปฏิบติัหลายๆแนวทาง ตามสถานการณ์ท่ีพบ และตกลงใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับสถานการณ์นั้น ๆ โดยอาศยัหลกัเหตุผล การคิดไตร่ตรอง และความพอใจ เพื่อน าไปเป็น
แนวปฏิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

4.3.2 ประเภทของการคิดตัดสินใจ 
ในการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ยอ่มมีสภาวการณ์หรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ดั้งนั้นจึง

มีนกัวิชาการ นกัการศึกษาไดจ้ าแนกประเภทของการตดัสินใจไวด้งัน้ี  
วลัลภ ล าพาย (2544: 47-48) ไดแ้บ่งประเภทการตดัสินใจออกเป็น 4 แบบคือ 
1. การตดัสินใจในสภาวการณ์ท่ีแน่นอน (Condition Making under Certainly) หมายถึง การ

ตดัสินใจท่ีเกิดจากการตดัสินใจในแต่ละทางเลือกท่ีแน่นอนในสถานการณ์ปกติ  ตามแบบอย่าง
ธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบติัมานาน มีขอ้มูล ข่าวสารเพียงพอในการประกอบการตดัสินใจ 

2. การตดัสินใจภายใต้ความเส่ียง (Condition Marking under Risk) การตดัสินใจท่ีผูท้  าการ
ตัดสินใจไม่มีความแน่ใจในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน แต่ทราบถึงความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนของ
เหตุการณ์นั้น เน่ืองจากไดร้ับขอ้มูลแต่ไม่สมบูรณ์ ขอ้มูลท่ีไดร้ับน้ีอาจไดร้ับหลายรูปแบบและหลาย
ระดบั ท าให้พอทราบว่า สภาวการณ์ไหนจะเกิดข้ึนในรูปของความน่าจะเป็น 
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3. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Decision Making under Uncertainly) หมายถึง 
การตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจไม่รู้ความน่าจะเป็นของการตดัสินใจแต่ละทางเลือกในการตดัสินใจ จึงมกั
อาศยัประสบการณ์ ดุลยพินิจ หรือตวัอยา่งใกลเ้คียงประกอบการตดัสินใจ 

4. การตดัสินใจภายใตค้วามขดัแยง้ (Decision Making under Conflict) การตดัสินใจภายใต้
การขดัแยง้ เป็นการศึกษาในทฤษฎีเกมส์ (Theory Games) ซ่ึงน ามาประยุกต์กบัการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทไดต้ามจ านวนคู่แข่งขนัและการขดัแยง้ในผลประโยชน์ 

สุภาพร จนัทร์ดอกไม้ (2553) ได้สรุปการตดัสินใจอาจเกิดข้ึนโดยอาจเกิดข้ึนในสภาวะท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งประเภทของการตดัสินใจ ตามสถานการณ์คาดคะเนดงัน้ี 

1. การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน (Decision-making under uncertainty) 
2. การตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอน (Decision-making under certainty) 
3. การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง (Decision-making under risk) 
โดยผลการตดัสินใจอาจเป็นตามสภาวการณ์ท่ีบุคคลคิดหรืออาจมีการเปล่ียนแปลงต่อไป

อีกดงันั้น และเช่ือว่ากระบวนการคิดแกปั้ญหา และการคิดตดัสินใจเป็นกระบวนการสุดท้ายท่ีมกั
เกิดควบคู่กนัหากการตดัสินใจเป็นอย่างสภาวการณ์ก าหนด คือ การตดัสินใจภายใตค้วามแน่นอน
ทุกอย่างก็ยุติ แต่การตดัสินใจนั้นพบสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงคือการตดัสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอน หรืออาจพบขอ้มูลแปรเปล่ียน กต็อ้งใชก้ระบวนการคิดแกปั้ญหาเขา้ช่วยปรับกระบวนการ
คิดเพื่อตดัสินใจใหม่อีกครั้ ง จึงอาจสรุปไดว้่าการคิดตดัสินใจ เป็นกระบวนการคิดระดบัสูงเบ้ืองต้น
ท่ีแปรไปเป็นความคิดสร้างสรรค์ การคิดแกปั้ญหาและการคิดตดัสินใจ โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ในสมองของมนุษยเ์ม่ือมีความช านาญในการใชก้ระบวนการคิดแลว้ 
 ดังนั้นการคิดตัดสินใจนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกนัจากท่ีกล่าวมา ซ่ึงสามารถพอสรุปว่า 
รูปแบบการตดัสินใจนั้นอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. การตดัสินใจในสภาวการณ์ท่ีแน่นอน การตดัสินใจน้ีมีความแน่นอน คือเลง็เห็นผลท่ีเกิด
หลงัการตดัสินใจได ้สามารถรู้ไดว้่าจะเกิดอะไรข้ึนหลงัจากตดัสินใจ รวมทั้งมีปัจจยัอ่ืน ๆ รองรับว่า
จะเป็นไปตามท่ีเราคาดการณ์ไว ้ 

2. การตัดสินใจในสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนหรือมีความเส่ียง การตัดสินใจน้ีเป็นการ
ตดัสินใจท่ียากล าบาก คืออาจอยู่ในช่วงท่ีมีปัญหาหรือความขดัแยง้ ซ่ึงไม่สามารถเล็งเห็นผลหรือ
คาดการณ์ ส่ิงท่ีเกิดหลงัการตดัสินใจได ้อาจจะเกิดความขดัแยง้หรือปัญหารุนแรงขั้นได ้ รวมทั้งไม่
มีปัจจยัอ่ืน ๆ รองรับความเส่ียง ซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ขั้นสูงของแต่ละบุคคล  
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4.3.3 กระบวนการคิดตัดสินใจ  
การคิดตัดสินใจถือว่าเป็นทักษะกระบวนการคิดในระดบัสูงท่ีส าคญักระบวนการหน่ึง 

เพราะในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของทุกคน ย่อมต้องมีการใช้กระบวนการน้ี มีนกัวิชาการ นกั
การศึกษาไดท้ าการศึกษากระบวนการขั้นตอนท่ีน าไปสู่การคิดตดัสินใจดงัต่อไปน้ี  

แทนเนนบั้ม (Tannenbaum, 1950: 2524 อา้งถึงใน สุนทรี วฒันพนัธุ์, 2535) มีความเห็นว่า 
การตดัสินใจท่ีเป็นระบบนั้น ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การรับรู้และก าหนดปัญหา (Recognition and Defining the Problem) การรับรู้ปัญหามี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจ การรับรู้ปัญหาไม่เพียงแต่รอให้ปัญหาเกิดข้ึนเสียก่อน แต่ตอ้งพยายาม
คาดการณ์ล่วงหนา้ว่า น่าจะเกิดปัญหาอะไรบา้ง 

2. การระบุปัญหา (Identifying the Problem) เม่ือรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือคาดการณ์ได้ว่า 
จะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนแลว้ ยงัตอ้งสามารถระบุให้ชดัลงไปว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนนั้นอยู่
ตรงไหน ประกอบดว้ยปัญหายอ่ย ๆ อะไรบา้ง และจ าเป็นตอ้งแกไ้ขตรงจุดไหนก่อนหลงั ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์นั้นอาจมีมากกว่าหน่ึงปัญหา และการท่ีจะแกปั้ญหาหลาย ๆ ปัญหาไป
พร้อม ๆ กนันั้น บางครั้ งอาจมีขอ้จ ากดัหลาย ๆ อยา่งท่ีไม่อาจท าได ้จ าเป็นตอ้งเลือกปัญหาท่ีส าคญั
และเร่งด่วนมาแกไ้ขก่อน 

3. การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (Generalization of Alternatives) เน่ืองจากปัญหา    
ต่าง ๆ ทุกปัญหายอ่มมีหนทางท่ีจะแกไ้ขไดห้ลาย ๆ ทาง ดงันั้นการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไป
ได้ไว้หลาย ๆ ทางจะช่วยให้การเปรียบเทียบผลดีผลเสียของแต่ละทางได้ชัดเจน และท าให้ได้
ทางเลือกท่ีดีท่ีเหมาะสมมากข้ึน นอกจากนั้นการสร้างทางเลือกต่าง ๆ ในการแกปั้ญหามกัมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองความรู้และประสบการณ์ ดงันั้นการเปิดโอกาสให้บุคคลหลาย ๆ คน จากหลาย ๆ ฝ่ายมีส่วน
ในการสร้างทางเลือกกจ็ะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะท าให้ไดท้างเลือกมาก ๆ 

4. การเลือกทางแกปั้ญหา (Selection of the Alternatives) เม่ือได้ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเป็นไป
ไดแ้ลว้ ขั้นต่อไปกคื็อ จ าเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงมาด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ในทางการบริหารบางครั้ งไม่อาจเลือกทางท่ีให้ผลสูงสุดได้เสมอไป เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัอย่างอ่ืน
เป็นเงื่อนไขอยู่ เช่น เวลา งบประมาณ ฯลฯ จึงจ าเป็นต้องเลือกทางท่ีให้ผลกลาง ๆ  แต่ลดเงื่อนไข
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ลงไดม้าก 

5. การด าเนินการและประเมินผล (Implementation and Evaluation) เม่ือได้ตดัสินใจเลือก
ทางเลือกใดแกปั้ญหาแลว้ กด็ าเนินการวางแผนและด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตามทางเลือกท่ี
ได้ตดัสินใจไปแลว้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อแกไ้ขส่ิงบกพร่องต่าง ๆ อนัอาจเกิดข้ึนการ
ด าเนินการแก้ปัญหาและการประเมินผลนับว่ามีความส าคญัมากในกระบวนการตัดสินใจ การ
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ตดัสินใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลเพียงใดก็ตาม หากการปฏิบติัตามทางเลือกไม่ด าเนินไปอยา่ง
รัดกมุแลว้การแกปั้ญหากไ็ม่อาจบรรจุผลตามเป้าหมายได้ 

เดสเลอร์ (Dessler, 1998: 108 อ้างถึงใน ชูชัย เทพสาร, 2546: 14) ได้แบ่งกระบวนการ
ตดัสินใจออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. การระบุปัญหา ผูท้  าหนา้ท่ีตดัสินใจจะตอ้งวิเคราะห์และระบุปัญหาให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึง
จะสามารถด าเนินตามขั้นตอนต่อไปได้ถูกต้อง หากก าหนดปัญหาผิดพลาด ขั้นตอนต่อไปย่อม
ผดิพลาดตามไปดว้ย 

2. การพฒันาทางเลือกในการตัดสินใจ จ าเป็นต้องมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง และแต่ละ
ทางเลือกจะตอ้งสามารถน ามาปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ด้ โดยเน้นว่าจะตอ้งก าหนดทางเลือก
ให้สอดคลอ้งตอบสนองวตัถุประสงค ์และปัญหา 

3. วิเคราะห์ทางเลือก หลงัจากมีทางเลือกแลว้ ขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์ทางเลือกทั้งหลายท่ีมี
อยู ่เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด 

4. การตัดสินใจ เม่ือท าการวิเคราะห์ทางเลือกในแง่มุมต่าง ๆ และท าการเปรียบเทียบ
ทางเลือกถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดจากการน าทางเลือกไปปฏิบติัแลว้ ขั้นน้ีจึงเป็นเร่ืองของการตดัสินใจ
ว่าจะเลือกทางเลือกใด 

วรรณา พรหมบุรมย ์(วรรณา พรหมบุรมย,์ 2540: 41 อา้งถึงใน ธนศกัด์ิ ศรีพิทกัษพ์าณิชย,์ 
2549) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการตดัสินใจว่า การคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น คือการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นการคิดเป็นท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เป็นการน า
ความคิดและการกระท ามาสัมพนัธ์กนั เพื่อให้เกิดการปฏิบติั คือการตดัสินใจกระท าการท่ีจะน า
ความคิดและการกระท ามาสัมพนัธ์กนันั้นจะต้องฝึกตั้งแต่ขั้นตอนการคิดหาเหตุ หาผล การเลือก 
การฝึกความรู้สึกซาบซ้ึงกบัส่ิงท่ีดีงามท่ีกระท าและการลงมือกระท าถา้ศึกษารูปแบบจะไดด้งัน้ี 

1. การคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น คือการตดัสินใจ 
2. การตดัสินใจคือ การน าความคิดและการกระท ามาสมัพนัธก์นั เพื่อเกิดการกระท า 
3. การน าความคิดและการกระท ามาสมัพนัธก์นัคือ การศึกษาค่านิยม 
4. ค่านิยม คือส่ิงท่ีเรายดึถือเป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจ 
4.3.4 ข้ันตอนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจท่ีกล่าวมาแล้ว พบว่าการตัดสินใจจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นไป

ตามล าดบัขั้นตอน มีนกัการศึกษาและนักจิตวิทยาเสนอขั้นตอนการตดัสินใจไวห้ลาย ๆ แนวคิด
ดว้ยกนัดงัน้ี 
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เกอแลต (Gelatt, 1992: 70–75) กล่าวว่า เหตุผลเป็นรูปแบบพื้นฐานในการตดัสินใจท่ีดีซ่ึง
หลกัการของการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลนั้น มีขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การระบุปัญหา เป็นความสามารถในการบอกปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีต้อง
ไดร้ับการแกไ้ข 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการก าหนดถึงเป้าหมายของปัญหา 
3. การวิเคราะห์ เป็นการใชค้วามคิดเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นมา ความส าคญัของปัญหา 
4. การตั้งสมมติฐาน เป็นความสามารถท่ีจะบอกถึงสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหา 
5. การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เป็นการเลือกทางเลือกออกมาเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา

เป็นการเลือกอยา่งมีเหตุผล และเป็นส่ิงท่ีคาดว่าจะให้ประโยชนสู์งสุด 
กริฟฟิท (Griffiths, 1959: 94) ไดเ้สนอแนะว่า การตดัสินใจควรมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาดูว่าปัญหาคืออะไร และวางขอบเขตของปัญหานั้น 
2. วิเคราะห์และประเมินผลปัญหานั้น 
3. สร้างเกณฑแ์ละมาตรฐานเพื่อประเมินทางเลือก หรือการตดัสินใจ 
4. รวบรวมขอ้มูล 
5. หาทางเลือกหรือวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 
6. ลงมือปฏิบติัตามทางเลือกท่ีดีกว่า โดย 

6.1 วางโปรแกรมการแกปั้ญหา 
6.2 ควบคุมกิจกรรมในปัญหานั้น 
6.3 ประเมินผลท่ีไดแ้ละกระบวนการท่ีท าไป 

สรุปจากการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการในการตดัสินใจดงัท่ีกล่าวมานั้น มีความ
คลา้ยคลึงกนัคือ ในการคิดตดัสินใจ ต้องเร่ิมจากการรับรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือ
สภาพปัญหาก่อนท่ีเราไดพ้บเจอ แลว้ท าการวิเคราะห์ส่ิงท่ีพบเจอว่าจะตดัสินใจอย่างไร แกไ้ขหรือ
ด าเนินการอย่างไรต่อ มีทางเลือกเท่าใด ความเป็นไปได้ท่ีจะตดัสินใจไม่ผิดพลาด แลว้จึงเลือก
แนวทางในการตดัสินใจ ท่ีคิดประเมินแลว้ว่าคือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด    

4.3.5 แนวคิดและทฤษฎีการคิดตัดสินใจ 
ลิปแมน (Lipman, 1988 อ้างถึงใน มยุรี หรุ่นข า, 2544)  กล่าวว่า การคิดตัดสินใจ เป็น

กระบวนการทางจิต เป็นยทุธวิธีและเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงว่าบุคคลใชใ้นการแกปั้ญหาตดัสินใจและ
เรียนรู้มโนทศันใ์หม่ๆ 



56 
 

 

บุษกร ด าคง (2542) กล่าวว่าการตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาโดย
ใช้ความรู้พื้นฐาน และใช้ขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับน ามาผสมผสานกบัการสรุปอ้างอิงเพื่อน าไปสู่
เป้าหมาย แสดงทิศทางน าไปสู่การตดัสินใจ 

ทิศนา แขมมณี (2543) กล่าวว่า การคิดตัดสินใจ มีลกัษณะเป็นการคิดในระดบัสูง เป็น
กระบวนการคิดท่ีผา่นการกลัน่กรองมาดีแลว้ สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

จากแนวคิดด้านการคิดตัดสินใจท่ีกล่าวมานั้น กล่าวไปในทิศทางเดียวกนั คือการคิด
ตดัสินใจเป็นกระบวนการเบ้ืองต้นของการคิดระดบัสูงท่ีมีระบบต่าง ๆ  ประกอบ ดงัท่ีนกัวิชาการ 
นกัการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งัต่อไปน้ี 

1) ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต   
ทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลต (Gelatt’s Decision Making Theory) (Gelatt, n.d. อา้งถึง

ใน อรอนงค ์ ธญัญะวนั, 2539: 71-72) เป็นทฤษฎีท่ีแสดงถึงวงจรกระบวนการตดัสินใจโดยเร่ิมจาก
จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ และเม่ือบุคคลมีความประสงค์ท่ีต้องการจะตัดสินใจ บุคคลนั้นก็
ประสงค์จะได้รับข้อสนเทศ โดยเขาจะรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ
ตัดสินใจของเขา ต่อจากนั้นบุคคลก็จะพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับและพยายามน ามาประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบัการเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ของทางเลือกส าหรับท านายผลอาจจะข้ึนอยู่กบั
ความส าเร็จของประสบการณ์ในอดีตและระดบัความปรารถนาของบุคคลนั้นซ่ึงการท านายผลจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดจะข้ึนอยูก่บัส่ิงสองประการคือ ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้และน ้าหนกัในการ
คาดคะเนอย่างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ส าหรับล าดบัขั้นต่อไปเป็นระบบค่านิยม ในขั้นน้ีบุคคล
จะพิจารณาถึงผลท่ีพึงปรารถนาเขาจะเปรียบเทียบผลท่ีได้รับกบัล าดบัขั้นค่านิยม เช่น ถา้เราเลือก
วิชาชีพน้ีเพื่อตอ้งการเงินเดือนมาก หรือคาดว่าเขาสามารถจบในสาขาวิชาน้ีไดแ้ละจะไดมี้โอกาส
ศึกษาต่อ เขาอาจจะตอ้งตั้งค าถามว่าค่านิยมสูงสุดของเขานั้นคืออะไร ทั้งน้ีเพื่อให้การตดัสินใจเลือก
ของเขาเหมาะสมยิง่ข้ึน ส่วนขั้นสุดทา้ยเป็นการประเมินผลและการเลือกตดัสินใจ ซ่ึงจะเป็นผลจาก
การตดัสินใจไดใ้นครั้ งนั้น โดยไดผ้ลท่ีไดร้ับเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายและขอ้มูล หรือตดัสินใจท่ีจะ
ส ารวจต่อไปโดยวางแผนเพื่อให้ไดข้อ้มูลใหม่เพื่อการตดัสินใจครั้ งต่อไป 

วงจรกระบวนการการตดัสินใจประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. จุดมุ่งหมาย บุคคลตอ้งการตดัสินใจเม่ือมีทางเลือกอยา่งนอ้ยสองทางเลือก 
2. ขอ้สนเทศ บุคคลตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกนั้น ๆ 
3. ความเป็นไปได ้โดยจะตอ้งคน้หาความเป็นไปไดท้ั้งหมดของกิจกรรม 
4. ความเป็นไปได้ของขอ้มูลท่ีได้รับ โดยจะต้องตรวจสอบล าดบัความเป็นไปได้แต่ละ

ทางเลือก 
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5. ความน่าจะเป็นของผลท่ีจะได้รับ โดยการท านายความน่าจะเป็นไปจริงของแต่ละล าดบั
ทางเลือก 

6. ค่านิยม โดยการประเมินความตอ้งการของบุคคลในแต่ละล าดบั 
7. การประเมินผล โดยประเมินความเหมาะสมและเลือกตดัสินใจ 
8. การตดัสินใจ มีการตดัสินใจซ่ึงอาจเป็น 

8.1 การตดัสินใจส้ินสุดลง 
8.2 การคน้หาขอ้สนเทศใหม่ 

 สรุปไดว้่าทฤษฎีการตดัสินใจของเกอแลตเป็นกระบวนการท่ีมีการประเมินความเป็นไปได้
ในขั้นตอนการตดัสินใจ โดยอิงจากการขอ้มูลท่ีมีอยู่ การคาดคะเนท านายอนาคต และค่านิยมของ
บุคคล ว่าจะจบท่ีการเลือกตดัสินใจอยา่งไร ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด    

2) ทฤษฎีการตัดสินใจของรีดเดอร์ 
รีดเดอร์ (Reeder, 1971 อา้งถึงใน จิติมา อจัฉริยะกุล, 2544: 10-11) ได้ศึกษาและรวบรวม

ทฤษฎีต่าง ๆ  ทางสังคมวิทยาเพื่อใชอ้ธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ  ของมนุษยโ์ดยทัว่ไปรูปแบบทางดา้น
จิตวิทยาสงัคม (Social Psychology) ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น นกัสงัคม
วิทยาส่วนใหญ่จะมองในดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม (Social Economic Status) ซ่ึงถือว่า
เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ  รีดเดอร์เช่ือว่าการตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลจะประกอบด้วยความเช่ือและความไม่เช่ือหลายๆอย่างรวมกัน  คือ บุคคลอาจจะแสดง
พฤติกรรมอยา่งเดียวกนั แต่เหตุผลประกอบการตดัสินใจอาจแตกต่างกนั  

การกระท าพฤติกรรมทางสังคมของรีดเดอร์แบ่งปัจจยัออกเป็น 3 ประเภท คือ ปัจจยัดึง 
(Pull Factors) ปัจจยัผลกั (Push Factors) และปัจจยัความสามารถ (Able Factors) 

ปัจจัยดึง (Pull Factors) ประกอบด้วย 
1. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ (Goals) ในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น ผูก้ระท าจะมีการ

ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงคไ์วล่้วงหน้าและผูก้ระท าจะพยายามกระท าทุกวิธีเพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายหรือจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2. ความเช่ือ (Belief Orientation) คือ การยอมรับขอ้เสนอใดขอ้เสนอหน่ึงว่าเป็นความจริง 
ความเช่ือจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจในบุคคล ซ่ึงอาจเป็นพื้นฐานการกระท าโดยสมคัรใจของ
บุคคลนั้น ความเช่ือจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมในกรณีท่ีว่าบุคคล
จะเลือกรูปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีตนยดึมัน่ 
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3. ค่านิยม (Value Standards) คือ ส่ิงท่ีบุคคลยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง ค่านิยมท่ีมีผลในการตัดสินใจในกรณีท่ีว่า  การกระท าทางสังคมของบุคคล
พยายามท่ีจะกระท าให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีตนยงึถืออยู่ 

4. นิสยัและขนบธรรมเนียม (Habits and Customs) คือ แบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสงัคมก าหนด 
ในการตัดสินใจท่ีจะเลือกกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงของมนุษย์ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจาก
แบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสงัคมก าหนดไวแ้ลว้ 

ปัจจัยผลัก (Push Factors) ประกอบด้วย 
1. ความคาดหวงั (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตนเอง โดยคาดหวงัหรือตอ้งการให้บุคคลนั้นถือปฏิบติัและกระท าในส่ิงท่ีตนตอ้งการ ดงันั้น ใน
การเลือกกระท าพฤติกรรมส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย 

2. ขอ้ผกูพนั (Commitments) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระท าตอ้งกระท าให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ นั้น 
ๆ ขอ้ผกูพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระท าของสงัคม เน่ืองจากผูก้ระท าจะต้องกระท า
ตามขอ้ผกูพนั 

3.  การบังคับ (Force) คือ ส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นให้ผูก้ระท าการตัดสินใจกระท าได้เร็วข้ึน
เน่ืองจากผูก้ระท าไม่แน่ใจว่า การกระท าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ แต่เม่ือมีการบงัคบัก็จะท าให้การ
กระท าพฤติกรรมไดเ้ร็วข้ึน 

ปัจจัยเร่ืองความสามารถ (Able Factors) ประกอบด้วย 
1. โอกาส (Opportunity) คือ ความคิดของผูก้ระท าท่ีเช่ือว่า สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วยให้มี

โอกาสเลือกกระท า 
2. ความสามารถ (Ability) คือ การท่ีผูก้ระท ารู้ถึงความสามารถท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจ

และการกระท าทางสงัคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จในเร่ืองนั้น ๆ ได ้
3. การสนบัสนุน (Support) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระท ารู้ว่า จะไดร้ับหรือคิดว่าจะไดร้ับจากบุคคลอ่ืน 

ซ่ึงการสนบัสนุนจะอยู่ในรูปของปัจจยัส่ีหรือปัจจยัสนบัสนุนอ่ืน ๆ การได้รับการสนบัสนุนจะท า
ให้เกิดการแสดงพฤติกรรม 

ดังนั้นทฤษฎีการตัดสินใจของรีดเดอร์แบ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจคือ            
1) ปัจจัยดึง 4 ปัจจัย เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการคิดตัดสินใจ 2) ปัจจัยผลกั 3 ปัจจัย เป็นปัจจยั
กระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจ และ 3) ปัจจยัความสามารถ 3 ปัจจยั จะกล่าวถึงโอกาสความสามารถ
และการไดร้ับการสนบัสนุน 
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3) แนวคิดการตัดสินใจ มยุรี หรุ่นข า (2544) 
มยรีุ หรุ่นข า ไดส้รุปการคิดตดัสินใจว่า เม่ือบุคคลพบส่ิงเร้า ขอ้โตแ้ยง้ หรือปัญหาอยา่งใด

อยา่งหน่ึง บุคคลจะไม่ด่วนตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ แต่จะพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา 
ขอ้ขดัแยง้นั้นด้วยกระบวนการคิด โดยเร่ิมท่ีการระบุประเด็นปัญหาท่ีชดัเจน มีการรวบรวมขอ้มูล
โดยคดัเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาพิจารณาความถูกต้องของขอ้มูลทั้ งในด้านคุณภาพ และ
ปริมาณว่ามีความเพียงพอแลว้หรือยงัในการท าความเขา้ใจปัญหานั้น แลว้ระบุลกัษณะขอ้มูลว่าเป็น
ประเภทใด มีแนวคิดท่ีซ่อนอยู่เบ้ืองหลงัคืออะไร ขั้นต่อไปคือการตั้ งสมมุติฐานโดยเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยู่ เพื่อพิจารณาความเป็นไปไดบ้นพื้นฐานความเป็นจริงประกอบกบั
ขอ้มูลท่ีมีอยูก่่อนจะลงขอ้สรุปอย่างมีเหตุผล เน่ืองจากผา่นกระบวนการคิด ในขั้นท่ีผา่นมา และใน
ขั้นสุดทา้ยท่ีถือว่ามีความส าคญัคือการประเมินผล เป็นการตรวจสอบความคิดท่ีช่วยให้การตดัสินใจ
ถูกตอ้งสมเหตุสมผล  

สรุปไดว้่า การคิดตดัสินใจเป็นกระบวนการคิดท่ีมีขั้นตอนในการตดัสินใจประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ใจและระบุประเด็นปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 2 คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน ความเป็นไปได ้
ขั้นตอนท่ี 3 ชัง่น ้าหนกัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหากตดัสินใจเลือกทางใด 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลเพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
ซ่ึงแนวคิดของ มยุรี  หรุ่นข า คล้ายคลึงกับทฤษฎีการตัดสินใจของ Gelatt  ท่ีว่ามีการ

คาดคะเน ตั้งสมมติฐานไปถึงว่า ถา้ตดัสินใจไปแลว้จะส่งผลอะไรในอนาคต ดี-ร้าย คุม้ค่าหรือไม่
คุม้ค่าอยา่งไรหากตอ้งตดัสินใจเลือก   

สรุปแลว้ การตดัสินใจเป็นตามสภาวการณ์ท่ีบุคคลคิดหรืออาจจะใชก้บักระบวนการในการ
แกปั้ญหา การคิดตดัสินใจกจ็ะเป็นกระบวนการสุดทา้ยท่ีมกัเกิดควบคู่กนัไป หากการตดัสินใจเป็น
อย่างสภาวการณ์ท่ีคาดการณ์ไว้หรือก าหนดไว้ ผลคือทุกอย่างก็ยุติ แต่ถ้าการตัดสินใจนั้นพบ
สภาวการณ์ท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ มีสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ
ประกอบ ก็ต้องกลบัมาหาแนวทางในการใช้กระบวนการคิดแกปั้ญหาเพื่อตดัสินใจใหม่อีกครั้ ง 
สรุปไดว้่าการคิดตดัสินใจ เป็นกระบวนการคิดระดบัสูงเบ้ืองต้นท่ีมกัควบคู่กบักระบวนการในการ
คิดระดบัสูงอ่ืน ๆ ดว้ยโดยเฉพาะการคิดแกปั้ญหา  

ดงันั้นความสามารถในการคิดตดัสินใจ จึงเป็นประเด็นหน่ึงในการคิดระดบัสูง ท่ีผูว้ิจยัใช้
ศึกษากบันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดั สพม. 2   
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4.4 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
ในชีวิตประจ าวนัของแต่ละบุคคล ยอ่มตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาของ แต่ละบุคคลยอ่ม

มีปัญหาและมีวิธีการในการคิดแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั เพราะว่าความสามารถในการแกปั้ญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาอาจจะมีขั้นตอนท่ีไม่แน่นอนเสมอไป จะเกิดผลดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัสติปัญญา 
ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนเขา้มาประกอบดว้ย ลว้นแต่มี
ความส าคญัต่อความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ดงันั้นการคิดแกปั้ญหาจึงเป็นส่วนหน่ึงของการคิด
ระดบัสูงซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.4.1 ความหมายของการคิดแก้ปัญหา 
การคิดแกปั้ญหา ถือว่าเป็นทกัษะการคิดท่ีมีความส าคญัอย่างมาก เป็นกระบวนการท่ีตอ้ง

ใช้ในชีวิตประจ าวนั ทกัษะน้ีจ าเป็นส าหรับทุกคน ผูเ้รียนควรไดร้ับการฝึกให้รู้วิธีการคิดแกปั้ญหา
อยูเ่สมอ ซ่ึงมีนกัการศึกษา นกัวิขาการหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหาไวด้งัน้ี 

 เพียเจย ์(Piaget, 1962) ได้อธิบายถึงความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามทฤษฎีทางดา้น
พฒันาการในแง่ท่ีว่าความสามารถในด้านน้ีเร่ิมพฒันาการมาตั้งแต่เด็กอายุประมาณ 7–8 ปี เร่ิมมี
ความคิดในการแกปั้ญหาแบบง่ายๆ ภายในขอบเขตจ ากดัต่อมาถึงระดบัพฒันาการขั้นท่ี 4 เด็กอายุ
ประมาณ 11–12 ปี เด็กสามารถคิดหาเหตุผลดีข้ึนและสามารถคิดแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนได ้

กาเย ่(Gagne, 1970 อา้งถึงใน มยรีุ หรุ่นข า, 2544) กล่าวว่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ มาท าความเขา้ใจปัญหาให้ถ่องแท้ 
เพื่อหาทางออกของปัญหาโดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการหาทางออกของปัญหาท่ีชดัเจน
และการคิดแกปั้ญหาจากการหาความสมัพนัธข์องหลกัการหรือความคิดรวบยอดตั้งแต่สองชนิดขั้น
ไปมาผสมผสานและน ามาสร้างเป็นหลกัการหรือความคิดรวบยอดใหม่ๆท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ท าความเขา้ใจปัญหา  

สอดคล้องกบัของสเทิร์นเบอร์ก (Sternberg, 2001) ทีกล่าวว่าความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาเกิดข้ึนจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ท่ีต้องใช้ในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมโดย
จะตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมมาประยุกตแ์ละปรับใชใ้ห้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญ
อยู ่

มาเยอร์ (Mayer, 1992 อา้งถึงใน ปิยะธิดา ขจรชยัสกลุ, 2547) กล่าวว่า ความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการใช้สติปัญญาของผูแ้กปั้ญหาในการมุ่งไปสู่จุดหมายหรือ
ปัญหาท่ีไม่เคยส าเร็จมาก่อน   

เบริน , เอคสแตรนด  และดอมโนสกี (Bourn, Ekstrand & Domnoski, 1971 อ้างถึงใน
อานนท์ เ อ้ืออุมากุล, 2549) ยงัอธิบายเพิ่มเติมว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจะต้อง
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ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการคิด 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดเชิงวิเคราะห์
และการคิดตดัสินใจ มาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาเพื่อพยายามหาทางเลือก หรือวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดมาใชใ้นการแกปั้ญหา 

ภาวนา เทียนขาว (2540: 39) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดแกปั้ญหาไวว้่า ความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญา การรู้จกัคิดอย่างมีวิจารณญาณซ่ึงไดม้าจาก
การสั่งสมประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล มาใช้แกปั้ญหาท่ีประสบใหม่ โดยมีแบบพฤติกรรมมี
วิธีการและขั้นตอนในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 

สรุปได้ว่าความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเป็นกระบวนการคิดระดบัสูงท่ีต้องอาศยั วุฒิ
ภาวะ ความรู้ และประสบการณ์เดิมท่ีมีการสั่งสมมาของผูคิ้ด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และ
ประเมินสภาพปัญหา และอยูใ่นสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา   

4.4.2 ข้ันตอนการคิดแก้ปัญหา 
ในชั้นตอนของการคิดแกปั้ญหา ไดมี้นกัวิชาการไดเ้สนแนวคิดขั้นตอนไวด้งัต่อไปน้ี  
เวียร์ (Weir, 1974: 16) ได้เสนอขั้นตอนในการแกปั้ญหาไว ้ขั้นตอน ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ให้

การยอมรับ และใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในการปฏิบติัท่ีท าให้สามารถก าหนดระยะเวลาและ
วิธีการท างานท่ีแน่นอนไดดี้ ดงัน้ี  

1. ขั้นตั้ งปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาภายใน
ขอบเขตท่ีก าหนด  

2. ขั้นนิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลกัษณะท่ีส าคญั หมายถึง ความสามารถใน
การบอกสาเหตุท่ีแทจ้ริงหรือสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหาจากสถานการณ์ท่ีก าหนด  

3. ขั้นคน้หาแนวทางแกปั้ญหาและตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการหาวิธี การ
แกปั้ญหาให้ตรงกบัสาเหตุของปัญหา  

4. ขั้นพิสูจน์ค าตอบหรือผลลพัธ์ท่ีได้จากการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถใน การ
อภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากใชว้ิธีการแกปั้ญหาว่าผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไร  

นอกจากน้ีเวียร์ยงัไดก้ล่าวถึงหลกัการแกปั้ญหา Perception for Problem ไว ้6 ประการ ดงัน้ี  
1. เร่ิมต้นการวิเคราะห์ปัญหาว่าคืออะไร ทบทวนส่ิงท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาหลาย ๆ ครั้ ง 

จนกระทัง่ได้รูปแบบท่ีครอบคลุมเร่ืองทั้งหมดต่อไป คือ การแยกแยะปัญหาท่ีแท้จริงส่ิงท่ีปรากฏ
ชดัเจนเห็นได้ง่าย จากนั้นน าไปโยงกบัปัญหาใกล ้ๆ ตวัเขา้กบัปัญหาทั้งหมดซ่ึงบางครั้ งอาจเป็น
ส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีแฝงอยูใ่นปัญหา หลกัการในขอ้น้ีคือหาความสัมพนัธข์องเหตุการณ์ยอ่ย ๆ  และ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์นั้น ๆ  
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2. การตดัสินใจในการนิยามปัญหา ซ่ึงหลกัการขอ้น้ีจะช่วยคล่ีคลายขอ้สงสยัท่ีติดอยู่ในใจ 
ลกัษณะปัญหาส่วนใหญ่ คือเร่ืองของการให้ความหมายของค า (Semantic) บ่อยครั้ งท่ีใช้เวลา
มากกว่าคร่ึงหน่ึงของการแกปั้ญหา คือ การให้ความหมายท่ีค านึงถึงความเหมาะสมของขอ้ความ
มากกว่า ความเป็นจริงสามารถหลีกเล่ียงปัญหาน้ีได้ โดยการสร้างนิสัยระมัดระวงัการนิยาม
ความหมายของค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

3. การเรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของปัญหา ผูศ้ึกษาอาจพบว่ามีความยุง่ยากในการตดัสินใจ
ในความสมัพนัธข์องปัญหา เช่น ปัญหา B และ C ว่าอะไรมีความสมัพนัธสู์งกว่ากนั เม่ือไดร้ับขอ้มูล 
A น้อยกว่า B และขอ้มูล A มากกว่า C จะเห็นว่าความยุ่งยากจะเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากน า
ปัญหานั้น ๆ จดัให้อยูใ่นแบบของตรรกศาสตร์ ซ่ึงเทียบไดเ้ท่ากบั B มากกว่า A และ A มากกว่า C 

4. ถา้พบว่าไม่มีทางหาค าตอบจากวิธีการเดิมให้หาวิธีการใหม่ โดยการไตร่ตรองหนทางท่ี
เป็นไปไดแ้ละก าหนดตวัเลือกจากหนทางท่ีเป็นส่วนใหญ่ ๆ ของปัญหาทั้งหมด ถา้มีตวัเลือกมากก็
จะสามารถหาหนทางแกไ้ขปัญหาให้ดีข้ึนได ้

5. ให้หยุดพกัเม่ือติดขดัหรือพบอุปสรรค วิธีการแกปั้ญหาซ่ึงบ่อยครั้ งปัญหาวิ่งเข้ามาหา
โดยท่ีไม่ได้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ เลย ความคิดใหม่อาจะเกิดข้ึนในขณะท่ีก าลงัอาบน ้ า หรือ
โกนหนวด ซ่ึงมกัพูดเสมอถึงเร่ือง 3 Bs ซ่ึงได้แก่ Bus, Bath และ Bed เป็นสถานการณ์ท่ีเราคน้พบ
ส่ิงท่ียิง่ใหญ่ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได ้

6. ปรึกษาปัญหากบัผูอ่ื้น ควรมีการอภิปรายกบับุคคลอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะท าให้เกิดแง่คิดต่าง ๆ  ท่ี
อาจมองขา้มไป ซ่ึงการอภิปรายปัญหาตลอดจนวิธีการต่าง ๆ น้ีจะช่วยในการแกปั้ญหาไดส้ าเร็จเป็น
อยา่งมาก 

อาภา ถนัดช่าง (2543 : 17-20) อธิบายระบบการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอน ของ System 
Approach ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ปัญหา เป็นขั้นของการวิเคราะห์ วิพากษ ์ให้รู้ถ่องแทเ้สียก่อนว่าปัญหาคืออะไร  
ขั้นท่ี 2 ระบุความต้องการ เป็นการก าหนดเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหานั้น ๆ ว่าจะสัมฤทธ์ิผล

ทางดา้นใด มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด  
ขั้นท่ี 3 พิจารณาทางเลือกเป็นการคน้หาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวม้อง

หาไวห้ลายๆ ทาง  
ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจ คือการสรุปผล เลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดมาด าเนินการเป็นขั้นต่อจากขั้นท่ี 3 

วิพากษว์ิจารณ์ ถึงวิธีการต่าง ๆ แลว้สรุปเอาวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาปฏิบติั  
ขั้นท่ี 5 การทดลอง เม่ือเลือกวิธีการแลว้ กล็งมือปฏิบติัตามวิธีนั้น  
ขั้นท่ี 6 ปรับปรุง เม่ือทดลองแลว้ ใชไ้ม่ไดก้ป็รับปรุงแกไ้ข  
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ขั้นท่ี 7 ปฏิบติั ลงมือปฏิบติัหลงัจากไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้  
ขั้นท่ี 8 ประเมินผล การติดตามเฝ้าดูการปฏิบติันั้นว่าเป็นอยา่งไร แลว้สรุปไดว้่าผลอยา่งไร 
นิทโก ้(อานนท ์เอ้ืออุมากลุ, 2546 ; อา้งถึงใน Nitko, 2004) ไดเ้สนอแนวทางในการประเมิน

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาไวท้ั้งหมด 9 ขั้นดงัน้ี 
1) การระบุปัญหา เป็นการประเมินการระบุปัญหาของบุคคลท่ีสามารถ อธิบายช้ีแจงระบุได้

ว่าปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยูคื่ออะไร 
2) การระบุส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เป็นการประเมินได้ว่าบุคคลสามารถระบุไดว้่าขอ้มูลท่ีให้

ขอ้มูลใดมีความเก่ียวขอ้งและสมัพนัธก์บัปัญหา และขอ้มูลใดบา้งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
3) การระบุขอ้สนันิษฐาน เป็นการประเมินว่าบุคคลสามารถระบุขอ้สันนิษฐานหรือวิธีการ

ในการแกปั้ญหาอย่างคร่าวๆ ประเมินเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานั้น ทั้งในปัจจุบนัอนาคต
และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา 

4) การอธิบายกลยทุธ์การแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย เป็นการประเมินว่ามีการแสวงหาและใช้
แนวทางหรือวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 

5) การตดัสินวิธีการในการแกปั้ญหา เป็นการประเมินการตดัสินใจเลือกแนวทางในการ
แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดจากวิธีการท่ีมีให้และสามารถอธิบายเหตุผลประกอบการตดัสินใจท่ีสมเหตุสมผล 

6) การรวมขอ้มูลเขา้ด้วยกนั เป็นการประเมินบุคคลในการรวบรวมขอ้มูลท่ีมีให้พิจารณา
และเลือกใชข้อ้มูลท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการแกปั้ญหา รวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนในการแกปั้ญหา
ท่ีใชไ้ด ้

7) กลยุทธ์การสร้างทางเลือก เป็นการประเมินบุคคลท่ีสามารถคิดหาวิธีการในการ
แกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 2 ทางเลือกข้ึนไป 

8) การใชว้ิธีการอุปมาอุปไมย เป็นการประเมินบุคคลในการอธิบายวิธีการในการแกปั้ญหา
ท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเปรียบเทียบกบัวิธีการแกปั้ญหาวิธีแรกท่ีคิดคน้ข้ึน 

9) การประเมินวิธีการแกปั้ญหา เป็นการประเมินบุคคลที%สามารถตดัสินและอธิบายได้ว่า
ถา้มีวิธีการในการแกปั้ญหา 2 วิธีข้ึนไป เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการแกปั้ญหาด้วยวิธีการหน่ึงและ
วิธีการท่ีเลือกน้ีมีขอ้ดีกว่าอีกวิธีหน่ึงอยา่งไร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า การคิดแกปั้ญหานั้น มีขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงและใกลเ้คียงกนั 
ซ่ึงรายละเอียดบางอย่างอาจแตกต่างกนัไป ตามมุมมองของนกัวิชาการแต่ละท่าน แต่สรุปได้จาก
ทั้งหมดได้ว่ามี 4 ขั้นตอนหลกัคือด้วยกนั คือ 1. ขั้นระบุปัญหา 2. ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา     
3. ขั้นเสนอวิธีการแกปั้ญหา และ 4. ขั้นตรวจสอบผลการแกปั้ญหา  
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4.4.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดา้นการคิดปัญหา มีนกัวิชาการ นกัการศึกษาไดใ้ห้แนวคิด
ไวห้ลายแนวคิด ผูว้ิจยัน าเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดงัน้ี 

1) แนวคิดและทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามเกลียวของสเทิร์นเบอร์ก  
สเทิร์นเบอร์ก (มยรีุ หรุ่นข า, 2544 อา้งถึงใน Sternberg, 1985) ไดเ้สนอทฤษฎีเชาวนปั์ญญา

สามเกลียวซ่ึงประกอบไปดว้ยทฤษฎียอ่ย 3 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
1) ทฤษฎียอ่ยดา้นบริบทสงัคม (contextual sub theory) หมายถึง บุคคลท่ีจะสามารถพฒันา

เชาวนปั์ญญาของตนเองไดน้ั้น จะตอ้งค านึงถึงบริบทของสังคมและวฒันธรรมโดยจะต้องสามารถ
ปรับเปล่ียนตนเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีตนเองคุน้เคยและสามารถท่ีจะปรับตวั (adaptation) ให้
เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม (environment) หรืออาจเลือกส่ิงแวดลอ้ม (Selection) และปรับส่ิงแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมกบัตนเอง (Shaping) 

2) ทฤษฎียอ่ยดา้นประสบการณ์ (Experience sub theory) หมายถึง เม่ือบุคคลพบปัญหาจะมี
ความสามารถในสองส่วน ถา้ปัญหานั้นเป็นปัญหาท่ีแปลกใหม่หรือไม่เคยพบเจอมาก่อน บุคคล
จะต้องใช้การเรียนรู้  ประยุกต์ และปรับการคิดของตนเองให้สามารถแก้ปัญหานั้นได้และ
ความสามารถอีกส่วนหน่ึงคือความสามารถในด้านความคล่องตวัในการประมวลผลขอ้มูลถา้บุคคล
พบเจอกบัสภาพหรือสถานการณ์ของปัญหาท่ี เคยพบเจอมาแล้วจะมีการเก็บแนวทางในการ
แกปั้ญหาท่ีเคยได้ผลไวใ้นส่วนของความจ า หรือเกิดความเคยชินช านาญในการแกปั้ญหา บุคคล
ประเภทน้ีจึงมีความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีคล่องตวักว่าคนท่ีไม่เคยพบปัญหาน้ีมาก่อน 

3) ทฤษฎีย่อยด้านการคิด (Componential sub theory) หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์
ปัญญาท่ี เก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดและการประมวลผลซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 

3.1 องคป์ระกอบดา้นการคิดขั้นสูง (Meta components) เป็นกระบวนการขั้นสูงใน 
การวางแผนเพื่อใชส้ าหรับการแกปั้ญหาประกอบไปดว้ยขั้นตอนยอ่ย ๆ 7 ขั้นตอน คือ 

(1) การระบุปัญหา (Problem identification) ให้มีความชดัเจนเป็นการก าหนดขั้นตอนท่ีใช้
ในการแกปั้ญหาเพื่อให้รู้สาเหตุท่ีชดัเจน 

(2) การจ ากดัความของปัญหา (Definition of problem) เพื่อจ ากดัขอบเขตของปัญหา ท่ี
ตอ้งการจะช่วยไม่ให้ปัญหานั้นคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง เพราะหาไม่มีการให้ค าจ ากดัความ
ปัญหาหรือเขา้ใจปัญหาท่ีคลาดเคล่ือนกจ็ะท าให้ประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาลดลง 

(3) การสร้างกลวิธีในการแก้ปัญหา (Constructing a strategy for problem solving) เป็น
ขั้นตอนในการวางแผนและวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัญหาท่ีมีความซับซ้อนให้ชดัเจนโดยแยก
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ปัญหาย่อย ๆ  ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจ หรือสังเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ  เช่น การคิดอเนก
นยัหรือการคิดแบบหลายทาง การคิดเอกนยัหรือการคิดทางเดียว 

(4) การจัดระบบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา (Organizing about a problem) เพื่อให้การ
แกปั้ญหานั้นมีประสิทธิภาพ นอกจากท่ีจะต้องมีการรวบรวมแนวทางในการแกปั้ญหาแลว้ การ
จัดระบบของข้อมูลจะช่วยให้ผูท่ี้แก้ปัญหาสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
คล่องตวั 

(5) การจดัสรรทรัพยากร (Allocation of resource) การแกปั้ญหาในแต่ละปัญหาลว้นตอ้งใช้
ทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั บางปัญหาจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพื่อมาช่วย
ในการแกปั้ญหา 

(6) การตรวจสอบการแก้ปัญหา (Monitoring problem solving) เพื่อช่วยให้ทราบและ
ระมดัระวงัการแกปั้ญหาของตนเอง ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ 

(7) การประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluation problem solving) จะช่วยทบทวนและ
ประเมินความส าเร็จในงาน ท าให้ทราบขอ้ผิดพลาดและขอ้บกพร่อง รวมทั้งฝึกน ากลวิธีใหม่ๆไป
ปรับปรุงการแกปั้ญหาครั้ งต่อไป 

3.2 องคป์ระกอบด้านการปฏิบติั (Performance components) ซ่ึงประกอบไปด้วยขั้นตอน
ย่อย ๆ ทั้ งหมด  3 ขั้นตอนได้แก่  1) การเข้ารหัส (Encoding) 2) การรวมและการเปรียบเทียบ 
(Combination and comparison components) 3) การตอบสนอง (Response components) ซ่ึงการ
ปฏิบติัเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการคิดขั้นสูง 

3.3 องค์ประกอบด้านการแสวงหาความรู้  (Knowledge acquisition components) เป็น
กระบวนการในการแสวงหาความรู้โดยเร่ิมจากการเขา้รหสัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนั จากนั้น
จึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีได้รับกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่ เพื่อให้ได้ความรู้
ใหม่ๆ และเก็บเข้าไว้ในระบบความจ า โดยสรุปแล้วจึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย  3 
องค์ประกอบ คือ 1) การเลือกเข้ารหัส (Selection encoding) 2) การเลือกรวมพจน์ (Selection 
combination) 3) การเลือกเปรียบเทียบพจน ์(selection comparison) 

สรุปแลว้ การคิดแกปั้ญหาตามแบบสามเกลียวของ Sternberg มีความสัมพนัธ์กนั 3 ส่วน
ดว้ยกนั คือ เร่ิมจาก 1. บริบทสงัคม นัน่คือบุคคลตอ้งเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธใ์นสงัคม รับรู้สภาพบริบท
ภายในสงัคมของตนเอง 2. ดา้นประสบการณ์ เม่ือพบสภาพปัญหา ถา้เป็นปัญหาท่ีเคยพบว่า เรากจ็ะ
สามารถเขา้ใจและน าประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอมาใช้ประกอบในการแกปั้ญหาได้ แต่หากว่าเป็น
ปัญหาใหม่ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหา และ 3. ทฤษฎีย่อยด้านการคิด คือกระบวนการ
แกไ้ขปัญหาขั้นสูงท่ีน าไปสู่การปฏิบติัและแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่  
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2) แนวคิดและทฤษฎีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของกิลฟอร์ด  
กิลฟอร์ด (Guilford, 1967 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2544) กล่าวว่าความสามารถ

ในการคิดแกปั้ญหาเป็นความสามารถทางสมองประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจ า(Memory) 
การรับรู้(Cognition) และความเขา้ใจ การคิดแบบอเนกนยั (Divergent thinking) การคิดแบบเอกนยั 
(Convergent thinking) กล่าวโดยสรุป ความสามารถในในการแกปั้ญหาจะตอ้งใช้ความสามารถทั้ง 
5 ด้านน้ีผสมผสานกนักล่าวคือ เม่ือบุคคลพบปัญหาจะพยายามท าความเขา้ใจปัญหานั้นโดยแปลง
ภาพของปัญหาหรือปรับปัญหาให้เขา้กบัความรู้ หรือขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิมในส่วนของความจ า จากนั้น
จึงแยกแยะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาออกจากกนั เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
ปัญหาหน่ึงอาจมีทางออกหรือทางแกข้องปัญหาไดห้ลากหลายรูปแบบ และบางปัญหาอาจตอ้งใช้
ทางออกเดียวหรือ หลายๆแนวทางเพื่อแกปั้ญหา เม่ือบุคคลพบปัญหา กระบวนการในการแกปั้ญหา
ตามแนวคิดของ Guilford จะพบว่าประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) ขั้นใส่ใจ (Attention) เม่ือบุคคลพบปัญหาหรือส่ิงเร้าท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
หรือส่ิงเร้าจากสมอง แรงจูงใจ หรืออารมณ์ภายในตวับุคคล (Somatic) บุคคลจะเลือกท่ีจะสนใจ
หรือไม่สนใจส่ิงเร้านั้น 

2) ขั้นความเขา้ใจ (Cognition) ถา้บุคคลสนใจปัญหานั้น ความสามารถในส่วนของการจ า 
การรับรู้ และการเขา้ใจจะท างานร่วมกนั เพื่อพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหานั้น ประเมินและ
ตรวจสอบความเขา้ใจ 

3) ขั้นการคิดอเนกนัย (Divergent production) เม่ือบุคคลรับรู้และท าความเข้าใจปัญหา
เรียบร้อยแลว้กจ็ะมีการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรือทางออกของปัญหาท่ีหลากหลาย เพื่อใชใ้นการ
แกปั้ญหา 

4) ขั้นการคิดเอกนยั (Convergent production) และเม่ือพบทางออกของปัญหาแลว้บุคคลก็
จะตอ้งใชก้ารตดัสินใจเพื่อเลือกทางออกของปัญหาท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวมาใช้ใน
การแกปั้ญหา 

กระบวนการการคิดแกปั้ญหาของกิลฟอร์ดเป็นกระบวนการคิดแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นขั้นเป็น
ตอน ซ่ึงจะมีวิธีในการแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาและ
หนทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา บางคนอาจมีทางเดียว แต่บางคนอาจมีหลายทาง แต่ทั้งหมดลว้น
เกิดจากการประเมินของบุคคลเพื่อหาแนวทางหรือทางออกของปัญหาทั้งส้ิน  

3) ทฤษฎีการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ของแมคแครคเก้น  
แมคแครคเกน้และคณะ (McCracken et al, 1967: 5 อา้งถึงใน วินยั เจริญสุข, 2535 ) ไดส้รุป

วิธีการคิดทางวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 4 ขั้นตามล าดบัดงัน้ี  
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1. ขั้นตั้งปัญหา  
2. ขั้นสร้างสมมติฐาน  
3. ขั้นรวบรวมขอ้มูล  
4. ขั้นลงขอ้สรุป 

- จุดเร่ิมตน้ของปัญหาคือการเผชิญปัญหา แต่แมคแครคเกน้ไม่นบัเป็นขั้นท่ี 1 งานขั้นน้ียงั
ไม่ใช่การตั้งปัญหา เป็นแต่เพียงนกัวิทยาศาสตร์ไดป้ระสบการณ์แลว้เกิดปัญหาข้ึน เรียกขั้นน้ีว่า ขั้น
สงัเกต (observation) เพราะการสงัเกตเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิทยาศาสตร์  

- ขั้นท่ี 1 การตั้ งปัญหา (Recognize and state Problem) งานขั้นน้ีเป็นการระบุปัญหาและ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา ปัญหาท่ีตั้งน้ีเป็นการตั้งภายหลงัท่ีไดมี้การพบปรากฏการณ์ แลว้ การตั้ง
ปัญหาจะตอ้งระบุลงไปให้ชดัเจนไม่ก ากวม โดยทัว่ไปแลว้นิยมตั้งปัญหาในรูปแบบค าถาม เพราะ
ปัญหาคือค าถามท่ีต้องการการตอบ เม่ือตั้งค าถามแลว้ควรจะไดก้ าหนดขอบเขตของปัญหาดว้ยว่า
ก าหนดวงไวแ้ค่ไหน อะไรท่ีอยูภ่ายในแวดวงท่ีศึกษา อะไรท่ีอยู่นอกขอบเขต อะไรท่ีเป็นขอ้จ ากดั 
จะตอ้งระบุให้ชดัเจน 

- ขั้นท่ี 2 การสร้างสมมติฐาน (Make a Hypothesis) เม่ือไดปัญหาแลว้ข้ึนต่อไปก็คือการคิด
หาค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปได้ของปัญหา หรือค าตอบท่ีคาดหวงัควรจะเป็นอย่างไร การคาดคะเน
ค าตอบท่ีน่าจะเป็นไปไดบ้นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตปรากฏการณ์เรียกว่า สมมติฐาน 
ส าหรับปัญหาหน่ึง ๆ อาจมีสมมติฐานไดหลายอนั แต่จะมีท่ีถูกตอ้งเพียงอนัเดียว ซ่ึงกไ็ม่สามารถรู้
ไดว้่าอนัไหนถูกหรืออนัไหนผดิ การทดสอบดว้ยการทดลองหรือการส ารวจหลกัฐานเท่านั้นจะเป็น
เคร่ืองตดัสินได ้

- ขั้นท่ี 3 ขั้นรวบรวมขอ้มูล ( Gather Evidence) การท่ีจะทดสอบว่าสมมติฐานท่ีสร้างไว้
ถูกต้องหรือผดิก็จะตอ้งมีหลกัฐานยืนยนั ฉะนั้นการรวบรวมหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจึงขาด
ไม่ได้ จะต้องมีระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลกัฐานท่ีว่าน้ีอาจจะไดจ้ากการสังเกตขอ้เท็จจริง
ปลีกยอ่ยจากการทดลอง ฉะนั้นจึงตอ้งมีการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานหรืออาจจะไดม้าจากการ
ส ารวจหาขอ้เท็จจริงจากแหล่งภายนอกการซักถามจากผูท้รงภูมิปัญญา การสงัเกตจากปรากฏการณ์ 
การอ่านจากเอกสาร เม่ือได้หลกัฐานเพียงพอแลว้ก็น าหลกัฐานน้ีไปแปลผล และลงขอ้สรุปในขั้น
ต่อไป  

- ขั้นท่ี 4 ขั้นลงข้อสรุป (Reach a Conclusion) เม่ือมีหลกัฐาน หรือข้อมูลพร้อมแล้วก็น า
ขอ้มูลมาตีความหมาย มาพิจารณาหาความจริงทีเกิดข้ึนในขอ้มูลเพื่อท่ีจะลงขอ้สรุปต่อไปการสรุปน้ี
กคื็อการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน 
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหาพบว่า  การคิดแกปั้ญหา และการคิด
แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์มีความหมายและขั้นตอนท่ีคล้ายคลึงกนั แทบไม่แตกต่างกนั ทั้ งยงั
สามารถน ามาใชใ้นการวดัทกัษะการคิดแกปั้ญหาในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัหลายเร่ืองได้ 
ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีการคิดท่ีเป็นระบบ ท่ีอธิบายล าดับขั้นตอน
แน่นอนอย่างมีเหตุผลกระบวนการหน่ึง ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัของบุคคลได ้  

ในแบบสอบถามการคิดแกปั้ญหาผูว้ิจยัจะสร้างข้ึนโดยการศึกษา และประยกุตแ์นวคิดและ
ทฤษฎีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) มาใช้ในการสร้าง
แบบสอบถามข้ึนมา 

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา จดัเป็นการคิดระดบัสูง ท่ีใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนั
แทบทุก ๆ ด้านของบุคคล เพราะมีขั้นตอนกระบวนการท่ีซับซ้อน อีกทั้ งการคิดด้านน้ียงัไป
เช่ือมโยงกบัการคิดประเภทอ่ืน ๆ เช่น การคิดตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น เพียงแต่การ
ตดัสินใจเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีต้องเลือก และตอ้งมีความเด็ดขาดในการตดัสิน ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อผู ้
คิด การคิดด้านน้ีถือว่าส าคญัส าหรับวยัเรียน ผูว้ิจยัจึงเลือกเป็นหน่ึงในประเด็น การคิดระดบัสูงท่ี
ต้องการศึกษาระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคิดด้านน้ี ของ
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดั สพม. 2  

 
5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูง 

 
ความสามารถในการคิดของบุคคลแต่ละคนย่อมมีไม่เท่ากนั นกัเรียนก็เช่นกนั เพราะไม่

เพียงข้ึนอยูก่บัระดบัสติปัญญาเท่านั้น อาจจะข้ึนอยูก่บัเหตุผล และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัก าหนดหรือ
อาจจะเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ยอ่มมีปัจจยัท่ีอาจจะส่งผลต่อการคิดระดบัสูงท่ีแตกต่างกนั  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีอาจท่ีส่งผลทางความคิดของคนประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ ดงัท่ี อุษณีย ์
โพธิสุข (2543: 24-25)  ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลทางความคิดของคนไวด้งัน้ี 

1. พื้นฐานทางครอบครัว (Family Background) พื้นฐานทางครอบครัวถือว่าเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีส าคญัต่อการพฒันาความคิด นบัแต่การเตรียมพร้อมดา้นโภชนาการท่ีเอ้ือให้เซลลส์มองแข็งแรง
สมบูรณ ์พร้อมท่ีจะรับรู้ต่าง ๆ ได ้นอกจากน้ีครอบครัวยงัเป็นพื้นฐานส าคญัของวิธีคิดโดยอิทธิพล
จากวิธีเล้ียงดูท่ีอาจท า ให้เด็กกลา้คิด กลา้ทดลอง ในขณะท่ีเด็กบางคนอาจจะกลวัท่ีจะคิด ท่ีจะกลา้
คิด กลวัท่ีจะมีความแตกต่าง รวมทั้งประสบการณ์จากกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนั การ
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ปฏิบติัตวัของคนในครอบครัวก็ส่งผลท่ีเป็นรากฐานทั้งความคิดและจิตใจ เด็กจะคิดได้ คิดดีใน
ทางบวกยอ่มมาจากรากฐานส าคญัคือครอบครัว 

2. พื้นฐานความรู้ (Background of Knowledge) การเรียนท่ีไดม้าจากการกลัน่กรองและเก็บ
ในรูปความรู้ดา้นต่าง ๆ  ท่ีจะส่งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบติั ความเช่ือ บุคลิกภาพทางความคิด ตลอดจน
แนวทางแกปั้ญหาต่าง ๆ เพราะความรู้ท่ีไดมี้หลายรูปแบบมีหลายขั้นตอนในการฝึกฝนแต่ถา้จะเน้น
ให้ชดัเจนระหว่างผูท่ี้มีการศึกษาสูงกบัผูท่ี้ขาดโอกาสทางการศึกษา จะมีวิธีการคิดแตกต่างกนัคนละ
แนว คนละความเช่ือ ทั้งน้ีเน่ืองจากการฝึกฝนของแต่ละสาขาวิชา 

3. ประสบการณ์ชีวิต (Experience of Life) บทเรียนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาในชีวิตเราทุกวนัน้ีไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองเล็กหรือเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นขอ้มูลท่ีมีผลโดยตรง คนท่ีมีโอกาสเรียนรู้โลกกวา้งมาก ได้
เห็นหลากหลายประสบการณ์ย่อมมีวิธีการคิดท่ีหลากหลายกว่าและมีขอ้มูลท่ีน า  มาใช้ในชีวิตจริง
ไดม้ากกว่า 

4. การท างานของสมอง (Brain Functioning) สมองของแต่ละคนท่ีเกิดมามีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัท่ีละเอียดอ่อน ท่ีท า ให้ทุกคนมีเอกลกัษณ์ทางความรู้สึกนึกคิดและบุคลิกภาพรวมทั้ง
ศกัยภาพดา้นต่าง ๆ ไม่เท่ากนัตั้งแต่เร่ิมเกิดจนถึงโต เช่นคนท่ีมีความถนดัในการใช้สมองซีกซ้ายก็
จะเป็นคนท างานโดยเหตุผล ขั้นตอน ในขณะท่ีคนท่ีมีความถนดัท่ีใชส้มองซีกขวา อาจเป็นคนท่ีใช้
จินตนาการสร้างสรรคไ์ดดี้กว่า 

5. วฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดความเช่ือและการ
ปฏิบติัของคนอยา่งมาก จึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัดา้นหน่ึง 

6. จริยธรรม (Morality) ผูท่ี้มีจริยธรรมสูงย่อมมีกรอบในการคิด การตดัสินใจและการหา
แนวทางแกปั้ญหา การประมวลความคิดแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัผูท่ี้ขาดจริยธรรม 

7. การรับรู้ (Perception) เป็นสภาวะท่ีเราตอบสนองต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดภายใตก้ลไกของสมอง 
จิตใจ ฯลฯ ท่ีมีผลต่อวิธีการคิดของคนเป็นอยา่งมาก 

8. สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นตวักระตุ้นส าคญัยิ่งต่อการเรียนรู้ ต่อวิธีการคิดของ
เด็ก 

9.  ศ ักยภาพทางการเรียนรู้  (Learning Potential) เด็กแต่ละคนมีศักยภาพการรับรู้ การ
ประมวล ขอ้มูลในอตัราท่ีต่างกนัทั้งความรวดเร็ว และลุ่มลึก ส่งผลให้แต่ละคนคิดไม่เท่ากนัคิดไม่
เหมือนกนั แมว้่าจะมีประสบการณ์เหมือนกนักต็าม 

10. ประสาทรับรู้ (Sensory Motor) จากประสาทรับรู้ เช่น หูพิการ ตาพิการหรือการรับรู้
ผดิปกติ กท็ า ให้วิธีคิดแตกต่างจากเด็กทัว่ไป และในทางตรงกนัขา้มหากมีประสาทรับรู้ท่ีฉบัไวกว่า
เด็กคนอ่ืนก็สามารถรับรู้ขอ้มูลได้รวดเร็วและละเอียดกว่าเด็กอ่ืน ๆ คุณภาพของวิธีคิดของคนจึง
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ข้ึนอยู่กบัปัจจยัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ถือว่าปัจจยัดงักล่าวเป็นพื้นฐานรองรับให้เกิดความคิดดีหรือไม่ดี
ได้ทั้งนั้น ในปัจจุบนัถือว่าวิธีท่ีส าคญัต้องเร่งสร้างความพร้อมคือ การสร้างโอกาสให้เด็กได้คิด
ประสบการณ์ให้เด็กมีความลุ่มลึกทางความคิด 

นักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 นั้นบริบท
ทัว่ไปนั้น อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ ยอ่มแตกต่างกบัโรงเรียนท่ี
อยู่ในแต่ละเขตพื้นท่ีท่ีมีเฉพาะเขต นกัเรียนท่ีอยู่ในแต่ละพื้นท่ี แต่ละครอบครัว มีภูมิหลงั พื้นฐาน
ด้านต่าง ๆ ทั้ งสภาพแวดล้อมใกล้ตัวนักเรียน พื้นฐานทางครอบครัว ศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนัไปของนกัเรียนแต่ละคน 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษา ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลต่อการคิดระดบัสูง ซ่ึง
ได้แก่ ความเช่ืออ านาจภายในตน  การอบรมเล้ียงดู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเจตคติต่อการเรียน 
ดงักล่าวต่อไปน้ี 

 
5.1 ความเช่ืออ านาจภายในตน  
 ความเช่ืออ านาจในตนเองเป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในตนเองของทุกบุคคล และเป็นส่ิงท่ีสามารถ
บอกได้ว่าบุคคลนั้น ๆ มีความเช่ือในตัวเองมากน้อยแค่ไหน เป็นหน่ึงในปัจจัยสนับสนุน ต่อ
ความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีผูว้ิจยัเลือกท าการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

5.1.1 ความหมายของความเช่ืออ านาจในตนเอง 
โรเตอร์ (Rotter, 1966: 1) กล่าวว่าผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตนเองจะรับรู้ว่าเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตเป็นผลเน่ืองมาจากพฤติกรรม และการกระท าของตน ส่วนผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจ
ภายนอกของตนจะรับรู้ว่าเหตุการณ์ หรือผลใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนนั้น ไม่ไดเ้ป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระท าของตนเอง แต่เป็นผลมาจากโชคชะตา เคราะห์กรรม ความบงัเอิญ อิทธิพลอ านาจของผูอ่ื้น 
ผลกัดนัให้เป็นไป หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดฝันหรือพลงัอ านาจใด ๆ 

เลฟคอร์ท (Lefcourt, 1991: 413) กล่าวถึงความเช่ืออ านาจในตนว่า เป็นความเช่ือทัว่ไปใน
เร่ืองคุณสมบติัส่วนตวั หรือการกระท ากบัผลกระท าทีเกิดข้ึน ซ่ึงจะอธิบายบุคคลตามความเช่ือท่ี
ยดึถือเป็นแบบภายใน หรือภายนอก โดยดูจากเหตุผลและการควบคุม คนท่ียดึถือเป็นแบบภายในจะ
เป็นบุคคลท่ีคิดว่าผลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน มาจากการกระท าของตน ดงันั้นพวกน้ีจะพยายามให้ได้มาซ่ึง
การกระท านั้น ส่วนคนท่ียดึแบบภายนอกจะเป็นบุคคลท่ีคิดว่า ความส าเร็จเป็นเร่ืองของโชค สินบน 
ความไม่ยติุธรรมอื่น ๆ หรือความช่วยเหลือเก้ือหนุนจากผูอ่ื้น  

รินโคเวอร์ (Rincover, 2003) กล่าวว่า ผูท่ี้ความเช่ืออ านาจในตนจะคิดว่าเขารับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวทีเกิดข้ึนกบัตนเองได ้โดยเช่ือว่าถา้เขาประสบความส าเร็จก็จะเป็น
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เพราะเขาพยายามเต็มท่ี และมีความสามารถท่ีจะให้ส าเร็จ ส่วนเด็กท่ีมีความเช่ืออ านาจภายนอกตน
จะเช่ือว่า เขาไม่สามารถควบคุมส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเขาได ้ถา้มีส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัเขาก็จะเป็นโชคชะตา 
สภาพแวดลอ้ม หรือจากบุคคลอ่ืนท าให้เกิดข้ึน   

สต๊ิกแลนด ์(Strickland, 1977: 58) ไดอ้ธิบายว่า ความเช่ืออ านาจภายในตนจะท าให้บุคคลมี
ความคาดหวงัในความส าเร็จของพฤติกรรมท่ีจะท าต่อไปข้ึนอยู่กบัความสามารถของเขาเอง 
นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึง ลกัษณะของผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจภายในตน ไวว้่าเป็นผูมี้การตดัสินใจ
มัน่คง และเด็ดเด่ียว ท างานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ท างานเป็นระบบระเบียบ มีความสนใจต่อ
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม และมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อปรับปรุงตนเองให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ เห็นคุณค่าและความพยายามของตนเองและมีสังคมดีในหมู่
เพื่อน 

อุษา ธนาบุญฤทธ์ิ (2544 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของความเช่ืออ านาจภายในตนว่า เป็นความ
เช่ือหรือการรับรู้ เหตุการณ์หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนนั้นเป็นผลมาจากทกัษะความช านาญ ความ
พยายาม ความสามารถและการกระท าของตนเอง 

สรุปได้ว่าความเช่ืออ านาจภายในตนเอง เป็นความเช่ือของบุคคลท่ีมีการรับรู้ว่าส่ิงต่าง ๆ     
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเองนั้น ไม่ว่าจะเป็นในดา้นบวกหรือดา้นลบนั้น หรือส่ิงท่ีตนเองไดต้ดัสินใจ 
กระท าลงไป ลว้นเกิดมาจากการความสามารถ อ านาจของการกระท าของตนเอง ไม่ไดเ้กิดจากปัจจยั
อ่ืนหรือปัจจยัภายนอก  

5.1.2 การพัฒนาความเช่ืออ านาจภายในตน 
ความเช่ือในอ านาจของตน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
โรเตอร์ (Rotter, 1966 อา้งถึงใน อภิญญา วรรณประพนัธ์, 2545: 51) ได้อธิบายถึงความ

เช่ือมัน่ในอ านาจของตนว่าเป็นลกัษณะทัว่ไปของความเช่ืออ านาจในการควบคุมตนเอง โดยอาศยั
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) อธิบายไดว้่า ผลตอบแทนอย่างหน่ึงท่ีได้จาก
การกระท าของบุคคลย่อมก่อให้เกิดความคาดหวงั (Expectancy) ท่ีจะได้ผลตอบแทนเช่นเดียวกนั
จากสถานการณ์อนัใหม่ ในสถานการณ์ท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์เดิม และถา้เหตุการณ์เป็นไปตามท่ี
บุคคลคาดหวงัไว ้บุคคลจะเกิดความคาดหวงัเพิ่มเร่ือย ๆ แต่ถา้ผลตอบแทนมิไดเ้ป็นไปตามท่ีบุคคล
คาดหวงัไว ้ก็จะท าให้ความคาดหวงัของบุคคลจะค่อย ๆ  ลดลง การลดหรือเพิ่มความคาดหวงัน้ีจะ
ก่อตวัข้ึนจากพฤติกรรมอย่างหน่ึงก่อนแลว้จึงขยายครอบคลุมพฤติกรรมหรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ี
คลา้ยคลึงหรือเก่ียวข้องกบัสถานการณ์เดิมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นบุคลิกภาพท่ีส าคญัในตัว
บุคคล 
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ถา้ประสบการณ์ของบุคคลได้รับการเสริมแรงบ่อยครั้ ง เม่ือแสดงพฤติกรรมเดิมจะท าให้
บุคคลนั้นเช่ือว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีผลมาจากทกัษะหรือความสามารถของตนเองเป็นผูก้ระท าให้เกิดข้ึน 
ซ่ึงความเช่ือน้ีเรียกว่า ความเช่ืออ านาจภายในตน (Internal locus of control) 

ความเช่ือหรือการรับรู้ดงักล่าวน้ี จะมีผลยอ้นกลบัไปสู่ความคาดหวงัใหม่ ๆ อีกดงัภาพ
แสดงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม และเกิดความเช่ืออ านาจภายในตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  ความคาดหวงัในผลของพฤติกรรม  
ท่ีมา Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement by J.B. Rotter, 
1966. Psychological Monograph. 

5.1.3 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตน 
โรเตอร์ (Rotter, 1966 อา้งถึงใน อภิญญา วรรณประพนัธ,์ 2545: 51) อธิบายถึงบุคลิกภาพ

และการแสดงออกของบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตน ว่าตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
1. มีความไว ต่ืนตวั และมีความพร้อมต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยหรือน ามาซ่ึงความรู้

และข่าวสาร ท่ีจะเป็นประโยชนต่์อการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในอนาคต 
2. พยายามหาทางปรับปรุงสภาพของส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 
3. ให้คุณค่าต่อการเสริมแรงท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากทักษะหรือจากความช านาญมากกว่า 

แสดงออกถึงการต่อต้านส่ิงท่ีจะมามีอิทธิพลครอบง าตวัเขา จึงยากท่ีจะชกัชวนให้เช่ือตามโดยไม่มี
เหตุผล 

นอกจากน้ี สต๊ิกแลนด ์(Strickland, 1977) ไดส้รุปถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจ
ภายใน-ภายนอกตนในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. การต่อตา้นและการคลอ้ยตามต่ออิทธิพลของสงัคม ความเช่ืออ านาจภายใน-ภายนอกตน
มีความสัมพนัธ์กบัความคลอ้ยตามผูอ่ื้น และพฤติกรรมการให้ความร่วมมืออย่างใกลชิ้ด บุคคลท่ีมี

พฤติกรรม ผลตอบแทน 
ผลตอบแทน 

จาก 
พฤติกรรมใหม่ 

ความคาดหวงัขยายความ 
พฤติกรรมทัว่ไป 

ความคาดหวงั 
ในพฤติกรรมใหม่ 

ยอ้นกลบัไปสู่ 
ความคาดหวงัอ่ืน ๆ 

ความเช่ืออ านาจ 
ภายในตน 
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ความเช่ืออ านาจภายในตน จะมีการตดัสินใจท่ีมัน่คงเด็ดเด่ียว ถึงแมว้่าจะอยูภ่ายใต้ความกดดันทาง
สังคม แต่บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายนอกตนมกัจะยอมแพจ้ากแรงกดดนัภายนอกโดยเฉพาะ
บุคคลท่ีมีอ านาจเหนือตน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบับุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตนจะแสดงอาการ
ต่อตา้นอยา่งรุนแรง และมกัจะมีปฏิกิริยาคดัคา้นท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง นอกจากน้ี
ยงัมีความตอ้งการท่ีจะรักษาอ านาจของตนเองไวแ้ละปฏิเสธอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมาจากผูอ่ื้น 

2. การคน้หาขอ้มูลและการท างาน บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายนอกตนจะสนองตอบ
ความต้องการของผูอ่ื้นมากกว่าบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตน และมีความรู้สึกไวต่ออิทธิพล
ของสงัคมทุกชนิด มีการท างานตามความตอ้งการของสงัคม แต่บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตน
จะมุ่งอยูท่ี่การท างาน โดยไม่ค านึงถึงอิทธิพลของสงัคม ใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาอย่างรอบคอบ
จะแสดงความช่ืนชมต่อความส าเร็จในงานท่ียาก และแสดงความไม่พอใจถา้ประสบความลม้เหลว
ในงานท่ีง่าย น าการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากตนเองมาใชใ้นการตดัสินใจมากกว่าท่ีจะใช้การเรียนรู้จากบุคคล
อ่ืนหรืออิทธิพลของสงัคม 

3. ความส าเร็จและความสามารถ บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตนจะมีความเก่ียวขอ้ง
โดยตรงต่อพฤติกรรมความส าเร็จ เช่น บุคคลท่ีมีความสนใจต่อการเรียน แลว้ได้รับคะแนนท่ีดีถือ
เป็นรางวลัอยา่งหน่ึงท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลท่ีมีความเช่ือภายในตนประสบความส าเร็จเพราะมีความ
เช่ือในความสามารถของตนเองมากกว่าบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายนอกตนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือจากผูอ่ื้น จึงจะส าเร็จการศึกษาได ้

4. พฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตน มกัจะเป็น
บุคคลท่ีมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีในกลุ่มเพื่อน และสามารถเขา้กนัไดดี้กบับุคคลท่ีคุน้เคยกนัมาก่อน โดยไม่
มีความล าบากใจ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจภายนอกตนท่ีจะรู้สึกล าบากใจเม่ือตอ้งมี
ความสมัพนัธก์บัคนท่ีไม่คุน้เคยกนัมาก่อน 

ดงันั้นสามารถสรุปลกัษณะบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตนเองต้องเป็นคนท่ีมีความ
กระตือรืนร้นตลอดเวลา โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเองและอนาคต ให้คุณค่ากบัการเสริมแรงต่าง 
ๆ เป็นคนเช่ือยาก ถา้จะเช่ืออะไรแลว้ต้องมีเหตุผลประกอบท่ีสมเหตุสมผลดว้ย ไม่ชอบคลอ้ยตาม
กระแสสงัคม แต่มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัคนรอบขา้ง  

5.1.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ืออ านาจควบคุมภายในตน 
 ความเช่ืออ านาจภายในตน เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพอสรุปปัจจยัท่ีมีผลเก่ียวขอ้ง
ต่อความเช่ืออ านาจควบคุมภายในตนเองดงัน้ี 
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1. ด้านอายุ สต๊ิกแลนด์ (Strickland, 1977)  กล่าวว่า เด็กจะมีความเช่ืออ านาจภายในตน
เพิ่มข้ึนตามระดบัอายุ และจะลดลงต ่ามากเม่ือถึงวยัชรา เม่ือเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ ความเช่ือ
อ านาจภายในตนจะเปล่ียนแปลงหรือคงท่ีนั้น เป็นส่ิงท่ีก าหนดได้ยาก เพราะความเช่ืออ านาจ
ภายใน-ภายนอกตน เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนไปตามสถานการณ์เกิดข้ึนในชีวิต เช่น เม่ือคนเราได้รับความ
ทุกขย์าก และไม่สามารถแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได ้บุคคลก็อาจจะเช่ืออ านาจภายนอกตน
มากข้ึน แต่ถา้เหตุการณ์ในชีวิตด าเนินไปในด้านดี บุคคลรับรู้ว่าเป็นผลเน่ืองมาจากการกระท าของ
ตนเอง ความเช่ืออ านาจภายในตนกจ็ะเพิ่มข้ึน  

2. ดา้นการอบรบเล้ียงดู (Phrares, 1979 อา้งถึงใน สุนทรี เรือนตระกลู, 2545) ไดอ้ธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ืออ านาจในตน และการเล้ียงดูว่าบิดามารดาท่ีอบรมเล้ียงดูบุตรดว้ย
การให้ความอบอุ่น การปกป้อง การส่งเสริมและการให้การอบรมเล้ียงดู จะส่งผลให้เด็กมีความเช่ือ
อ านาจในตน ส่วนเด็กท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบในเชิงลบ เยน็ชา ปฏิเสธ ก็จะพฒันาความเช่ือ
อ านาจภายนอกตน การให้รางวลัหรือลงโทษของบิดา มารดากเ็ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาความเช่ืออ านาจในตนของเด็ก การท่ีบิดามารดาไม่มีความแน่นอนในการลงโทษ หรือให้
รางวลัต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กจะท าให้เด็กสับสนต่อการแสดงออกของบิดามารดาท่ีมี
ต่อตวัเด็ก ท าให้เด็กมองว่าการได้รับรางวลัหรือการลงโทษเป็นของบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อเขา
มากกว่าจะเป็นการกระท าของตวัเขาเอง 

3. ด้านสภาพแวดลอ้มของบุคคลและสังคมรอบขา้ง เลฟคอร์ท (Lefcourt, 1975 อา้งถึงใน
สุวิมล จอดพิมาย , 2537) ได้อธิบายว่า สภาวะแวดล้อมทางบ้านและสังคมท่ีบุคคลอาศัยอยู่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศของการกระตุ้นให้เด็กได้พบกับส่ิงท่ีท้าทาย
ความสามารถ และการตั้งมาตรฐานความส าเร็จให้พอเหมาะตลอดจนการเสริมแรงให้เด็กมีความ
พยายามมากข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้เด็กเกิดการพฒันาความตระหนกัรู้ถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างการกระท าของเขากบัพลการกระท าท่ีเกิดข้ึน ท าให้เด็กมีความเช่ืออ านาจภายในตนมากข้ึน 
ในทางตรงกนัข้ามเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีถูกจ ากดัโอกาสหรือเด็กท่ีมีความเช่ืออ านาจไม่ ได้รับ
การศึกษา ชนกลุ่มน้อย หรือบุคคลท่ีมีสภาพสังคมเศรษฐกิจต ่าเม่ือเผชิญปัญหาก็ตอ้งพบกบัความ
ยากล าบากในการแกไ้ข มีความรู้สึกว่าตนเองต ่าต้อยหรือดอ้ยคุณค่าท าให้บุคคลขาดโอกาสท่ีจะมี 
ประสบการณ์กบัการไดร้ับการเสริมแรงอนัเป็นผลท่ีเกิดจากความพยายามกระท าของเขา ซ่ึงส่งผล
ให้บุคคลเกิดแนวโนม้ของการพฒันาความเช่ืออ านาจภายนอกตน 

4.  ด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม แบทเท่ิลและโรเดอร์ (Battle and Rotter 1963                         
อ้างถึงใน วลัภา ผิวทน, 2527) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ืออ านาจภายใน-
ภายนอกตน กบัระดบัฐานะเศรษฐกิจสงัคม และเช้ือชาติ ระหว่างเด็กผวิด าและเด็กผวิขาว พบว่าเด็ก
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ผวิด าส่วนมากจะมีความเช่ืออ านาจภายนอกตน และเด็กผวิขาวส่วนมากจะมีความเช่ืออ านาจภายใน
ตน ทั้งน้ีเน่ืองจากความยากจนท าให้เด็กผวิด าชนชั้นต ่าขาดโอกาสท่ีจะไดร้ับรางวลัซ่ึงเป็นแรงจูงใจ
จากบิดามารดา จึงมีผลท าให้เด็กมีความเช่ือในเร่ืองโชคชะตามากกว่าความสามารถของตนเอง 

ดงันั้นจากการศึกษาปัจจยัในด้านความเช่ืออ านาจในตนเอง สรุปได้ว่า มีอิทธิพลเช่ือมโยง
จากปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อระดบัความเช่ืออ านาจในตนเอง  

ปัจจยัดา้นความเช่ืออ านาจในตนเอง เป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลแสดงถึงอ านาจและอิทธิพลท่ีมา
จากตวัตนของตวัเอง ต่อการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงในชีวิตประจ าวนั บุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจใน
ตนเองจะเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง เช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเกิดจากตนเองเป็น
ผูก้ระท าเอง ไม่ใช่ปัจจยัอื่น ๆ หรือปัจจยัภายนอก ดงันั้นจึงเป็นหน่ึงในปัจจยัสนบัสนุนท่ีผูว้ิจยัเลือก
ท าการศึกษา และต้องการทราบถึงระดบัความเช่ืออ านาจในตนเอง ว่ามีผลหรือส่งผลต่อระดบั
ความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดั สพม.2 
หรือไม่ 

  
5.2 ปัจจัยด้านการอบรมเลีย้งดู  

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเด็กกบัพ่อแม่หรือผูอ้บรมเล้ียงดู ตั้งแต่เด็กจนเจริญเติบโต รูปแบบ
การอบรมเล้ียงดู ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึง เพราะส่ิงท่ีเด็กไดร้ับการปลูกฝังและถ่ายทอดใน
แต่ละช่วงวยัเด็กจากพ่อแม่ ย่อมส่งผลต่อการพฒันาด้านสติปัญญา ทักษะต่าง ๆ ทั้ งการเรียนรู้                   
การด ารงชีวิตและด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงในการศึกษาความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดั สพม. 2 ผูว้ิจยัจดัปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดูเป็นปัจจยัสนบัสนุน  

5.2.1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดู  
แซนและวตัสัน (Sears, 1959 and Watson, 1973 อา้งถึงใน ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2520: 

21) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดู ท่ีคลา้ยกนัว่า การท่ีบิดา มารดาหรือผูท่ี้ดูแลเด็กปฏิบติั
ต่อเด็กและเรียกร้องให้เด็กปฏิบติัต่อคนอ่ืนไปในท านองต่าง ๆ กนั ซ่ึงเป็นปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในชีวิตของเด็ก ท าให้เด็กไดเ้รียนรู้ชีวิต ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั และเลียนแบบการกระท า
ต่าง ๆ ของผูท่ี้อบรมเล้ียงดู ประสบการณ์เหล่านั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต 

เคร็ก (Craig Grace J, 1979: 91 อา้งถึงในสมคิด อิสระวฒัน,์ 2542) กล่าวว่า การอบรมเล้ียง
ดูคือ กระบวนการท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ในการพฒันา ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้และความหวงั
ของสงัคม ตลอดจนการปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบับทบาทของงานในสงัคมนั้น ๆ ดว้ย 
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สมศรี ประเสริฐวงษ ์(2534) ให้ความหมาย การอบรมเล้ียงดู คือการท่ีพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู
เด็กต้องกระท าต่อเด็ก และเรียกร้องหรือต้องการให้เด็กโต้ตอบตนหรือบุคคลอ่ืน ผูอ้บรมเล้ียงดู
สามารถลงโทษให้รางวลัในการกระท าของเด็กได ้และมีโอกาสไดส้งัเกตการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของเด็ก ในท านองเดียวกนัเด็กก็เฝ้ามองพฤติกรรมท่าทีของผูอ้บรมเพื่อเป็นตวัแทนในการใช้
เลียนแบบได ้หรือกล่าวโดยทัว่ไปผูเ้ล้ียงดูจะถ่ายทอดพฤติกรรม ลกัษณะต่าง ๆ ให้แก่เด็กการอบรม
เล้ียงดูจะแตกต่างกนัตามความเช่ือ ลกัษณะนิสัย ความเคยชิน ฐานะความเป็นอยู่การศึกษา และ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

รวิวรรณ พละศกัด์ิ (2550) ได้ให้ความหมายของการอบรมเล้ียงดูว่า เป็นกระบวนการท่ี
ได้รับการปลูกฝังจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก เป็นการพฒันาทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพ 
เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยผ่านการเล้ียงดูทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงจะส่งผลถึง
พฤติกรรมของเด็กทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  พ่อแม่ผูป้กครองจึงนบัได้ว่ามีบทบาทส าคญัในการ
เป็นผูปู้พื้นฐานทางด้านการคิดการเป็นผูมี้เหตุผลให้แก่เด็กตั้งแต่ยงัเล็ก การส่งเสริมสนบัสนุนให้
เด็กมีการพฒันาดา้นการคิดโดยการจดัประสบการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการคิดให้โอกาสเด็กมีโอกาส
ติดต่อกบัเพื่อนบ้านหรือสังคมโดยมีพ่อแม่เป็นส่ือกลาง รับฟังความคิดเห็นเด็ก ท าให้เด็กกลา้
แสดงออกได้ใช้ความคิดของตวัเองอย่างอิสระ ไม่ติเตียนเม่ือเขาท าผดิพลาด ความคิดของเขาก็จะ
พฒันาไปถึงขั้นสูงสุดจนสมบูรณ์ แต่ถา้พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดู หรือเล้ียงดูแบบบีบบงัคบัมาก
เกินไป เด็กจะไม่กลา้แสดงออก ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นของตวัเอง ท าให้ความคิดขบัข้องไม่
สามารถพฒันาถึงขั้นท่ีสมบูรณ์ข้ึนได ้
 ดงันั้นการอบรมเล้ียงดูคือส่ิงท่ีพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู ไดน้ ากระบวนการ ทศันคติ ความเช่ือต่าง 
ๆ ทางวฒันธรรมของครอบครัว ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบการอบรมสั่งสอน แสดงพฤติกรรม หรือ
ปฏิบติัต่อเด็ก ซ่ึงมีลกัษณะของการปลูกฝังให้เด็กเป็นไปตามทิศทางของพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูก าหนด
ไว ้ 

5.2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมเลีย้งดู  
ไมเออร์  (Maier, 1969: 175) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการอบรมเล้ียงดูว่า การอบรมเล้ียง

ดูของพ่อแม่มีอิทธิพลส าคญัยิง่ต่อชีวิตของเด็ก พ่อแม่จะเป็นตวัแทนสงัคมท่ีดีในการช่วยเหลือเด็ก   
แซนและคณะ (Sears, et.al, 1975) กล่าวว่า การอบรมเล้ียงดูเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เป็น

หน้าท่ีของคนทุกคนในครอบครัวไม่ใช่เป็นเร่ืองของใครคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น พ่อหรือแม่ 
และความรักเป็นจุดเร่ิมต้นของการพฒันาจริยธรรมในตวัเด็ก เด็กท่ีได้รับความรักความอบอุ่น จะ
เกิดความพอใจและความสุขเม่ือไดอ้ยูใ่กลชิ้ดผูเ้ล้ียงดู เด็กจะเลียนแบบผูเ้ล้ียงดูโดยไม่รู้ตวั ถา้เด็กอยู่
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ห่างจากผูเ้ล้ียงดู ความวา้เหว่ วิตกกงัวลจะเกิดข้ึน เด็กจะเกิดความรู้สึกน้ี โดยการกระท าท่ีคลา้ยคลึง
กบัผูเ้ล้ียงดูจึงเกิดการเลียนแบบลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้ล้ียงดู   

มสัเซน (Mussen et.al, 1969; อา้งถึงใน สามารถ อุทปา, 2544) ไดศ้ึกษาถึงผลของการอบรม
เล้ียงดูกบับรรยากาศในครอบครัว พบว่า บิดามารดา ท่ีหดัให้ลูกคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น คือปล่อย
ให้เด็ก มีโอกาสเป็นอิสระในการช่วยเหลือตนเอง สนองความตอ้งการในดา้นความอยากรู้อยากเห็น
ได้คิดและใช้วิธีแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์จะท าให้เด็กมีความเป็นตวัของตวัเอง มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้พูดกลา้แสดงออก สามารถเผชิญชีวิตโดยไม่วิตกกงัวล มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 

บรูม ลีโอนาร์ด และ ฟิลิปส์ เซ็คสนิค (Broom Leonard & Phillip Selznick, 1971 อา้งถึงใน
สมคิด อิสระวฒัน์, 2542: 10-11)  อธิบายถึงความมุ่งหมายในการเล้ียงดู ว่าโดยทั่วไปแล้ว การ
ถ่ายทอดวฒันธรรมโดยกระบวนการทางสังคมในแต่ละสังคมนั้น จะมีความมุ่งหมายหลกัใหญ่
คลา้ยคลึงกนั 4 ประการคือ  

1.การปลูกฝังระเบียบวินยั (Disciplines) การมีระเบียบวินยัถือเป็นพื้นฐานหลกัส าคญัใน
การด าเนินกิจกรรมในสัคงมและการอยูร่่วมกนัในกลุ่ม การปลูกฝังระเบียบวินยัจะท าให้บุคคลยอม
ท าตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนด ถึงแม้ว่าจะมีความยากล าบากหรือต้องฝืนใจท า ระเบียบ
วินยัเป็นส่ิงท่ีบุคคลไดร้ับตั้งแต่วยัตน้ของชีวิตในการด ารงชีวิตประจ าวนั  

2. การปลูกฝังความคาดหวงั (Aspiration) ปกติแลว้ระเบียบวินยัเป็นส่ิงท่ีคนไม่อยากจะ
ปฏิบติัตาม แต่ความคาดหวงัช่วยให้ระเบียบวินยัดูมีคุณค่าข้ึนและง่ายต่อการปฏิบติั เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ 

3. การก าหนดบทบาทของสังคม (Social Role) รวมทั้งทัศนคติต่าง ๆ ท่ีเข้ากบับทบาท      
นั้น ๆ ชีวิตในสังคมจะด ารงไปด้วยดี ถ้าบุคคลรู้จักบทบาทของตนเอง ซ่ึงต้องอาศยัการแสดง
บทบาทท่ีเหมาะสมในการสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะและโอกาสต่าง ๆ 

4. การให้เกิดทกัษะหรือความช านาญเฉพาะอย่าง (Skills) ท่ีจะใช้ร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้นใน
สังคม โดยเฉพาะสังคมท่ีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆนั้น มีการถ่ายทอดการปฏิบติัตามประเพณี โดย
การเรียนรู้จากการเลียนแบบการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั     
 โบลบีและไอนส์เวิร์ด (Bowlby, 1990 & Ainsworth, 1999; อา้งถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2548: 
7–9) ได้เสนอทฤษฎีความผูกพนั ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลายทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของ
มนุษยแ์ละครอบครัว ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ พฒันาการเด็กประสาทชีววิทยา เพื่ออธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละพฒันาการของความสัมพนัธ์ทฤษฎีน้ีอธิบายว่าความผูกพนัเป็น
สายสัมพนัธ์ทางอารมณ์ท่ีมัน่คงซ่ึงมนุษยแ์สวงหาและตอ้งการไปตลอดชีวิตและจะเป็นท่ีต้องการ
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มากข้ึนเม่ือได้รับความเครียดหรือความกดดัน ความผูกพนัแตกต่างจากการพึ่งพาเน่ืองจากผูท่ี้มี
ความผูกพันยงัคงความเป็นตัวของตัวเองหัวใจส าคัญของทฤษฎีความผูกพันคือการก่อเกิด
ความสัมพนัธ์ระหว่างแม่กบัลูก เด็กทุกคนสามารถจะสร้างความผกูพนัได้ตั้งแต่แรกเกิด เน่ืองจาก
เด็กมีกลไกลดา้นประสาทวิทยาและชีววิทยามีโปรแกรมในสมองสามารถรับรู้อารมณ์ของผูอ่ื้นได้  
และส่ือสารความรู้สึกความต้องการภายในไดค้วามผูกพนัท่ีมัน่คงเป็นส่ิงส าคญัต่อพฒันาการดา้น
สติปัญญา ดา้นสงัคมจิตใจและการปรับตวัของเด็ก ความผกูพนัท่ีมัน่คงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือแม่หรือ
ผูเ้ล้ียงดูมีความมัน่คงทางจิตใจ ปฏิบติัตวัสม ่าเสมอ ในการเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก และการ
ตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กอยา่งเหมาะสม ในช่วง 2 ขวบปีแรกเป็นช่วง
วิกฤต หากเด็กได้รับความทุกขท์รมานทางใจเน่ืองจากต้องแยกจาก หรือสูญเสียแม่หรือขาดแม่ 
อาจจะท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจได้ ทฤษฎีความผกูพนั กล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมของ
เด็ก 4 ประเภทอนัเป็นผลจากการตอบสนองของพ่อแม่ผูดู้แลเด็ก คือ 

1. เด็กจะหลีกเล่ียงแยกตวัจากพ่อแม่ เน่ืองจากพ่อแม่ปฏิเสธลูก เม่ือเด็กโตข้ึนจะเป็นพวก 
Dismissing ท่ีไม่เห็นคุณค่าของความผกูพนั 

2. เด็กท่ีผูกพนัใกลชิ้ดและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพ่อแม่ จะไม่มีความกงัวลใจ แม้ว่าพ่อแม่
จะห่างไปชัว่คราว เพราะมัน่ใจและไวว้างใจว่าพ่อแม่จะกลบัมา เม่ือโตข้ึนเด็กจะพฒันาไปสู่ความ
เป็นตวัของตวัเองหรือเป็นอิสระ 

3. เด็กมีความรู้สึกสับสน อยากเขา้ใกลพ้่อแม่ แต่ก็ยงัมีความรู้สึกโกรธอยู่ในใจเน่ืองจาก
ไดร้ับการตอบสนองไม่สม ่าเสมอพ่อแม่อ่านความตอ้งการของลูกไม่ได้ เม่ือโตข้ึนเด็กจะพฒันาไปสู่
การมีพฤติกรรมแบบ Preoccupied คือเป็นพวกชอบหมกมุ่นกบัตวัเอง แต่กงัวลกบัความใส่ใจของ
คนรอบขา้งและไม่ยดืหยุน่ 

4. เด็กจะขาดความมัน่คงทางอารมณ์อยา่งมากเน่ืองจากถูกทอดท้ิง ถูกละเลย 90 เปอร์เซ็นต์
เป็นเด็กท่ีถูกทารุณกรรมจากพ่อแม่ ซ่ึงพ่อแม่กม็กัจะมีประวติัถูกทารุณกรรมมาก่อนเช่นกนั เด็กจะมี
ความสบัสนระหว่างการอยากเขา้ใกลแ้ละออกห่างจากพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ตอบสนองไม่สม ่าเสมอ
หรือไม่ตองสนองต่อความตอ้งการทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจของลูก เม่ือโตข้ึนจะเป็นพวก 
Unresolved คือไม่สามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ และไม่สามารถเป็นพ่อแม่ท่ีดีไดก้ลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ี
ตอ้งเสริมสร้างความมัน่คงทางอารมณ์และพฒันาทกัษะการควบคุมอารมณ์ภายในของตนเอง 

สรุปไดว้่าการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่นั้น มีผลต่อตวัของเด็กทั้งทางตรง และทางออ้ม และ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูของแต่ละครอบครัวให้เหมือนกนั เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเด็ก ในพฒันาการของแต่ละช่วงนั้น พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูยอ่มมีวิธีการในการ
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เล้ียงดูท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพบริบทของครอบครัว เช่น ความสัมพนัธ์ในครอบครัว สภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว วฒันธรรมการอบรมเล้ียงดูลูกของวงตระกลู ฯลฯ  

5.2.3 รูปแบบของการอบรมเลีย้งดู 
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก นั้นย่อมสะท้อนถึงบทบาทของพ่อแม่ท่ีไดใ้ห้ความส าคญัใน

การดูแล ซ่ึงมีด้วยกนัหลายลกัษณะ ซ่ึงมีนกัวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ได้ท าการแบ่งรูปแบบท่ีพ่อแม่ได้
ปฏิบติัในการเล้ียงดู ดงัต่อไปน้ี 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ (2528) แบ่งลกัษณะการอบรมเล้ียงดูตามแบบสงัคมไทย 
ออกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน หมายถึง การท่ีบิดามารดารายงานว่าเป็นการปฏิบติั
ต่อบุตรตน ไดแ้สดงความรักใคร่ เอาใจใส่ทุกขสุ์ขของบุตร มีความใกลชิ้ดและไดท้ ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกบับุตร ให้การช่วยเหลือสนบัสนุนและยอมรับในความสามารถของบุตร การอบรมน้ีเป็นการ
ให้ในส่ิงท่ีบุตรตอ้งการ ดงันั้นบุตรท่ีไดร้ับการอบรมเล้ียงดูแบบน้ีจะให้ความรักความส าคญัต่อบิดา
มารดา ยอมรับการอบรมสั่งสอนโดยง่าย มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นมาก และมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง 

2. การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล หมายถึง บิดามารดาท่ีอธิบายให้เหตุผลแก่บุตรในขณะท่ี
มีการส่งเสริม หรือขดัขวางการกระท าของบุตรหรือลงโทษบุตร มีการให้รางวลัและลงโทษบุตร
อย่างเหมาะสมกบัการกระท าของบุตรมากกว่าท่ีจะปฏิบติัต่อบุตรตามอารมณ์ของตนเอง  ซ่ึงการ
อบรมเล้ียงดูวิธีน้ีช่วยให้บุตรไดเ้รียนรู้ และรับทราบถึงส่ิงท่ีควรท าหรือไม่ควรท า มีความส านึกใน
หนา้ท่ี ความรับผดิชอบสูง และสามารถตา้นทานส่ิงย ัว่ยใุจได ้

3. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษ หมายถึง บิดามารดาใชว้ิธีลงโทษทางจิตหรือทางกายเม่ือ
บุตรท าผดิ ซ่ึงการลงโทษทางกายจะเป็นวิธีการปรับพฤติกรรมท่ีบิดามารดามกัใช้อย่างจงใจใช้มาก
และบ่อยกว่าการให้รางวลัเม่ือเด็กท าดี  การลงโทษทางกายมีประโยชน์เพียงเล็กน้อย คือสามารถ
ยบัย ั้งพฤติกรรมได้ชั่วคราว แต่มีผลเสียต่อเด็กมากเพราะท าให้เด็กก้าวร้าว ชอบรังแก ข่มเหงผู ้
อ่อนแอกว่า ส่วนการลงโทษทางจิตจะให้ผลดีในการช่วยเสริมสร้างจริยธรรมของเด็ก 

4. การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม หมายถึง การออกค าสัง่ให้เด็กท าตามแลว้ผูใ้หญ่คอยตรวจ
ตราใกลชิ้ด ว่าท าตามท่ีตนตอ้งการหรือไม่ ถา้ไม่ท าตามก็จะลงโทษเด็ก ซ่ึงการอบรมเล้ียงดูแบบน้ี
จะยบัย ั้งการพึ่งตนเอง และความคิดสร้างสรรคข์องเด็กท าให้เด็กไม่กลา้แสดงออก ขาดความเช่ือมัน่
ในตนเองและไม่กลา้ตดัสินใจดว้ยตนเอง ส่วนการเล้ียงดูแบบควบคุมนอ้ยหมายถึง การปล่อยให้เด็ก
คิดและตดัสินใจเองว่าควรท าหรือไม่ควรท าส่ิงใด และเปิดโอกาสให้เด็กเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน 
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5. การอบรมเล้ียงดูแบบให้พึ่งตนเอง หมายถึง การท่ีบิดามารดาเปิดโอกาสให้เด็กได้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัดว้ยตนเองหรือภายใตก้ารแนะน า และฝึกฝนจากบิดามารดาหรือผู ้
เล้ียงดู ซ่ึงการอบรมเล้ียงดูวิธีน้ีท าให้เด็กช่วยตนเองได ้และไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นมากและนานไป 

ดุษฎี โยเหลา (2535: 15-16) ได้รวบรวมและวิเคราะห์การอบรมเล้ียงดูเด็กในประเทศไทย 
โดยวิธีการเมตา้ได ้11 แบบ ดงัน้ี 

1. การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน คือ การท่ีผูป้กครองยอมรับช่ืนชมให้ความรัก
สนบัสนุน ใกลชิ้ด และให้ความสนใจกบัเด็ก 

2. การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล คือ การท่ีผูป้กครองให้ค าอธิบายประกอบการสนบัสนุน
และห้ามปรามเด็กในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ และมีความสม ่าเสมอและเหมาะสมในการให้รางวลั
หรือลงโทษ 

3. การอบรมเล้ียงดูแบบไม่ใชเ้หตุผล คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีตรงกนัขา้มกบัการอบรมเล้ียงดู
แบบใชเ้หตุผล 

4. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางจิตมากกว่าทางกาย คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีพ่อแม่ลงโทษ
ด้วยการเฆี่ยน ทุบตีให้เจ็บ หรือลงโทษทางจิตใจ ด้วยการดุด่าว่า แสดงอาการไม่พอใจท าเป็นเมิน
เฉย แสดงอาการไม่สนใจ ตดัสิทธิบางอยา่ง 

5. การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม คือ การอบรมเล้ียงดูท่ีผูป้กครองออกค าสั่งให้เด็กปฏิบติั
ตามและคอยควบคุมพฤติกรรมของเด็ก โดยไม่ปล่อยให้เป็นอิสระ 

6. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย คือ พฤติกรรมของผูป้กครองท่ีปฏิบติัต่อเด็กโดยเด็ก
มีความรู้สึกว่าตนเองไดร้ับการปฏิบติัดว้ยความยติุธรรม ผูป้กครองให้ความรักความอบอุ่นมีเหตุผล
ยอมรับนบัถือความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก ให้ความร่วมมือในโอกาสอนัควร 

7. การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย คือ พฤติกรรมของผูป้กครองท่ีปฏิบติัต่อเด็ก โดย
ท่ีเด็กรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการเอาใจใส่ การสนบัสนุนหรือการให้ค าแนะน าจากผูป้กครองมักถูก
ปล่อยให้ท าอะไรตามใจชอบ ผูป้กครองไม่ไดใ้ห้ความอบอุ่นเท่าท่ีควร 

8. การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวด คือ พฤติกรรมของผูป้กครองท่ีปฏิบติัต่อเด็กโดยท่ีเด็กรู้สึก
ว่าตนเองไม่ไดร้ับอิสระเท่าท่ีควร ต้องอยู่ในระเบียบวินยัท่ีผูป้กครองก าหนดหรือถูกควบคุมไม่ให้
รับความสะดวกในการกระท าท่ีตนเองตอ้งการ 

9. การอบรมเล้ียงดูแบบให้ความรัก คือ การรับรู้ท่ีเด็กมีต่อการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง
ในลกัษณะท่ีเป็นผูแ้นะน า สนบัสนุนและช่วยเหลือ ยนิดีท่ีจะอยูก่บับุตร ปกป้องคุม้ครองและท าให้
บุตรมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 



81 
 

 

10. การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษ คือ การรับรู้ท่ีเด็กมีต่อการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครองใน
ลกัษณะท่ีเป็นการลงโทษทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การเฆี่ยนตี ดุด่า การไม่พิจารณาถึงความ
ตอ้งการของเด็ก การตดัสิทธิ เป็นตน้ 

11. การอบรมเล้ียงดูแบบเรียกร้องจากเด็ก คือ การรับรู้ของเด็กท่ีมีต่อการอบรมเล้ียงดูของ
แม่ในลกัษณะท่ีเป็นการควบคุม เรียกร้องเอาจากเด็ก เช่น ในด้านความส าเร็จ มกัรู้สึกไม่พอใจเม่ือ
บุตรท าไม่ส าเร็จตามเป้าหมายของตน 

โรเจอร์ (Roger, 1972: 117 อ้างถึงใน พชัรินทร์ เสรี, 2544: 20-25) ได้แบ่งประเภทการ
อบรมเล้ียงดู ท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 แบบคือ 

1. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง วิธีการปฏิบติัของบิดามารดา
หรือผูป้กครองท าให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการปฏิบติั  ด้วยความยุติธรรมไม่ตามใจ หรือ
เขม้งวดจนเกินไป บิดามารดาให้ความรัก ความอบอุ่น มีเหตุผล ยอมรับความสามารถและความ
คิดเห็นของบุตร เปิดโอกาสให้บุตรได้รับรู้ในกิจกรรมบางอย่าง ส่งเสริมให้บุตรมีอิสระในการ
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกบั
บุตรตามโอกาสเหมาะสม 

2. การอบรมเล้ียงดูแบบให้ความคุ้มครองมากเกินไป (Overprotection) หมายถึงวิธีการ
ปฏิบัติของบิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีท าให้บุตรมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับอิสระเท่าท่ีควร
ไม่ได้ท าในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือท าอะไรด้วยตนเอง ต้องปฏิบติัตามระเบียบวินยัท่ีบิดามารดา
ก าหนดไว ้ถูกควบคุมและอยู่ในสายตาหรือคุม้ครองป้องกนัให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไม่มี
ความเป็นตวัของตวัเอง และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเด็กอยูเ่สมอ 

3. การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย (Rejection) หรือทอดท้ิง หมายถึง วิธีการปฏิบติั
ของบิดามารดาท่ีท าให้บุตรรู้สึกว่าตนเองถูกเกลียดชงั ไม่ได้รับการเอาใจใส่ สนบัสนุนหรือให้
ค าแนะน าช่วยเหลือเท่าท่ีควร มกัใช้วิธีวิจารณ์ ต าหนิ ลงโทษท่ีรุนแรง และปราศจากเหตุผล ไม่ให้
ความสนิทสนมเป็นกนัเอง และปล่อยปละละเลยความเป็นอยู ่

เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1956 อา้งถึงใน พชัรินทร์ เสรี, 2544: 20-25) ได้แบ่งการอบรมเล้ียงดู
ออกเป็น 3 แบบดงัน้ี 

1.  การอบรมเล้ียงดูแบบเผด็จการ (Authoritarian Method) หมายถึง การท่ีผู ้เ ล้ียงดูใช้
กฎเกณฑห์รือระเบียบเขม้งวดเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ โดยไม่มีการอธิบายเหตุผลใด ๆ 
ทั้งส้ิน ถา้เด็กไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ะถูกลงโทษอยา่งรุนแรงแต่ถา้เด็กปฏิบติัไดต้ามต้องการก็ไม่ได้
รับค าชมเชยหรือมีบา้งเพียงเลก็นอ้ย 
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2. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย (Democratic Method) หมายถึง วิธีท่ีผูเ้ล้ียงดูให้
ความส าคญักบัการอธิบายและให้เหตุผลเพื่อให้เด็กเขา้ใจว่าท าไมเขาถึงถูกคาดหวงัให้ท าพฤติกรรม
หน่ึงมากกว่าอีกพฤติกรรมหน่ึง และเม่ือเด็กสามารถท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการหรือแสดงว่าพยายามท า 
บิดามารดาอาจให้รางวลัด้วยการให้การยอมรับ ส่วนการลงโทษจะใชต่้อเม่ือเด็กตั้งใจท่ีจะปฏิเสธ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละจะใชก้ารลงโทษท่ีไม่รุนแรง 

3. การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย (Permissive Method) วิธีน้ีอาจจะถือว่าไม่ใช่
วิธีการอบรมเล้ียงดูท่ีแทจ้ริง เพราะเด็กเรียนรู้ดว้ยวิธีการลองผดิลองถูกดว้ยตนเองมากกว่าจะเรียนรู้
จากค าแนะน าของผูเ้ล้ียงดู เม่ือเด็กพบว่าพฤติกรรมใดก็ตามท่ีไม่ได้รับการยอมรับ เขาจะเปล่ียน
พฤติกรรมใหม่หรือคงพฤติกรรมนั้นไวจ้นกว่าเขาจะพบพฤติกรรมใหม่ ซ่ึงนอกจากจะท าความพึง
พอใจให้ตวัเราแลว้ ยงัท าให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มดว้ย 

จากการศึกษาเอกสารท่ีกล่าวถึงการอบรมเล้ียงดูดงักล่าวขา้งต้นพบว่า การอบรมเล้ียงดูมี
หลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน แตกต่างกนัออกไป ใน
การศึกษาครั้ งน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการอบรมเล้ียงดูออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน  
2. การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  
3. การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม 
การอบรมเล้ียงดูจากพ่อแม่หรือผูป้กครอง ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะเม่ือเด็กไดร้ับจาก

การอบรมเล้ียงดู จนเด็กเติบโตข้ึนมา เด็กจะเป็นคนดีมีคุณภาพหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัความเอาใจใส่ 
อบรมเล้ียงดูของพ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู ว่าไดว้างรากฐานของชีวิตในแต่ละดา้นให้เด็กอยา่งไร  

ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกการอบรมเล้ียงดู เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อทกัษะ
การคิดระดบัสูงของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อจ าแนกกลุ่มของนักเรียนออกเป็นกลุ่มสูง 
กลางและต ่าเพื่อท าการพฒันาและส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดระดบัสูงต่อไป 

 
5.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
 การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ท่ีมีความมุ่งมั่นและหวงัผล คือแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น มีความมานะพยายามท่ีจะกระท าการในส่ิงท่ีตนเองตั้งใจ
อย่างเต็มท่ีเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ ดงันั้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิย่อมส่งผลต่อระดบัความสามารถใน
การคิดไดเ้ช่นกนั    
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5.3.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
 ในความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีนกัวิชาการ นกัการศึกษา ไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี 

แมคเคลแลนด์และคณะ (McClelland et al, 1953: 110-111) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และแข่งขนัดว้ยมาตรฐาน
อนัดีเยีย่ม พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ รู้สึกมีความสุขใจเม่ือประสบความส าเร็จ และมีความวิตก
กงัวลเม่ือไม่ประสบความส าเร็จ หรือเม่ือลม้เหลว 

สเปนเซอร์และเฮลมริช (Spence & Helmreich, 1983 cited in Franken, 1994)ได้กล่าวถึง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิว่าหมายถึง การมีพฤติกรรมมุ่งงาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนตวัของ
บุคคล กบัมาตรฐานภายในหรือภายนอก รวมทั้งการแข่งขนักบับุคคลอ่ืน หรือเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานดีท่ีสุด 

กูด๊ (Good, 1959: 354 อา้งถึงใน นยันา จนัตะเสน, 2547: 5) ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ สรุปไดว้่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นความปรารถนาและความพยายามอย่างสูงของนกัเรียนท่ี
จะศึกษาให้บรรลุสมัฤทธ์ิผลตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการศึกษา 

ระพินทร์ ฉายวิล (2545) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิว่า หมายถึง เป็นแรงจูงใจท่ีผลกัดนั
ให้บุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมให้สัมฤทธ์ิผลด้วยมาตรฐานความเป็นเลิศตามท่ีตนเอง
ตั้งเป้าหมายไว ้

สุรางค ์โคว้ตระกลู (2545: 72) ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ คือ แรงจูงใจท่ีเป็นแรง
ขบัให้บุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ
(Standard of Excellence) ท่ีตนเองตั้งไว ้บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะไม่ท างานเพื่อหวงัรางวลั 
แต่จะท าเพื่อจะประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

เติมศกัด์ิ คทวานิช (2546) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิว่า หมายถึง เป็นแรงจูงใจท่ีเกิด
จากความต้องการพยายามท ากิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใดท่ีได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบอยู่ให้
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ไม่ว่างานนั้นจะมีความยากล าบาก หรือประสบปัญหาอุปสรรค 

สรุปความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีกล่าวมาในขา้งต้นได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
หมายถึง การกระท า ปฏิบติักิจกรรม หรือแรงผลกัดนัอยา่งใดอย่างหน่ึง ท่ีประกอบดว้ยความมุ่งมัน่ 
ความปรารถนาของบุคคลท่ี ให้กิจกรรมหรือส่ิงท่ีตนเองรับผิดชอบนั้น ประสบผลสัมฤทธ์ิสูงสุด
ตามท่ีตนเองตั้งใจและตั้งเป้าหมายเอาไว ้โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะเขา้มา มุ่งท่ีจะไดม้าซ่ึง
ความส าเร็จ แมว้่าจะมีอุปสรรค ความยากล าบาก หรือความทา้ทายเท่าใดกต็าม  
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5.3.2 ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1961 อ้างถึงใน ศักด์ิไทย สุรกิจบวร , 2545) ได้กล่าวถึง

ลกัษณะพฤติกรรมของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิว่ามีลกัษณะดงัน้ี 
1. กล้าเส่ียงในระดบัปานกลาง (Moderate Risk Taking) เป็นบุคคลท่ีมีการตัดสินใจเด็ด

เด่ียว รู้สึกไม่พอใจถา้ไดท้ าในส่ิงท่ีง่ายและไม่ตอ้งใชค้วามสามารถ มกัจะเลือกท าส่ิงท่ียากเหมาะสม
กบัความสามารถของตนและหากท าไดส้ าเร็จจะท าให้ตนเองเกิดความพอใจ ส่วนผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต ่า มกัไม่กลา้เส่ียงเพราะกลวัจะไม่ส าเร็จหรือไม่ก็เส่ียงจนเกินไปทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือไม่กเ็ส่ียงจนเกินความสามารถทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าไม่ส าเร็จแต่คิดจะหวงัพึ่งโชคชะตา 

2. มีก าลงัความขยนัขนัแขง็ (Energetic) หรือมีพลงัความสามารถในการท าส่ิงแปลกๆใหม่ๆ 
ท่ีจะท าให้ตนเองรู้สึกไดว้่าประสบความส าเร็จ ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงไม่ไดเ้ป็นคนท่ีขยนัไป
ทุกเร่ือง แต่มกัจะเอาใจใส่พากเพียรต่อส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ หากเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามคิดแลว้
จะท าให้ตนเองเกิดความรู้สึกไดว้่าไดท้ างานส าคญัส าเร็จลุล่วง 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
สูงจะมีความพยายามท างานให้ส าเร็จ เพื่อความพึงพอใจของตนเอง มิได้หวงัให้ผูอ่ื้นมายกย่อง มี
ความตอ้งการปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน ชอบอิสระไม่ชอบให้ผูอ่ื้นมาบงการ 

4. ตอ้งการทราบผลในการตดัสินใจ (Knowledge of Result of Decision) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะติดตามผลการกระท าของตนเองหรือการตดัสินใจของตนไม่ใช่คาดคะเนเอาเอง 
และเม่ือทราบผลของการกระท าหรือการตดัสินใจแลว้ กพ็ยายามท าให้ดีข้ึนกว่าเดิม 

5. มีการคาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibilities) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิสูงจะมีการวางแผนในการท างานระยะยาว มองเห็นการณ์ไกล จึงท าให้สามารถจะ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าการกระท าของตนมีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จ หรือเกิดอุปสรรค
มากนอ้ยหรือไม่เพียงใดไดม้ากกว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า 

6. มีทกัษะในการจดัระบบงาน (Organization Skill) ขอ้น้ียงัไม่มีหลกัฐานคน้ควา้เพียงพอ
แต่มีลกัษณะท่ีน่าจะท าให้เกิดสมรรถภาพในการจดัระบบงานมากข้ึน 

ยงยทุธ เกษสาคร (2545) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิไวว้่า 
1. บุคคลท่ีมีระดบัความทะเยอทะยานสูงและปรารถนาในความส าเร็จในชีวิตและหน้าท่ี

การงาน 
2. บุคคลท่ีตั้ งความหวงัอย่างแรงกล้า ท่ีจะพฒันาตนเอง มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จถึงแม้ว่า

ความหวงันั้นจะข้ึนอยูก่บัโอกาสกต็าม 
3. บุคคลท่ีมีความเพียรพยายาม เพื่อความกา้วหนา้สู่สถานะท่ีสูงข้ึนไปเป็นล าดบั 



85 
 

 

สรุปไดว้่าลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ตอ้งมีความตั้งใจ พยายามในการกระท าต่าง 
ๆ มีความความทะเยอทะยาน กลา้ท่ีจะเส่ียง ไม่หวัน่ไหวแมจ้ะเป็นส่ิงท่ียาก ไม่ว่าจะมีความซบัซ้อน
มากเพียงใด มีลกัษณะมุ่งมัน่ในอนาคต ต้องการส่ิงท่ีดีกว่าปัจจุบนั มุ่งผลส าเร็จท่ีมีคุณค่ามากกว่า
ความส าเร็จธรรมดาทัว่ไป เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนเองตั้งไวสู้งสุด  

5.3.3 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
1) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์  
แมคเคลแลนด ์(McClelland, 1961: 100-110) ไดส้รุปว่า คนเรามีแรงจูงใจอยู ่3 ประการ คือ 
1.1 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Needs for Achievement: nAch) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะท า

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และแข่งขนัดว้ยมาตรฐานอนัดีเยีย่ม พยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่าง ๆ รู้สึกมีความสุขสบายใจเม่ือประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเม่ือไม่ประสบ
ความส าเร็จหรือเม่ือประสบความลม้เหลว 

1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Needs for Affilliation: nAff) หมายถึง ความต้องการอยู่ร่วมกนั
กบัผูอ่ื้นในสังคม ความต้องการเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น และความต้องการความเป็นมิตรและ
สมัพนัธภาพท่ีอบอุ่น 

1.3 แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Needs for Power: nPow) หมายถึง ความต้องการท่ีจะควบคุมผูอ่ื้น 
ต้องการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น พยายามจะควบคุมส่ิงต่าง ๆ  และให้คุณให้โทษแก่ผูอ่ื้น และต้องการ
รับผดิชอบผูอ่ื้น 

และแมคเคลแลนด์ (McClelland, 1987 อ้างถึงใน สุนิดา ศิริพากย ,์ 2553) ยงัได้ให้ความ
สนใจ ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัพื้นฐานทางวฒันธรรมของสงัคมและการอบรม
เล้ียงดู รวมทั้งผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีจะมีต่อสังคมด้วยการอบรมเล้ียงดูและวฒันธรรมของ
สังคมท่ีเน้นความส าเร็จ สังคมเน้นความสัมฤทธ์ิผล จะท าให้พ่อแม่อบรมเล้ียงดูลูกโดยเน้นความ
สมัฤทธ์ิผลตามปทสัถานของสังคม ดงันั้นการท่ีพ่อแม่ฝึกให้เด็กรู้จกัช่วยตวัเอง ฝึกการคิดแกปั้ญหา 
และให้การเสริมแรงพฤติกรรมท่ีมุ่งความสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน และการท างาน ฯลฯ การอบรม
เล้ียงดูดงักล่าว จะพฒันาให้เด็กเจริญเติบโตเป็นคนท่ีตอ้งการความส าเร็จมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง
และแรงจูงใจท่ีเขามีอยู่นั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขา ท าให้ไดเ้ป็นผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าสงัคม หรือ เป็น
ผูป้ฏิบติัท่ีมีความพยายาม และมีประสิทธิภาพอนัจะเป็นผลข้ึนในกลุ่มหรือสงัคมท่ีเขาเป็นผูน้ า หรือ
เป็นสมาชิกอยู่ ดงันั้นสังคมท่ีสมาชิกมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงย่อมจะพฒันาไปไดม้ากกว่าสังคมท่ี
สมาชิกมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่า 

ทฤษฎีและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ นั้นแยกแรงจูงใจออกเป็น 3 ด้านคือ 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ นัน่คือแรงจูงในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ ์แรงจูงในการเขา้สังคมเพื่อให้เป็น
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ท่ียอมรับ และแรงจูงใจท่ีใฝ่อ านาจ ท่ีตอ้งการเป็นผูน้ า ตอ้งการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น หรือผูท่ี้ควบคุม
หลกั รวมทั้งอธิบายถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อการเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คือวฒันธรรมทางสังคมและ
การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ย่อมส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ต่อผูเ้รียน ซ่ึงปัจจยัการ
อบรมเล้ียงดูเป็นปัจจยัท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกเป็นประเด็นหน่ึงในการศึกษาเช่นกนั 

2) ทฤษฎีแรงจูงใจของแอตคินสัน  
แอตคินสัน (Atkinson, 1964:  240-268)  ได้ท าการศึกษาความต้องการท่ีจะประสบ

ความส าเร็จในการท างานสรุปผลการศึกษาว่า 
2.1 บุคคลท่ีมีความต้องการความส าเร็จในการท างานต ่าจะท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย

นอ้ยกว่าบุคคลท่ีมีความตอ้งการความส าเร็จในการท างานสูง 
2.2 งานใด ๆ กต็าม ถา้ความส าเร็จอยูไ่ม่ยากเกินไป บุคคลนั้นจะพยายามท่ีจะท างานนั้นให้

ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
2.3 งานใด ๆ กต็าม ถา้ความส าเร็จยาก บุคคลนั้นจะไม่พยายามท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
นอกจากน้ีแอตคินสนั ไดต้ั้งทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิข้ึนมา ซ่ึงทฤษฎีน้ีกล่าวว่าการท างาน

ใด ๆ ก็ตาม หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อความส าเร็จในการท างานนั้นจะข้ึนกบัการตีค่า
หรือผลประโยชนท่ี์พึงจะไดจ้ากการกระท า หรืออาจกล่าวไดว้่าการท างานของบุคคลมีแนวโน้มอยู่ 
2 ประการ คือ 

1. เพื่อมุ่งหวงัความส าเร็จ ซ่ึงการท างานเพื่อความส าเร็จนั้นบุคคลจะท าดว้ยความพอใจและ
สมคัรใจ 

2. เพื่อหลีกเล่ียงความลม้เหลว ซ่ึงการท างานเพื่อหลีกเล่ียงความลม้เหลวนั้น บุคคลจะท า
ดว้ยความไม่พอใจ หรือดว้ยความจ าใจ หรือถูกบงัคบั 

ทฤษฎีแรงจูงใจของแอตคินสัน มุ่งเน้นไปท่ีความต้องการความส าเร็จในการท างาน โดย
มองงานเป็นองคป์ระกอบว่ายากมากนอ้ยเพียงใด ถา้ส าเร็จไดย้าก บุคคลกจ็ะไม่พยายามท างานนั้น 
เพื่อหลีกเล่ียงความล้มเหลว แต่ถ้าเห็นว่างานนั้นง่ายก็จะมีแรงจูงใจเพิ่มมากข้ึน เพราะมองว่ามี
โอกาสประสบความส าเร็จได ้ 

3) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสเปนเซอร์และเฮลมริช  
สเปนเซอร์และเฮลมริช (Spence & Helmreich, 1983 cited in Franken, 1994: 428) ไดเ้สนอ

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีเรียกว่า The Spence-Helmreich Model โดยแบ่งองค์ประกอบของ
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิออกเป็น 3 มิติดงัน้ี 
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3.1 ความพึงพอใจในงาน (Satisfaction of Work) หมายถึง ความมุ่งมัน่ในการท างาน โดย
ค านึงถึงความพยายามท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุดอย่างเต็มความสามารถ แม้จะไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของ
ผูร่้วมงาน มีความสุขในการท างาน พึงพอใจในความพยายามท่ีจะท างานหนัก โดยมุ่งให้เกิด
ความส าเร็จและมีการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

3.2 ความตอ้งการท างานให้เสร็จสมบูรณ์ (Sense of Completion or Mastery) หมายถึง ความ
ต้องการในการใช้ความคิดและการท างานในส่ิงท่ียาก และท้าทายความสามารถด้วยตนเอง แม้จะ
เป็นงานท่ีตนไม่ถนัดหรือไม่แน่ใจว่าจะท าได้  มีความภาคภูมิใจเม่ือได้ท างานส าเร็จ  โดยใช้
ความสามารถอย่างสูง และพอใจท่ีจะปรับปรุงขอ้ผิดพลาดให้ดียิ่งข้ึน แม้ผลงานจะไม่ดีเท่าผูอ่ื้นก็
ตาม 

3.3 ความตอ้งการแข่งขนั (Competitiveness) หมายถึง ความตอ้งการท างานในสถานการณ์
ท่ีมีการแข่งขนั เปรียบเทียบตนเองและผูอ่ื้น โดยพยายามท างานให้ไดดี้กว่าผูอ่ื้น และให้ความส าคญั
กบัชยัชนะในการท างาน มีความกงัวลใจเม่ือบุคคลอ่ืนท างานไดดี้กว่าตนเอง และจะเพียรพยายาม
มากข้ึนเม่ือท างานแข่งขนักบัผูอ่ื้น 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของบุคคลตอ้งเกิดจากความพอใจในงาน จึงจะท าให้
งานนั้นออกมาสมบูรณ์ จนน าไปสู่การแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนัได ้

จะเห็นได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นส่ิงท่ีเป็นแรงผลกั ช่วยให้บุคคลมีความมุ่งมั่น เพื่อ
กระท าการบางส่ิงบางอย่างให้ประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกนันกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิใน
ระดบัท่ีต่างกนั กน่็าจะมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยั
สนับสนุน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  

 
5.4 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน  
 เจตคติเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีความรู้สึกต่อบางส่ิงอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในดา้นบวก
หรือด้านลบ ย่อมส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรม เช่นเดียวกบัเจตคติต่อการเรียน ก็เป็นส่ิงบ่งว่า
ผูเ้รียนมีวามรู้สึกอย่างไรต่อการเรียน ผูว้ิจยัเสนอกรอบการศึกษาของปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน
ดงัต่อไปน้ี  
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5.4.1 ความหมายของเจตคติ 
อนาสตาซี (Anastasi, 1996) ให้แนวคิดว่า เจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีจะแสดงออก

ในทางชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น เช้ือชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ สถาบนัต่าง ๆเจต
คติไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สามารถสรุปพาดพิงจากพฤติกรรมภายนอก ทั้งต้องใช้ภาษา
และไม่ตอ้งใชภ้าษา 

สมเกียรติ รักษม์ณี (2554: 114) อา้งอิงจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
โดยให้ความหมายว่า “ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” และก ากบัไว้ว่ามาจาก
ภาษาองักฤษว่า attitude ค าน้ีเกิดจาก เจต (เจ-ตะ) + คติ (คะ-ติ) “เจต” เป็นบาลี (สนัสกฤตใช ้เจตสฺ) 
หมายถึงใจ หรือ ส่ิงท่ีคิด ค าน้ีเม่ือน ามาใชใ้นภาษาไทย เราอาจอ่านออกเสียงเป็น เจด บา้งกมี็ เช่นใน
ค า “เจตนา” ท่ีจริงคือ เจ-ตะ-นา แต่คนไทยนิยมอ่านแบบไทยเป็น เจต-ตะ-นา มากกว่า ส่วนค า “คติ” 
เป็นบาลี เม่ือน ามาใชใ้นภาษาไทยอาจแผลงเป็น คดี บา้งกมี็ เช่นในช่ือ “ไทยคดีศึกษา” ไม่ไดแ้ปลว่า
จะต้องเป็นความข้ึนโรงข้ึนศาลกนั เพราะค า คติ หรือ คดี น้ีหมายถึง เร่ือง ทาง แนวทาง ความ
เป็นไป ดงันั้น “เจตคติ” จึงอาจแปลได้ว่า แนวทางท่ีคิด หรือ ท่ีเกิดข้ึนในใจ รวมความแลว้จึงได้
ความหมายท่ีชดัเจนตามท่ีพจนานุกรมกล่าวไว ้ยงัมีนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของเจตคติไวอี้กดงัต่อไปดงัน้ี 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2542: 54) ให้ความหมายเจตคติว่า เป็นความรู้สึกเช่ือ 
ศรัทธา ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จนเกิดความพร้อมท่ีจะแสดงการกระท าออกมา ซ่ึงอาจจะไปในทางดี
หรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยงัไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตวัการท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ดงันั้นเจตคติจึงเป็น
คุณลกัษณะของความรู้สึกท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน 

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2543: 366) ได้กล่าวไวส้รุปได้ว่า เจตคติเป็นอชัฌาสัย(Disposition) 
หรือแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นทั้งคน วตัถุ
ส่ิงของ หรือความคิด บุคคลใดมีเจตคติบวกต่อส่ิงใดก็จะเผชิญกบัส่ิงนั้น ถ้ามีเจตคติลบก็จะ
หลีกเล่ียงส่ิงนั้น เจตคติจึงเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเช่ือของบุคคล 

ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 208) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า เจตคติเป็นเร่ืองของ
ความชอบ ความไม่ชอบ ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือฝังใจของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดจะเกิดข้ึนเม่ือไดร้ับรู้หรือประเมินเหตุการณ์ในสังคมนั้น แลว้เกิดอารมณ์ความรู้สึกควบคู่ไป
กบัการรับรู้นั้นและมีผลต่อความคิดและปฏิกิริยาในใจของบุคคล ดงันั้นเจตคติจึงเป็นทั้งพฤติกรรม
ภายนอกท่ีอาจจะสงัเกตได ้หรือเป็นพฤติกรรมภายในท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้

สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดภายในท่ีอาจจะแสดงออกมาหรือไม่แสดง
ออกมา หรือท่าทีท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งในดา้นบวก (Positive) เช่น เห็นดว้ย รัก ชอบ หรือในด้าน
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ลบ (Negative) เช่น ไม่เห็นด้วย เกลียด ไม่ชอบ ซ่ึงสามารถท าให้เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาของแต่ละบุคคล  

5.4.2 ลักษณะส าคัญของเจตคติและองค์ประกอบของเจตคติ  
นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของเจตคติพอสรุปไดด้งัน้ี 
ชอวแ์ละไรท ์(Shaw and Wright, 1967) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเจตคติไวว้่า 
1. เจตคติเป็นผลจากการท่ีบุคคลประเมินมโนทศัน์เก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงเร้าแลว้แปรมา

เป็นความรู้สึกภายในท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
2. เจตคติจะถูกแปรค่าไดท้ั้งดา้นคุณภาพและความเขม้ โดยจะครอบคลุมช่วงของเจตคติใน

ดา้นบวกจนถึงดา้นลบ 
3. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากเรียนรู้มากกว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด นัน่คือเป็นผลมาจากการ

พฒันาโครงสร้างทางร่างกายและวุฒิภาวะทางจิตใจ 
4. เจตคติเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าเฉพาะอยา่งทางสงัคม 
5. เจตคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าของบุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั อาจจะมีความสมัพนัธร์ะหว่างกนัก่อ

เป็นเจตคติเฉพาะบุคคลต่อส่ิงเร้านั้น 
6. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้จะมีความคงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก 
เทรียนดิส (Triandis, 1971) ไดส้รุปลกัษณะเจตคติไดด้งัน้ี  
1) เจตคติเป็นภาวะทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อการคิดและการกระท ามีผลให้บุคคลมีท่าทีใน

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทางใดทางหน่ึง  
2) เจตคติเป็นส่ิงท่ีไม่ได้มาแต่ก าเนิดแต่จะเกิดข้ึนจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีบุคคล

นั้นเก่ียวขอ้ง 
3) องค์ประกอบทางด้านการกระท า (Action Tendency) เม่ือมีความรู้สึกพอประมาณ มี

ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอประมาณ กมี็ความพร้อมท่ีจะปฏิบติัต่อส่ิงนั้น ๆ 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2543: 242-245) ไดอ้ธิบายลกัษณะของเจตคติไวด้งัน้ี 
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ ส่ิงเร้าต่าง ๆ รอบตวั บุคคล การอบรมเล้ียงดูการเรียนรู้ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดเจตคติ แมว้่าประสบการณ์ท่ีเหมือนกนั 
กจ็ะมีเจตคติท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อาย ุเป็นตน้ 

2. เจตคติเป็นความพร้อมในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นการเตรียมความพร้อมภายในของ
จิตใจมากกว่าภายนอกท่ีจะสังเกตได้ สภาวะความพร้อมท่ีจะตอบสนองมีลกัษณะท่ีซับซ้อนของ
บุคคลท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และจะเก่ียวเน่ืองกบัอารมณ์ดว้ย 
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3. เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมิน คือ ลกัษณะความรู้สึกหรือ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ถา้เป็นความรู้สึกหรือประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นด้วย ก็หมายความว่าเป็นเจตคติ
ทางบวก แต่ถา้ผลการประเมินออกมาในทางท่ีไม่ดี กห็มายความว่าเป็นเจตคติทางลบ 

4. เจตคติมีความเขม้ขน้ คือ มีปริมาณมากนอ้ยของความรู้สึก ถา้ชอบมากหรือเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ กแ็สดงว่าเจตคติมีความเขม้ขน้ในระดบัสูง 

5. เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นส่ิงท่ีบุคคลถือมั่นยึดมั่น และมีส่วนในการก าหนด
พฤติกรรมของบุคคล การยดึมัน่ในเจตคติต่อส่ิงใดท าให้การเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดย้าก 

6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็นสภาวะทาง
จิตใจซ่ึงหากไม่ได้แสดงออก ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่า บุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไร ส่วนเจตคติเป็น
พฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเน่ืองจากถูกกระตุ้น และการกระตุน้น้ียงัมีสาเหตุอ่ืน ๆ ร่วมอยูด่ว้ย
เช่น บุคคลแสดงความไม่ชอบด้วยการดุด่าคนอ่ืน และนอกจากเหตุผลของการไม่ชอบแลว้อาจเกิด
จากการถูกทา้ทายดว้ย 

7. เจตคติจะต้องมีส่ิงเร้าจึงเกิดการตอบสนองข้ึน แต่ก็ไม่จ าเป็นว่าเจตคติท่ีแสดงออกจาก
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะสอดคล้องกนั เพราะก่อนแสดงออกบุคคลนั้นอาจ
ปรับปรุงความรู้สึกท่ีจะกระท าให้เหมาะสมกบัปทัสถานของสังคม  แล้วจึงแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมภายนอก 

สุรางค ์โคว้ตระกลู (2545: 367) ไดอ้ธิบายลกัษณะของเจตคติไวด้งัน้ี 
1. เจตคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ 
2. เจตคติเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้บุคคลกลา้เผชิญกบัส่ิงเร้าหรือหลีกเล่ียง ดงันั้นเจตคติจึงมี

ทั้งทางบวกและทางลบ 
3. เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ องค์ประกอบเชิงความรู้สึกอารมณ์ 

(Affective component)  องค์ประกอบเ ชิงปัญญาหรือการ รู้ คิด  (Cognitive component)  และ
องคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม (Behavior component) 

4. เจตคติเปล่ียนแปลงไดง้่าย การเปล่ียนแปลงเจตคติอาจจะเปล่ียนแปลงจากทางบวกเป็น
ทางลบ ซ่ึงบางครั้ งเรียกว่า การเปล่ียนแปลงทิศทางของเจตคติ หรืออาจเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ 
(Intensity) หรือความมากนอ้ย 

5. เจตคติเปล่ียนแปรไปตามชุมชน หรือสงัคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิก เน่ืองจากชุมชนหรือ
สงัคมหน่ึง ๆ อาจมีค่านิยมท่ีเป็นอุดมการณ์พิเศษเฉพาะ ดงันั้น ค่านิยมเหล่าน้ีจึงมีอิทธิพลต่อเจตคติ
ของสมาชิกสงัคมนั้น ซ่ึงในกรณีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงเจตคติตอ้งเปล่ียนแปลงค่านิยม 
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6.  สังคมประกิต (Socialization) มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านเจตคติของเด็ก
โดยเฉพาะเจตคติต่อความคิดและหลกัการท่ีเป็นนามธรรม เช่น อุดมคติ เจตคติต่อเสรีภาพในการพดู
การเขียน 

จากท่ีกล่าวมานั้น สามารถสรุปไดว้่าลกัษณะของเจตคติเกิดจาก ประสบการณ์ การรับรู้และ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นโดยเป็นความรู้สึกทางความคิด อารมณ์ และแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเฉพาะ เจตคติเป็นส่ิงท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ แต่จะยากหรือง่าย ข้ึนอยู่ก ับ
สภาวการณ์และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงนั้น ๆ    

5.4.3 องค์ประกอบของเจตคติ  
เทรียนดิส (Triandis, 1971: 6-7) ไดก้ล่าวถึงเจตคติว่ามีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบด้านความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) คือความคิดของบุคคลท่ี

จะตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ 
2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) คือ สภาพอารมณ์ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความคิด ถา้บุคคลมีความคิดท่ีดีหรือไม่ดีต่อส่ิงใดบุคคลนั้นจะมีความรู้สึกยอมรับหรือปฏิเสธต่อส่ิง
นั้น 

3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) คือ ความรู้สึกโนม้เอียงท่ีจะกระท า 
ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งสามประการน้ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
ตัวแปรอิสระท่ีวัดได้     ตัวแปรร่วม        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของเจตคติ 

 
 
 

ส่ิงเร้า : บุคคล 
สถานการณ์ 
กลุ่มสงัคม 
และอ่ืน ๆ 

เจตคติ 

ความรู้สึก 

ความรู้ 

การปฏิบติั 

ค าพดูท่ีแสดงถึง
ความรู้สึก 

การรับรู้ ค าพูดท่ี
แสดงถึงความเช่ือ 

ปฏิกิริยาแสดงออก 
ค าพดูท่ีเก่ียวกบัการ

ปฏิบติั 
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5.4.4 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดเจตคติ 
แสงเดือน ทวีสิน (2545: 68) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดเจตคติ สรุปไดด้งัน้ี 
1. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยการรวบรวมประสบการณ์จากอดีต

สะสมไวบุ้คคลนั้นจะท าการจ าแนกแยกแยะออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ชอบ–ไม่ชอบ ดี–ไม่ดี สนใจ–
ไม่สนใจ ซ่ึงอาศยัประสบการณ์เป็นหลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเพื่อก าหนดทิศทางของเจตคติและ
หลกัเกณฑด์งักล่าวจะถูกหล่อหลอมมาจากความเช่ือ ของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงความเช่ือ
ของมนุษยจ์ะประกอบดว้ยเหตุแต่ละบุคคล นกัจิตวิทยาได้จดัล าดบัความเช่ือไว ้ดงัน้ี 

1.1 ความเช่ือจากประสบการณ์ตรง (Primitive Belief) เป็นความเช่ือในระดบัพื้นฐานท่ีสุด 
คือ เช่ือเพราะเคยไดพ้บมา 

1.2 ความเช่ือจากการประเมินค่า (Evaluative Belief) เกิดข้ึนเน่ืองจากบางครั้ งประสบการณ์
ตรงไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเหมือนกนัทุกครั้ ง ดงันั้นจึงตอ้งมีการประเมินค่าก่อนการตดัสินใจว่าจะเช่ือถือ
ไดห้รือไม่ 

1.3 ความเช่ือในระดบัการวิเคราะห์ (Higher–Order Belief) เป็นความเช่ือท่ีได้จากข้อมูล
หลายทาง ดังนั้นก่อนท่ีจะเช่ือจะต้องพิจารณาถึงเหตุผลก่อนซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีเป็นผลของการ
พิสูจนใ์นเชิงตรรกวิทยามาแลว้ 

1.4 ความเช่ือในระดบัการสังเคราะห์ (Horizontal Structure of Belief) เป็นความเช่ือท่ีตอ้ง
อาศยัขอ้มูลและหลกัฐานต่าง ๆ มากมายในการตดัสินใจเพื่อประกอบความเช่ือถือของตน ความเช่ือ
ในระดบัน้ีมกัจะผา่นการกลัน่กรองของขอ้มูลมาอยา่งดี 

2. เจตคติท่ีเกิดจากการรับเจตคติของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง การรับเจตคติของผูอ่ื้นมานั้น
มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัเป็นท่ีน่าเช่ือถือยกยอ่งช่ืนชมอยา่งมาก 

3. เจตคติเกิดจากประสบการณ์ท่ีประทบัใจมาก ประสบการณ์บางอยา่งท่ีประทบัใจมากทั้ง
ทางดา้นดีและไม่ดีเพียงครั้ งเดียวกก่็อให้เกิดเป็นเจตคติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จากท่ีกล่าวมานั้นสรุปว่า เจตคติเกิดจาก 2 ปัจจยัหลกั คือปัจจยัส่วนบุคคล ด้วยความเช่ือ 
ประสบการณ์ และปัจจยัจากภายนอก เช่น การรับรู้จากบุคคลอ่ืน   

5.4.5 ความหมายของเจตคติต่อการเรียน 
รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล (2541) อธิบายถึงความหมายของเจตคติต่อการเรียนว่า หมายถึง 

ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ ของนกัเรียนท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน ไม่ว่าจะเป็น
ครู เพื่อน วิชาท่ีเรียน สภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียน และท่ีบ้าน ซ่ึงสรุปพฤติกรรมเจตคติต่อการ
เรียนออกมา 2 ลกัษณะคือ 
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1. เจตคติท่ีดีต่อการเรียน นักเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย
สนใจ มาเรียนอย่างสม ่ าเสมอ ยอมรับในความสามารถ และพฤติกรรมของครู เห็นคุณค่าของ
การศึกษา 

2. เจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน นกัเรียนจะแสดงออกในลกัษณะของการติ ไม่เห็นด้วย ไม่
สนใจ ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่ชอบ และไม่ยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของครู ไม่เห็นคุณค่า
ของการศึกษา 

สมนึก โรจน์มงคลรัตน์ (2549) ให้ความหมายของเจตคติต่อการเรียนว่า หมายถึงความ
คิดเห็น ความรู้สึก ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน ทั้งในดา้นเน้ือหาวิชา ครูผูส้อน และกิจกรรมต่าง ซ่ึง
ส่งผลให้แสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลกัษณะ คือ 

1. เจตคติในทางบวก หรือ เจตคติท่ีดีต่อการเรียน ซ่ึงนกัเรียนจะแสดงออกมาในลกัษณะ
ของการชอบ ความพึงพอใจ เห็นด้วย สนใจในการเรียน มาเรียนอย่างสม ่ าเสมอ ยอมรับใน
พฤติกรรมและความสามารถของครูผูส้อน เห็นคุณค่าของการศึกษา 

2. เจตคติในทางลบ หรือ เจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน ซ่ึงนกัเรียนจะแสดงออกมาในลกัษณะ
ของการไม่ชอบ ไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย ไม่สนใจในการเรียน ขาดเรียนบ่อย ๆ ไม่ยอมรับใน
พฤติกรรมและความสามารถของครูผูส้อน ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา 

จากความหมาย พอสรุปความหมายของเจตคติต่อการเรียนไดว้่า เป็นความรู้สึกของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนท่ีครอบคลุมทั้งเน้ือหารายวิชาและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ออกมา 2 แบบ คือ เจตคติในทางบวก หรือเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  และเจตคติในทางลบ หรือเจตคติ
ท่ีไม่ดีต่อการเรียน  

5.4.6 การวัดเจตคติ 
การวดัเจตคตินั้นมีหลายรูปแบบ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎีการวดัเจตคติดงัต่อไปน้ี   
อนาสตาซี (Anastasi, 1990: 482) ไดอ้า้งถึงการสร้างแบบวดัเจตคติของลิเคิร์ท ท่ีเป็นท่ีนิยม

พอ ๆ กบัแบบวดัเจตคติของเธอร์สโตน ในแบบวดัเจตคติของลิเคิร์ท ก าหนดให้ข้อความทุก
ขอ้ความในแบบวดัเจตคติ คือ ผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัเจตคติ ซ่ึงลิเคิร์ทถือว่า ผูมี้เจตคติ
ดีต่อส่ิงใดโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นจะมีมาก และโอกาสท่ีจะตอบเห็น
ด้วยกบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นก็มีน้อย ในท านองเดียวกนัผูมี้เจตคติไม่ดีต่อส่ิงใดนั้น โอกาสท่ีจะ
เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นกมี็น้อย และโอกาสจะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีต่อต้านส่ิง
นั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกขอ้จะเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึงเจตคติของผูต้อบในแบบวดัเจตคติของ
แต่ละบุคคล 
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ปรียาพร วงศอุ์นตรโรจน์ (2534) ให้ความเห็นว่า เน่ืองจากเจตคติค่อนไปทางนามธรรม
มากกว่ารูปธรรม เป็นความรู้สึกความเช่ือของบุคคลซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง การวดัเจตคติจึงไม่
สามารถจะวดัไดโ้ดยตรง แต่วดัไดจ้ากแนวโน้มของบุคคลท่ีแสดงออกทางภาษาและวดัในรูปของ
ความเห็น การวดัเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดและผูใ้ดอาจจะใชว้ิธีการสงัเกตจากการกระท า ค าพูด 
การแสดงสีหน้าท่าทางหรือสัมภาษณ์ความรู้สึกนึกคิดของเขา  แต่แบบวัดหรือเคร่ืองมือท่ี
นกัจิตวิทยานิยมใชม้ากจะอยูใ่นรูปของแบบสอบถามหรือแบบส ารวจเรียกว่า แบบวดัเจตคติ 

สรุปแลว้ว่าแบบวดัเจตคตินั้นเป็นการวดัในรูปของนามธรรม แต่สามารถใช้วิธีการวดัได้
หลายวิธีเช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ หรือสุดท้ายท่ีเป็นท่ีนิยมในการเก็บข้อมูลใน
งานวิจยัมากท่ีสุด คือการสร้างขอ้ความข้ึนมาเพื่อให้เห็นถึงระดบัความคิดเห็น 
 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาวิจยัครั้ งน้ีมีดงัน้ี  
6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

เกิดศิริ ทองนวล (2550: 88-96) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแ้ก่ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจภายใน
ตน การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน บรรยากาศในชั้นเรียน และประสิทธิภาพการสอนของครู 
ปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บัการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่การอบรม
เล้ียงดูแบบใช้เหตุผล ส่วนการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการพยากรณ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน 
ประสิทธิภาพการสอนของครู และการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั .285 มีค่าอ านาจการพยากรณ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (R2 adj) ได้
ร้อยละ 7.90 ซ่ึงสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณในรูปคะแนนดิบและ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ตามล าดบัไดด้งัน้ี 

Y´ = 16.545 + 2.319 X1 - .927 X5 + .553 X8 
Z´Y = .246Z1 - .105 Z5 + .082 Z8 
วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ ์ (2554) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความ

สนใจในการเรียนภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการ
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แก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสิริศึกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2554 จานวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน ผลการวิจยั
พบว่า ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและ
หลงัการทดลอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01     
ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและ
หลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ ความสนใจในการเรียนภาษาไทย
ของนกัเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จนัทร์ทิมา สูงสุมาลย ์(2555) ไดศ้ึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแปรท่ีส่งผลต่อทกัษะการคิด
ระดบัสูงและวิเคราะห์จ าแนกประเภทปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทกัษะการคิดระดบัสูงของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีทกัษะการคิดระดบัสูงในกลุ่มสูงและต ่า ผลการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของตวัแปรในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีทกัษะการคิดระดบัสูงดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และด้านการคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัของนกัเรียนระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า  พบว่าตวัแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน อตัมโนทัศน์แห่งตน การอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง 
บรรยากาศในชั้นเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครูแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ. 01 ผลการวิเคราะห์จ าแนกตัวแปรท่ีส่งผลต่อทักษะการคิดระดับสูงด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดงัน้ี ตวัแปรท่ีสามารถ
จ าแนกนกัเรียนท่ีมีทกัษะการคิดระดบัสูงดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่ามี  3 
ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปรอตัมโนทศัน์แห่งตน ตวัแปรเจตคติต่อการเรียนและตวัแปรการอบรมเล้ียงดู
ของผูป้กครอง ไดร่้วมกนัท านายการเป็นสมาชิกของกลุ่มถูกตอ้งร้อยละ 70.20 ซ่ึงไดส้มการจ าแนก
กลุ่ม (Discriminant Function) ซ่ึงอยู่ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน สมการจ าแนกกลุ่มใน
รูปคะแนนดิบ    Y1 = –9.411 + .133 X3 + .070 X2 + .055 X4 สมการจ าแนกกลุ่มในรูปะคะแนน
มาตรฐาน    Zy1 = .669 Z3 + .344 Z2 + .301 Z4 และ ตวัแปรท่ีสามารถจ าแนกนกัเรียนท่ีมีทกัษะ
การคิดระดบัสูงดา้นการคิดสร้างสรรคใ์นกลุ่มสูงและกลุ่มต ่ามี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรอตัมโนทศัน์
แห่งตน ตวัแปรประสิทธิภาพการสอนของครูและตวัแปรการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง ไดร่้วมกนั
ท านายการเป็นสมาชิกของกลุ่มถูกต้องร้อยละ  74.00 ซ่ึงได้สมการจ าแนกกลุ่ม (Discriminant 
Function) ซ่ึงอยู่ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน สมการจ าแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ         
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Y2 = –9.366 + .139 X3 + .064 X6 + .052 X4 สมการจ าแนกกลุ่มในรูปะคะแนนมาตรฐาน               
Zy2 = .687 Z3 + .328 Z6 + .282 Z4 

วนิดา คนัธจนัทร์ (2549) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ย ความใฝ่รู้ จิตวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม กบัตวัแปรความสามารถในการคิดระดบัสูง ประกอบดว้ยความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดแกปั้ญหา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 435 คน ผลการวิจยัสรุปไดเ้ป็นสหสมัพนัธค์า
โนนิคอล ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระได้แก่ ความใฝ่รู้ จิตวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กบักลุ่มตวัแปรตามไดแ้ก่ ความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีเพียง 1 ค่า 
ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .456 โดยกลุ่มตวัแปรอิสระสามารถอธิบายกลุ่มตวัแปรตามไดร้้อยละ 20.7 โดยท่ีตวั
แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ต่อกลุ่มตัวแปรตามได้แก่ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
รองลงมาคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จิตวิทยาศาสตร์  และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ศิริกานต์ คุสินธุ์ (2549) ได้ท าการวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลและแนวทางการพฒันาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่งมี 3 กลุ่ม คือนกัเรียน ผูป้กครอง กลุ่มละ 411 คน และครูผูส้อนจ านวน 114 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช ้แบบวดัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และแบบสอบถาม 3 ฉบบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติบรรยาย
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนการศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา ได้จากกรณีศึกษา นักเรียนท่ีมี
คะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูง 2 คน ต ่า 2 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานกทม. มีระดบัการคิดวิจารณญาณค่อนขา้งแตกต่างกนั โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัค่อนขา้งต ่า ปัจจยั 3 ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคาดหวงัในการศึกษา
ของนกัเรียน และระดบัการศึกษาของผูป้กครอง อธิบายความแปรปรวนของคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณไดป้ระมาณร้อยละ 27 และแนวทางการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปไดว้่า ตอ้งให้ความส าคญักบัการสนบัสนุนของผูป้กครอง โรงเรียนควร
มีการส่งเสริมให้ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในตวัลูก ให้ก าลงัใจ ดูแลเร่ืองความรับผิดชอบในการ
เรียน ส่งเสริมให้ลูกวางแผน แกปั้ญหาอย่างรับผิดชอบ และส่งเสริมด้านกีฬาและดนตรี รวมทั้ง
สนบัสนุนให้ลูกท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อฝึกให้คิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์  

รวิวรรณ พละศกัด์ิ (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางชีวสังคมและการอบรมเล้ียงดูท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม เพื่อเปรียบเทียบหาความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการคิดอยา่ง
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มีเหตุผลรอบด้านทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการคิดแก้ปัญหาแบบ
วิทยาศาสตร์ ด้านการคิดใคร่ครวญ และด้านการคิดให้เกิดผล ตามตวัแปรเพศ ระดบัชั้นการเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และรูปแบบการอบรมเล้ียงดู ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมี
ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลรอบด้าน ไม่แตกต่างกนั  นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ากว่า 3.00 มี
การคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น ดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ดา้นการคิดใคร่ครวญ และดา้นการคิด
ให้เกิดผลไม่แตกต่างจากนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป แต่นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป มี
การคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น ดา้นการคิดแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์ มากกว่านกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย
ต ่ากว่า 3.00 ในดา้นการอบรมเล้ียงดูแตกต่างกนัทั้ง 3 แบบ มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
รอบดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั  ในดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น ทั้ง 4 ดา้น มี
ความสมัพนัธก์นัทางบวก กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กบั .01 

สุวรรณา อรรถชิตวาทิน (2552: 92-96) ไดส้ร้างแบบวดัทกัษะการคิดขั้นสูงด้านการด าเนิน
ชีวิตของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โดยการสงัเคราะห์ทฤษฎีการคิดแบบมีวิจารณญาณ ของเดรสเซลและ
เมยฮิ์วส์ (Dressel & Mayhew, 1957) และเอนนิส (Ennis, 1985) แนวคิดทางการคิดวิเคราะห์ขอ
งบลูม (Bloom’s Taxonomy, 1956) และมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy, 2001) ทฤษฎีการคิด
แกปั้ญหาของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, 1971) และหลกัพระพุทธศาสนา (อริยสัจ 4) และทฤษฎี
การคิดอภิมาน ของเดวิดสันและสเติ ร์นเ บิ ร์ก  (Davidson and Sternberg, 1994)  และโอนีล
และอะไบดิ (O’Neil and Abedi, 1996) พบว่า คุณภาพแบบวดัทกัษะการคิดชั้น สูงด้านการด าเนิน
ชีวิต มีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแต่ละด้านอยู่ระหว่าง  0.258-0.781 และ 0.213-0.346 
ตามล าดบั มีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ
อยู่ระหว่าง 0.319-0.667 และค่าไอเกน้อยู่ระหว่าง 7.679-16.495 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 
0.880 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทกัษะการด าเนินชีวิตของนกัเรียนท่ีมีเพศและระดบัชั้น ต่างกนัดว้ย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two-Way ANOVA) เปรียบเทียบทกัษะการ
ด าเนินชีวิตด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนหน่ึงตวัแปร (Univariate Test) และทดสอบภายหลงั
ด้วยวิธี Scheffe’s สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีทักษะการด าเนินชีวิตแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั มีทกัษะการด าเนินชีวิต ด้านการ
ระบุประเด็นปัญหา ด้านการก าหนดแนวคิด ด้านการประเมินความเหมาะสมของนกัเรียน ม.1 มี
ระดบัการคิดต ่ากว่า ม.2 และ ม.2 มีระดบัการคิดต ่ากว่า ม.3 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 ด้านการ
ตัดสินใจของนักเรียน ม.1 มีระดับการคิดต ่ ากว่า ม.3 อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .01 และไม่พบ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเพศและระดบัชั้นท่ีส่งผลต่อทกัษะการด าเนินชีวิต 
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ดวงพร ขอ้งเก่ียวพนัธุ์ (2553) ได้ท าการวิจยัศึกษาสภาพปัจจุบนัของความสามารถในการ
คิดวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน และผลการประยุกต์ใช้ชุด
กิจกรรมการคิดท่ีมีต่อนกัเรียนในดา้นความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5-6 จ านวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 26 คน กลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มท่ี 1 และ 2 กลุ่มละ 18 คน จ านวนเท่า ๆ  กนั ผลการวิจยัพบว่า 
สภาพปัจจุบนัของความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
นกัเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการพฒันาความสามารถโดยการ
ประยกุตใ์ชชุ้ดกิจกรรมการคิด มีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มท่ี 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

มณฑนา บรรพสุทธ์ิ (2553) ได้ท าการวิจัยศึกษาการพฒันาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาทกัษะชีวิต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนวดัศรีมหาโพธ์ิ อ าเภอนคร
ชยัศรี จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2552 จ านวน 24 คน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนการคิดแก้ปัญหา
ทกัษะชีวิตของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียของคะแนนสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้  
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน มีค่าเฉล่ียของคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง และพฒันาการของความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาทกัษะชีวิตดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของนกัเรียนเพิ่มสูงข้ึนในแต่
ละแผนกิจกรรมแนะแนว โดยนกัเรียนมีพฒันาการอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นอนัดบัท่ี 1 คือพิจารณา
แนวทางแกไ้ขปัญหาโดยก าหนดเกณฑ ์ เพื่อประเมินแนวทางแกปั้ญหา และเสนอแนวทางแกปั้ญหา
และพัฒนาแผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับต ่ าเป็นอันดับสุดท้าย ความคิดเห็นของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน 
โดยนักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอนัดบัท่ี  1 คือ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชนท่ี์ไดร้ับตามล าดบั 

สิทธิพล อาจอินทร์ (2554) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า นกัเรียนมี
คะแนนการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.49 ซ่ึงสูงกว่า เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 70 
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และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

เบ็ญจพร ภิรมย ์และ สมศกัด์ิ ลิลา (2554) ไดศ้ึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสามารถ
การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 
1 ผลการวิจยัปรากฏว่า ตวัแปรท่ีส่งผลทางตรงต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้แก่ ความสามารถด้าน
เหตุผล เจตคติต่อการเรียนและบุคลิกภาพนกัวิทยาศาสตร์ ตวัแปรท่ีส่งผลทางออ้ม ไดแ้ก่ พฤติกรรม
การสอนของครู บรรยากาศในชั้นเรียนและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ   
 นพพร จนัทรน าชู และคณะ (2558) ได้ท าการศึกษาพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวนัตก โดย
ศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุในการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวนัตก และศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวนัตก 
ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรได้ดงัน้ี ตวัแปรสุข
ภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพร้อยละ 66.40  ตัวแปรตัวแปรคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ร้อยละ 53.90 ตัวแปรทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองร้อยละ 75.10 ตัวแปร
ความสามารถในการคิดได้ร้อยละ 78.80 ตวัแปรความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลกัสูตรร้อยละ 
64.80 และตวัแปรทกัษะการท างานร้อยละ 73.80  ส่วนแนวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวนัตก ด้านนโยบายควร
เน้นโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาสอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม สถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีสอดรับกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรท่ี
บูรณาการกลุ่มสาระวิชาและเช่ือมโยงกบัชุมชน และพฒันาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้
สามารถตอบสนองต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ด้านครูผูส้อนควรจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดพื้นฐาน  ปรับวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีครูเป็นผูก้ระตุ้นและอ านวยความ
สะดวกแก่ผูเ้รียน เพื่อน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ มีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปสู่
การปฏิบติั และเลือกวิธีการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม
ด้านเครือข่ายทางการศึกษา  ชุมชนต้องมีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้  สถานศึกษาต้องประสานงานเครือข่ายการศึกษาเขา้มาร่วมกนัเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมจดัการเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาในชุมชนมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างความ
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เขม้แข็งและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และด้านผูป้กครอง ควรตระหนกัในการดูแล
และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน เพื่อให้การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนต้องเป็นไปอย่างรอบ
ดา้น  

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
มารา (Marra, 1997: 1215-B) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ รูปแบบการเรียน และความเช่ืออ านาจภายใน - ภายนอกตน โดยใช้แบบประเมินการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณของวตัสนัและเกลเซอร์ (Watson and Glaser Critical Thinking Appraisal)ใน
การวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใชแ้บบส ารวจรูปแบบการเรียนของคอลบ์ (Kolb 
Leaning Style Inventory) ในการวดัรูปแบบการเรียน และใช้มาตราวดัความเช่ืออ านาจภายใน –
ภายนอกตนของนอวิคก้ีและสตริคแลนด์ (Adult Nowicki – Strickland Internal – External Scale) 
เพื่อวดัความเช่ืออ านาจภายใน - ภายนอกตน ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ืออ านาจภายในตนมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจ
ภายในตนจะมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจภายนอกตน 

คอนเนอล่ี (Connerly, 2006 อา้งถึงใน ดวงพร ขอ้งเก่ียวพนัธุ,์ 2553: 18)   ไดใ้ชแ้นวคิดและ
ทฤษฎีของพอลและเอลเดอร์ ศึกษาผลของการสอนทกัษะการคิดวิจารณญาณของนกัเรียนปัญญา
เลิศระดบัชั้น grade 4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบประเมินตนเอง แบบส ารวจ 
แบบสังเกต และแบบสอบถามทักษะการคิดวิจารณญาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นกัเรียน
ปัญญาเลิศระดบัชั้น grade 4 จ านวน 21 คน ของโรงเรียนประถมศึกษาโบวแ์มน วูดส์ ซีดาร์เรพิดส์ 
รัฐไอโอว่า โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9-10 คน และท าการเลือกแบบเจาะจงได้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 6 คน จากนั้นท าการสอนโดยใช้คู่มือการสอนการคิดวิจารณญาณของพอลและเอล
เดอร์  Paul Elder (2001) ระยะเวลาท่ีใช้ท าการทดลองจ านวน  7 สัปดาห์ และประเมินการคิด
วิจารณญาณของนกัเรียนทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการคิดอยา่งอิสระ คิดกระจ่าง คิดถูกตอ้ง คิดตรง
ประเด็น คิดมีเหตุผลและคิดยติุธรรม ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีไดร้ับการสอนการคิดวิจารณญาณ
มีความสามารถในการรู้คิดท่ีดีข้ึน 

อัมบรามี (Abrami et al, 2008) ได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี  วิ เคราะห์อภิมาน
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีต่อทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และลกัษณะของบุคคลทีมี
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยสังเคราะห์งานวิจยั จ านวน 117 เล่ม บนพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 20,698 คน ได้ค่าขนาดอิทธิพลจ านวน 161 ค่า โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเฉล่ีย เท่ากบั 0.341 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.610 ซ่ึงค่าขนาดอิทธิพลท่ีไดเ้ป็นการประมาณค่าตามสูตรของ 
Cohen’d และมีการปรับค่าเป็นค่าประมาณท่ีไม่เอนเอียงตามสูตรของ  Hedges & Olkin (1985) 
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ผลการวิจยัพบว่า ประเภทของการจดัการเรียนการสอนและศาสตร์การสอนร่วมกนัอธิบายความผนั
แปรของค่าขนาดอิทธิพลได้ 32% และได้ขอ้คน้พบว่าการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และลกัษณะของบุคคลท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนครูผูส้อนไม่สามารถคาดหวงัว่า
ผูเ้รียนจะเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณข้ึนได้เอง การพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นส่ิงท่ี
จะต้องให้ความส าคญัและตระหนกัถึง นกัการศึกษาต้องสร้างจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีสอดแทรก
การคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ชดัเจนในรายวิชา รวมทั้งควรมีการพฒันานกัศึกษาครู ครูประจ าการ 
และอาจารยม์หาวิทยาลยัดว้ย 

บสัตนั (Brierton, 2011)  ไดศ้ึกษาความส าคญัของการพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง จากการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วในยุคปัจจุบนั ซ่ึงอา้งอิงถึงงานวิจยัหลายฉบบัว่า ถา้ผูเ้รียนเป็นผู ้
ท่ีมีคุณลกัษณะเป็นผูว้ิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลท่ีมีความสามารถแลว้ จะมีโอกาสท่ีดีใน
การมีหน้าท่ีการงานและอาชีพท่ีดีหลงัจบการศึกษา โดยได้ศึกษาการสนทนาของนักศึกษาใน
โปรแกรมการศึกษาทางไกลออนไลน์ แลว้พบว่ามีการพูดคุยอภิปรายของนกัศึกษา 2 แบบคือ การ
สนทนาแบบเ ป็นปัจ จุบัน (Real- time or Synchronous Discussion)  ผ่าน Chat or Messaging 
Application และอีกประเภทหน่ึงคือ การสนทนาโดยการฝากขอ้ความแลว้ให้ผูอ่้านมาอ่านภายหลงั 
(Scores or Asynchronous Discussion) แลว้รวบรวมขอ้มูลการสนทนาเหล่าน้ี โดยใช้แนวคิดของ 
Bloom’s Taxonomy มาจ าแนกแยกแยะพบว่า เน้ือหาส่วนใหญ่เป็นความรู้ ความคิดท่ีอยู่ในระดบั
นอ้ยหรือต ่า (Lower Cognitive Level) ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มี
ทกัษะการคิดระดบัสูง ซ่ึงงานวิจยัยงัเสนอแนะให้มีการวิจยัซ ้ า กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนเกรด 6 ท่ีอยู่
ในระดบัฉลาด โดยการแบ่งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม นกัเรียนทั้งหมดจะไดร้ับการทดสอบเชิง
ตรรกศาสตร์ (Logical Thinking) ซ่ึงจ าแนกออกเป็น  4 ระดบัพฒันาทางสติปัญญา กลุ่มทดลองจะ
ได้รับการสอนทกัษะการให้เหตุผล โดยใช้โปรแกรมการพฒันาความสามารถการคิดเชิงอนุมาน 
และอนุมานโดยใชเ้วลา 12 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองมีพฒันาการทางสติปัญญาสูงกว่า
กลุ่มควบคุม นกัเรียนหญิงมีทกัษะการคิดเชิงตรรกศาสตร์ ต ่ากว่านกัเรียนชาย ส่วนด้าน I.Q. การ
ทดสอบทกัษะเชิงตรรกศาสตร์มีความสมัพนัธก์นั   

นาเดีย มิเลร่า และ เอเลน่า เฮอร์จูน (Nadia Mirela Florea & Elena Hurjui, 2014) ได้ศึกษา 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อระบุวิธีการและ
กระบวนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด และแนวทางในการพฒันาความคิดเชิงวิพากษใ์นนกัเรียน โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม กลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติและกลุ่มทดลองท่ีใชก้ารสอนการคิดแบบเชิง
วิพากษ ์ ผลการวิจยัพบว่า การคิดแบบเชิงวิพากยจ์ะเกิดข้ึนได้ ครูควรจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการคิด
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วิเคราะห์และแกปั้ญหา เพื่อกระตุ้นความอยากรู้ของนกัเรียน และครูควรใชค้ าถามท่ีท าให้นกัเรียน
เกิดการคิดท่ีเป็นเชิงนามธรรมและมีความซบัซ้อน    

ยี มี เฮง และคณะ (Yee Mei Heong et al, 2012: 197 – 203) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีคือการวิเคราะห์
ความต้องการในการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน จากความคิดเห็นของ
บุคลากรทางศึกษาจ านวน 242 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าการหยุดชะงกัของ
ความคิดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคใ์นการสร้างทกัษะการคิดของนกัเรียน ความยากล าบากใน
การสร้างความคิดเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการมอบหมายงานแก่
นกัเรียน ผลการวิจยัยงักล่าวอีกว่านกัเรียนตอ้งเรียนรู้ทกัษะการคิดขั้นสูง เพื่อพฒันาทกัษะการคิดขั้น
สูงท่ียากข้ึน  

จากการศึกษาผลการวิจยัขา้งต้นสรุปได้ว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในทกัษะ
การคิดระดบัสูง ส่วนมากจะเป็นงานวิจยัท่ีท าการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีเป็นนกัเรียนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ซ่ึงส่วนมากเป็นงานวิจยัเชิงทดลองท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงในชั้นเรียน และงานวิจยัท่ีศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงด้านต่าง  ๆ  กบัปัจจยัในด้านอ่ืน ๆ   
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสรุปประเด็นไดด้งัน้ี การทดลองและพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง
ดา้นต่าง ๆ ในชั้นเรียน ผูเ้รียนท่ีไดร้ับการพฒันาดา้นทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงดา้นต่าง 
ๆ ท่ีเป็นกลุ่มทดลองมีพฒันาการ ผลสมัฤทธ์ิท่ีดีกว่ากลุ่มควบคุม รวมทั้งงานวิจยัท่ีมีการทดลองก่อน
และหลงัเรียน พบว่ามีการพฒันาดา้นทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงแต่ละดา้นท่ีดีขั้นอยา่งมี
นยัส าคญั และ ในงานวิจยัท่ีมีการศึกษาภาพรวมของพื้นท่ี ในดา้นระดบัของทกัษะความสามารถใน
การคิดระดบัสูงแต่ละดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน มีคะแนนอยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทของ
พื้นท่ี และระดบัชั้นของกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา ในด้านปัจจยัส่งผลต่อทกัษะการคิดระดบัสูง
ดา้นต่าง ๆ จากงานวิจยัท่ีศึกษาจะเห็นไดว้่า มีหลายปัจจยัดว้ยกนัท่ีส่งผลต่อทกัษะความสามารถใน
การคิดระดับสูงของนักเรียนเช่น เพศ ระดับชั้นการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ รูปแบบการอบรมเล้ียงดู เป็นต้น และ ในด้านการพฒันาทักษะความสามารถในการคิด
ระดบัสูง จากงานวิจยัท่ีศึกษาพอสรุปไดว้่า การสนบัสนุนจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ของครู ด้วยวิธีการต่าง ๆ สามารถพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงในแต่ละด้านได้ 
เช่น การทดลองการสอนในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแบบวดัทกัษะความสามารถในการคิดด้าน      
ต่าง ๆ ท่ีช่วยให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด เป็นตน้  
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จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น สามารถวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตาม
กรอบแนวคิดของตวัแปรตน้ไดด้งัน้ี  

 
ตารางท่ี  1 วิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดของตวัแปรตน้ 

ตัวแปรต้น ผู้แต่ง/ปี ผลการศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการคิดระดับสูง 

1. ปัจจัยส่วนตัว 
1.1 เพศ 
1.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
1.3 อาชีพของผูป้กครอง 
1.4 ระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครอง 
1.5 สภาพครอบครัว 
 

รวิวรรณ พละศกัด์ิ (2550) 
 

ดา้นเพศ  
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
 

สุวรรณา อรรถชิตวาทิน 
(2552: 92-96) 
 

ดา้นเพศ 
 

บสัตนั (Brierton, 2011)   ดา้นเพศ 

2. ปัจจัยสนับสนุน  
2.1 ความเช่ืออ านาจภายในตน  
2.2 การอบรมเล้ียงดู 
2.3 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
2.4 เจตคติต่อการเรียน 

เบ็ญจพร ภิรมย ์และ 
สมศกัด์ิ ลิลา (2554) 
 

เจตคติต่อการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ   
 

เกิดศิริ ทองนวล (2550: 88-
96) 
 

เจตคติต่อการเรียน  
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
ความเช่ืออ านาจภายในตน  
การอบรมเล้ียงดู 

จนัทร์ทิมา สูงสุมาลย ์
(2555) 
 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
เจตคติต่อการเรียน  
การอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง  
 

เบ็ญจพร ภิรมย ์และ 
สมศกัด์ิ  ลิลา (2554) 
 

เจตคติต่อการเรียน 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ   
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัครั้ งน้ีสรุปไดด้งัน้ี  
ในด้านของทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง ท่ีศึกษาในการวิจยัครั้ งน้ีคือ การคิด

วิเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดตดัสินใจ และการคิดแกปั้ญหา ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดทั้ง 4 ประเภทดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง  

 

ความสามารถในการคิดระดับสูง กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แนวคิดเ ก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของบลูม Bloom’s 

Taxonomy (Bloom, 1956) 
ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของวตัสันและเกลเซอร์  (Watson 
& Glaser, 1964) 
ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ของสเทิร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985) 

ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ   

ทฤษฎีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของวตัสนัและเกลเซอร์  
(Watson & Glaser, 1964) 
แนวคิดเก่ียวกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส      
(Ennis, 1985 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) 
แนวคิดเก่ียวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของพอล                  
(Paul, 1993 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2544) 

ความสามารถในการตดัสินใจ        ทฤษฎีการตัดสินใจของเกอแลต (Gelatt’s Decision 
Making Theory)  (Gelatt, n. d.  อ้า ง ถึ ง ใน  อรอนงค์             
ธญัญะวนั, 2539: 71-72) 
ทฤษฎีการตดัสินใจของรีดเดอร์ (Reeder, 1971) 
แนวคิดการตดัสินใจของ มยรีุ หรุ่นข า (2544) 

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา แนวคิดและทฤษฎี เช าวน์ปัญญาสามเก ลีย วของ                
สเทิร์นเบอร์ก ( Sternberg, 1985 อา้งถึงใน มยุรี หรุ่นข า, 
2544) 
แนวคิดและทฤษฎีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
กิลฟอร์ด ( Guilford, 1967 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณีและ
คณะ, 2544) 
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ในด้านปัจจยัสนบัสนุนได้แก่ ความเช่ืออ านาจภายในตน การอบรมเล้ียงดู แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียน ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัสนบัสนุนทั้ง 4 ประเภทดงัน้ี 
ตารางท่ี 3  กรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัสนบัสนุน  

 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษา แนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
เพื่อศึกษาหาแนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลในการพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง ซ่ึง
บริบทของโรงเรียนท่ีสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 นั้นมีความหลากหลายใน
ด้านของพื้นท่ี  และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกันไป เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดระดบัสูงเบ้ืองตน้ของนกัเรียนต่อไป  

 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยสนับสนุน กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ความเช่ืออ านาจภายในตน   ทฤษฎีการพฒันาความเช่ืออ านาจภายในตนของโรเตอร์  

(Rotter, 1966) 
การอบรมเล้ียงดู รูปแบบการอบรมเล้ียงดูตามแบบสงัคมไทย 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ (2528) 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ทฤษฎีแรง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สัม ฤท ธ์ิ ขอ งแมค เ คลแ ลนด์  

(McClelland, 1961) 
ทฤษฎีแรงจูงใจของแอตคินสนั (Atkinson, 1964) 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของสเปนเซอร์และเฮลมริช  
(Spence & Helmreich, 1983) 

เจตคติต่อการเรียน ทฤษฎีเจตคติของเทรียนดิส  (Triandis, 1971) 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2543) 
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7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1.3 อาชีพของผูป้กครอง 

1.4 ระดบัการศึกษาของ

ผูป้กครอง 

1.5 สภานภาพครอบครัว 

 

 

ความสามารถในการคิดระดับสูง  

1. การคิดวิเคราะห์  

2. การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ   

3. การคิดแกปั้ญหา  

4. การคิดตดัสินใจ        
 

2. ปัจจัยสนับสนุน  
2.1 ความเช่ืออ านาจภายในตน  
2.2 การอบรมเล้ียงดู 
2.3 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
2.4 เจตคติต่อการเรียน 

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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 บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
งานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพื่อศึกษาแนว

ทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบการด าเนินการศึกษา
ดงัน้ี 

1. ประชากร ตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั  
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวจิยั 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  
 

1. ประชำกร ตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลหลกั  
1.1 ประชำกร (Population) 
ประชากรท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 

2558 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 รวมทั้งหมด 52 โรงเรียน ซ่ึง
มีจ านวนนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งหมด 23,526 คน จ าแนกออกเป็นเพศชาย 11,283 คน 
เพศหญิง 12,243 (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2558 ปีการศึกษา 2558) (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2, ฝ่ายสารสนเทศ) แล้วจดัท ากรอบของการสุ่ม (Sampling Frame) โดยอาศัย
ลกัษณะการแบ่งตามขนาดของโรงเรียน  

เหตุผลท่ีท าการเลือกกลุ่มประชากรกลุ่มน้ีเพราะวา่ นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
เป็นวยัท่ีพฒันาการทางดา้นเชาวปั์ญญาอยูใ่นระดบัขั้นสูงสุด ตามทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญา
ของ Piaget ซ่ึงเด็กวยัน้ีจะมีพฒันาการด้านความคิดขั้นสูง สามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและ
สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ เข้าใจการเปล่ียนแปลงและสามารถคิดยอ้นกลับขั้นสูง และขั้น
ปฏิบติัการดา้นนามธรรม (Formal operation stage) ได ้
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1.2 ตัวอย่ำง (Samples) 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จากจ านวน 23,526 คน โดยใชต้ารางค านวณจ านวน ประชากร
ของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 2000: 68) ก าหนดความเช่ือมัน่ไวท่ี ร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

ข้ันตอนกำรสุ่มตัวอย่ำง 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารค านวณจากสูตร

ของ โดยการเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 2000: 68) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 โดยก าหนดค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 ไดต้วัอย่างจ านวน 379 คน ในการวิจยั
คร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือน จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  

ขั้นที ่1 แบ่งขนาดโรงเรียนในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  (ตาม 
เกณฑก์รมสามญัศึกษาเดิม)  

ขั้นที ่2 ท  าการสุ่มโรงเรียน โดยใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random  
Sampling) มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้น (Strata) โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling unit) มาร้อยละ 20 
ของแต่ละขนาดโรงเรียน โดยใช้เกณฑ์ของกรมสามญัเดิม ไดโ้รงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ านวน  5 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจ านวน  1 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน รวมทั้งส้ินจ านวน 12 โรงเรียนซ่ึงมีดงัน้ี  

โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพุทธจกัรวทิยาคม  
โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวทิยาคม 
โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชวินิตบางเขน  โรงเรียนสีกัน 

(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ โรงเรียนนนทรีวทิยา โรงเรียนเทพลีลา และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 2  
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
 ขั้นที่ 3 เลือกตวัอย่างจากการสุ่มขั้นท่ี 2  โดยท าการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนได้

กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขนาดและโรงเรียนโดยใชเ้กณฑ์ร้อยละ 7 ตามจ านวนของเพศนกัเรียน ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนท่ีเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4  ประชากรและตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั   

ขนำดโรงเรียน / โรงเรียน 
ประชำกร/เพศ 

รวม 
กลุ่มตัวอย่ำง/เพศ 

 รวม 
ชำย หญงิ ชำย หญงิ 

ขนำดใหญ่พเิศษ 
1. โรงเรียนสารวทิยา 
2. โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ 
4. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ 
5. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 

254 
273 
342 

 
301 
401 

282 
247 
403 

 
301 
372 

536 
520 
745 

 
602 
773 

18 
20 
24 

 
22 
29 

20 
18 
29 

 
22 
27 

38 
38 
53 

 
44 
56 

ขนำดใหญ่ 
1. โรงเรียนราชวนิิตบางเขน 
2. โรงเรียนสีกนั (วฒันานนัท์
อุปถมัภ)์ 
3. โรงเรียนนนทรีวทิยา 
4. โรงเรียนเทพลีลา 
5. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 2 

185 
163 

 
188 
205 
203 

177 
154 

 
207 
230 
226 

362 
317 

 
395 
435 
429 

13 
12 

 
14 
16 
16 

13 
11 

 
15 
18 
17 

26 
23 

 
29 
34 
33 

ขนำดกลำง 
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวทิยาคม 86 99 185 8 8 16 

ขนำดเลก็ 

โรงเรียนพุทธจกัรวทิยา 47 52 99 5 5 10 

รวมทั้งส้ิน 11 โรงเรียน 2,648 2,750 5,398 197 203 400 

 
1.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์ระดบัลึก (in depth 

interview) ผูว้ิจยัท าการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี  

1.3.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ท่ีมีประสบการณ์บริหารงานดา้นวชิาการ 
1.3.2 ครูผูส้อน จ านวน 4 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  
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1.3.3 นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 6 คน  

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ปัจจัยท่ี ส่ งผลต่อความสามารถในการคิด

ระดบัสูง ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

2.1.1.1 เพศ 
2.1.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2.1.1.3 อาชีพของผูป้กครอง 
2.1.1.4 ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
2.1.1.5 สภาพครอบครัว 

2.1.2 ปัจจยัสนบัสนุน  
2.1.2.1 การอบรมเล้ียงดู  
2.1.2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
2.1.2.3 เจตคติต่อการเรียน 
2.1.2.4 ความเช่ืออ านาจภายในตน 

2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  คือความสามารถในการคิดระดบัสูง ประกอบดว้ย 
2.2.1 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   
2.2.2 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
2.2.3 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
2.2.4 ความสามารถในการตดัสินใจ  

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 3 ส่วน คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์
ระดบัลึก  ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 แบบสอบถำม (Questionnaire)  
ใช้เก็บขอ้มูลกบันักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ขอบเขตเน้ือหาของแบบสอบถาม 

และขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ  
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ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ไดแ้ก่  
เพศ   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียนแต่ละคนในภาคเรียนท่ีผา่น

มา มีดว้ยกนั 4 ช่วงคะแนน คือ น้อยกวา่ 2.00, 2.01-2.75, 2.76-3.50 และ มากกวา่ 3.51  อาชีพของ
ผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง และสภาพครอบครัว  

ตอนที่ 2 แบบวดัปัจจยัสนับสนุน ท่ีมีอิทธิพลต่อทกัษะการคิดระดบัสูง เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม 4 ตอน ต่อไปน้ี  

ตอนที่ 2.1 แบบสอบถำมด้ำนควำมเช่ืออ ำนำจภำยในตน    ลักษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ผูว้ิจยั
ไดท้  าการศึกษาแบบสอบถามของ วรพรรณ อศัวินอานนัท์ (2546) และไดท้  าการปรับปรุง เพื่อให้
เหมาะสมกบัการน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง เป็นมีจ านวน 10 ขอ้ 
ตารางท่ี 5 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัความเช่ืออ านาจภายในตน 

 
เกณฑ์คะแนน 

คะแนน 

ค ำถำมด้ำนบวก ค ำถำมด้ำนลบ 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 1 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 2 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 4 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 5 คะแนน 
 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน ใชข้องเบสทแ์ละคาห์น (Best & Kahn, 2006) 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความเช่ืออ านาจของตนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความเช่ืออ านาจของตนอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความเช่ืออ านาจของตนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ความเช่ืออ านาจของตนอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง ความเช่ืออ านาจของตนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่2.2 แบบสอบถำมด้ำนกำรอบรมเลีย้งดู  
แบบสอบถามดา้นการอบรมเล้ียงดู ผูว้ิจยัท าการดดัแปลงและปรับปรุงขอ้ความค าถาม โดย

ศึกษาแบบวดัการอบรมเล้ียงดูจาก บุษกร ด าคง (2542) ซ่ึงใชต้ามแนวการวดัของ ดวงเดือน พนัธุม
นาวิน และ รวิวรรณ พละศกัด์ิ (2550) โดยท าการแบ่งออกเป็น 3 ตอนตามแบบการอบรมเล้ียงดู มี
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ขอ้ค าถามตอนละ 8 ขอ้ รวม 24 ขอ้  ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ตอนท่ี 1 ดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุน  
ตอนท่ี 2 ดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  
ตอนท่ี 3 ดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม 

ตารางท่ี 6 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามดา้นการอบรมเล้ียงดู  
เกณฑ์คะแนน คะแนน 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน ใชข้องเบสทแ์ละคาห์น (Best & Kahn, 2006) 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนหรือแบบควบคุม 
หรือแบบใชเ้หตุผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนหรือแบบควบคุม 
หรือแบบใชเ้หตุผลอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนหรือแบบควบคุม 
หรือแบบใชเ้หตุผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนหรือแบบควบคุม 
หรือแบบใชเ้หตุผลอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนหรือแบบควบคุม 
หรือแบบใชเ้หตุผลอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่2.3 แบบสอบถำมด้ำนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ผูว้ิจยัได้ท าการสร้างข้ึนโดยดัดแปลงและปรับปรุงจากแบบสอบถามด้านแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิของ ภาษิณี ฮูเซ็น (2547) และ สุนิดา ศิริพากย ์(2553) ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 อนัดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จ านวน 16 ขอ้ มีค าถามทั้ง
ในดา้นบวก และดา้นลบ 
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ตารางท่ี 7 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 

เกณฑ์คะแนน 
คะแนน 

ค ำถำมด้ำนบวก ค ำถำมด้ำนลบ 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 1 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 2 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 4 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 5 คะแนน 
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน ใชข้องเบสทแ์ละคาห์น (Best & Kahn, 2006) 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่2.4 แบบสอบถำมด้ำนเจตคติต่อกำรเรียน 
ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาแบบสอบถามด้านเจตคติต่อการเรียนของ สมนึก โรจน์มงคลรัตน์ 

(2549) และ จนัทร์ทิมา สูงสุมาลย ์(2555) ผูว้ิจยัไดว้ดัเจตคติต่อการเรียนของนกัเรียนโดย แบบวดัน้ี
มีรูปแบบการวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แบ่งเป็น มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ประกอบดว้ยขอ้ความค าถามจ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดงัน้ี  
ตารางท่ี 8 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน  

 
เกณฑ์คะแนน 

คะแนน 

ค ำถำมด้ำนบวก ค ำถำมด้ำนลบ 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 1 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 2 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 4 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 5 คะแนน 
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เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนนใช้ของเบสท์และคำห์น (Best & Kahn, 2006) 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีเจตคติในการเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีเจตคติในการเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.2 แบบทดสอบทกัษะควำมสำมำรถในกำรคิดระดับสูง 
แบบทดสอบทั้งหมดมีลกัษณะเป็นสถานการณ์ไม่อิงเน้ือหา (Content free) เป็นแบบสอบ

เลือกตอบ (Multiple choices) ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นแบบปรนยัมี 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ โดยแต่ละขอ้
จะมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว แบบทดสอบการคิดขั้นสูงท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ยแบบวดั 4 
ประเภทมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1) แบบทดสอบกำรคิดวเิครำะห์  
ผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างแบบทดสอบโดยการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของวตัสันและเกลเซอร์  

(Watson & Glaser, 1964: 10) เป็นการคิดวิเคราะห์ส่ิงท่ีเกิดจากส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้
และทกัษะต่างๆ โดยใชท้ศันคติสืบเสาะหาปัญหา ความรู้จะเก่ียวกบัการใชเ้หตุผลในการอา้งอิงท่ีมี
เหตุและผลรองรับ และทกัษะในการใชค้วามรู้และทศันคติดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ลกัษณะขอ้ค าถามจะเป็น บทความ เน้ือหา แลว้ให้วิเคราะห์ ค าถามซ่ึงเป็นแบบปรนยัมี 4 
ตวัเลือก โดยนกัเรียนตอ้งเลือกตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว ในตอนน้ีมีทั้งหมด จ านวน 8 ขอ้ 

2) แบบทดสอบกำรคิดอย่ำงมีวจิำรณญำณ  
ผูว้ิจยัได้พัฒนาแบบวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ทฤษฎีของ Ennis (1985)  ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง ในการวดัความสามารถในการคิดระดบัสูงด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงจะประกอบด้วย ข้อความหรือเน้ือหา ท่ีมีลักษณะเป็นปัญหา ข้อโต้แยง้ 
สถานการณ์ หรือขอ้มูลจากบทความหรือรายงานต่าง ๆ ท่ีสามารถพบไดจ้ากการศึกษา ลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบปรนยัมี 4 ตวัเลือก โดยแต่ละขอ้จะมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว ในตอนน้ีมี
ทั้งหมดจ านวน 8 ขอ้ 

3) แบบทดสอบกำรคิดตัดสินใจ 
ในแบบทดสอบการคิดตดัสินใจ ผูว้ิจยัจะสร้างข้ึนโดยการศึกษา และประยุกต์แนวคิด

ความสามารถในการคิดตดัสินใจของ มยุรี หรุ่นข า (2544) ท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีการตดัสินใจของ    
เกอแลต (Gelatt’s Decision Making Theory)  ซ่ึงผูว้ิจยัพอสรุปเป็นกระบวนการคิดท่ีมีขั้นตอนใน
การตดัสินใจประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ 
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ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ใจและระบุประเด็นปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 2 คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน และความเป็นไปได ้
ขั้นตอนท่ี 3 ชัง่น ้าหนกัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหากตดัสินใจเลือกทางใด 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลเพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
ซ่ึงแบบทดสอบจะสร้างจากสถานการณ์สมมติในชีวติประจ าวนัต่าง ๆ ให้คิดตดัสินใจ โดย

นกัเรียนตอ้งตดัสินใจเลือกสถานการณ์ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพียงสถานการณ์เดียว ลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบปรนยัมี 4 ตวัเลือก โดยแต่ละขอ้จะมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว จ านวน 7 ขอ้ 

4) แบบทดสอบกำรคิดแก้ปัญหำ  
ในแบบทดสอบการคิดแกปั้ญหาผูว้ิจยัจะสร้างข้ึนโดยการศึกษา และประยุกตแ์นวคิดและ

ทฤษฎีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดและทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามเกลียวของ          
กิลฟอร์ด (ทิศนา แขมมณีและคณะ , 2544 ; อ้างถึงใน Guilford, 1967) มาใช้ในการส ร้าง
แบบทดสอบข้ึนมา ซ่ึงสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในการคิดแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัให้มากท่ีสุด  โดยนักเรียนตอ้งตดัสินใจเลือกสถานการณ์ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
เพียงสถานการณ์เดียว ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบปรนัยมี  4 ตวัเลือก โดยแต่ละขอ้จะมีค าตอบท่ี
ถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว จ านวน 7 ขอ้ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนของแบบทดสอบทั้งหมด  
แต่ละขอ้จะมีค าตอบเพียงค าตอบเดียว ถา้ตอบถูกในแต่ละขอ้จะไดข้อ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบ

ผดิไดข้อ้ละ 0 คะแนน 
เกณฑ์กำรแปลผลคะแนนทั้งหมด 
คะแนนร้อยละ 70 ข้ึนไปจากคะแนนเตม็ของแบบทดสอบแต่ละดา้นจดัอยูใ่นกลุ่มสูง  
คะแนนร้อยละ 50-69 จากคะแนนเตม็ของแบบทดสอบแต่ละดา้นจดัอยูใ่นกลุ่มปานกลาง  
คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ 50 จากคะแนนเตม็ของแบบทดสอบแต่ละดา้นจดัอยูใ่นกลุ่มต ่า 
3.3 แบบสัมภำษณ์เชิงลกึ  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั แนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการ

คิดระดบัสูง เป็นรูปแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) โดยผูว้ิจยัมีการ
ก าหนดค าถามเป็นแนวแบบมีความยืดหยุ่น ซ่ึงการสัมภาษณ์ สนทนา ผูต้อบสามารถท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น ปรับเปล่ียนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชดัเจนในค าตอบและไดข้อ้มูลท่ีมีความเป็นจริง
มากท่ีสุด ซ่ึงมีประเด็นค าถามตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 9 ประเด็นค าถามตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั ประเด็นค ำถำม 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1. ท่านมีแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
คิดระดบัสูงอยา่งไร 
2.  ท่ า น คิ ด ว่ า นั ก เรี ย น โ ร ง เรี ย น น้ี มี
ความสามารถในการคิดระดับ สู งเป็น
อย่างไร และอยู่ในระดับใดเม่ือเทียบกับ
นกัเรียนในโรงเรียนอ่ืน 

 
 
 
 
ความคิดเห็นถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสามารถใน

การคิดระดบัสูงของ
นกัเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ครู 1. ท่านมีแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิด
ระดบัสูงอยา่งไร   
2. ค วามส ามารถ ในการคิด  ส่ งผล ให้
นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั
ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่อยา่งไร   

นักเรียนในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  

1. นกัเรียนมีความเขา้ใจความรู้เก่ียวกบักรอบของความสามารถในการคิด
ระดบัสูงอยา่งไร 
2. นกัเรียนมีแนวทางในการพฒันาการเรียน ดา้นทกัษะการคิดของตนเอง
อยา่งไร   

 
4. กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ส่วน คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบดา้นการคิดระดบัสูง และ
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

4.1 แบบสอบถำม 
1. ศึกษาขอ้มูลดา้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคิดระดบัสูง ไดแ้ก่  

ความเช่ืออ านาจภายในตน การอบรมเล้ียงดู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน ขอ้มูลทัว่ไป
เก่ียวกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาโครงสร้างด้าน
เน้ือหาและความถูกตอ้งของภาษา แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข  
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 3. น าแบบสอบถามท่ีไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ความ
ชดัเจนของขอ้ความ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือการวิจยั โดยท าการวเิคราะห์
ดัช นีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ในแต่ละข้อค าถามของ
แบบสอบถาม  โดยก าหนดคะแนนท่ีใชใ้นการค านวณดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1   หมายถึง ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  คะแนน   0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
  คะแนน  -1   หมายถึง ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  
  จากนั้น น าค่าคะแนนของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ แทนลงในสูตร IOC ดงัน้ี 

    IOC = N
R

 
โดย  IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

ΣR คือ ผลรวมของคะแนน 
N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 การพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจากการหาค่า IOC  ถา้แบบสอบถามขอ้ใดมีค่า 
IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 จะคดัเลือกขอ้ค าถามนั้น ซ่ึงทุกขอ้ท่ีท าการเลือกมา เป็นไปตามเกณฑ ์
โดยขอ้ท่ีมี แต่แบบสอบถามขอ้ใดมีค่า IOC ไม่เป็นไปตามเกณฑจ์ะท าการตดัออกไป 
 4. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบและแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลอง (try 
out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
และจ าแนกความเช่ือมั่นในแต่ละตอน โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่ าของครอนบาค               
(Cronbach’ s alpha coefficient) จากสูตรดงัน้ี 
 
   α =      
 
  โดย α  คือ  ค่าความสอดคลอ้งภายใน 
   n   คือ  จ  านวนของแบบสอบถาม 
   ΣSi

2  คือ  ผลรวมของค่าความแปรปรวนคะแนนแต่ละขอ้ 
   Si

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม โดยแยกเป็นแต่ละด้ำนมีดังนี ้ 
 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว เท่ากบั .903  
 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เท่ากบั .643 
 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นเจตคติต่อการเรียน เท่ากบั .766 
 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน เท่ากบั .703  

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
4.2 แบบทดสอบด้ำนกำรคิดระดับสูง 
ซ่ึงเป็นแบบวดัท่ีมีลักษณะเป็นสถานการณ์ไม่อิงเน้ือหา (Content free) เป็นแบบสอบ

เลือกตอบ (Multiple choices) โดยมีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบดงัน้ี 
1. ก าหนดกรอบจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวดัทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อสร้างแบบวดั

ทกัษะการคิดระดบัสูง ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
2. ศึกษา ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัทกัษะการคิดระดบัสูง 

รวบรวมความหมายและพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการคิดขั้นสูง รวมทั้ งระบุพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงล าดบัขั้นตอนของการคิดขั้นสูง โดยเขียนในรูปของตวับ่งช้ีของการคิดแต่ละประเภท 

3. ท าการปรับปรุงและสร้างแบบทดสอบ ตามทฤษฎีท่ีไดศึ้กษา มาใชใ้นการสร้างขอ้สอบ
ตามนิยามของคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนและองค์ประกอบของการคิดระดบัสูง ลกัษณะ
แบบวดัท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบสถานการณ์การคิดทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 
2) แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  3) แบบทดสอบการคิดตัดสินใจ และ 4) แบบ
แบบทดสอบการแกปั้ญหา ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ไม่อิงเน้ือหา การตรวจให้คะแนนแต่
ละขอ้ จะมีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียง 1 ขอ้ ถา้ตอบ ถูกตอ้งให้ 1 คะแนนและตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 
คะแนน  

4. น าแบบทดสอบใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบันิยามและ
องค์ประกอบของการคิดแต่ละประเภท เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าดชันีความ
สอดคล้องของข้อสอบ (Item Objective Congruence : IOC) คดัเลือกแบบทดสอบข้อท่ีมีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 พร้อมทั้งปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

5. น าแบบวดัท่ีไดไ้ปทดลองกบันกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีวดั
มหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถมัภ ์ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง 30 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางดา้นภาษาและเวลา และผลการทดลองใชก้บันกัเรียน ว่ามีสถานการณ์ใดบา้งท่ี
นกัเรียนไม่เขา้ใจ แลว้จึงท าการเลือกสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
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6. หาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
20 Kuder-Richardson 20 (KR-20) ค  านวณจากสัดส่วนของการตอบถูกหรือผิด ท่ีมีคะแนนเป็น 1, 0 
โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 rtt = 








1k

k  
















2s

pq
1  

โดย rtt แทน  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
k แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
s2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
p แทน สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละขอ้ 

 q แทน สัดส่วนของคนท าผดิแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 
โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั เท่ากบั .700   

7. น าแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
4.3 แบบสัมภำษณ์กึง่โครงสร้ำง   

 เพื่อให้การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีสามารถวดัไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการศึกษาและ
วตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี  

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการ จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเคา้โครงของการสัมภาษณ์ และขอบเขตของ
เน้ือหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาควบคุมวทิยานิพนธ์ 

3. ท  าการปรับปรุงแกไ้ขกรอบในการสัมภาษณ์  
4. น าแบบสัมภาษณ์ไปใชก้บัผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

5. กำรรวบรวมข้อมูล   
 1. ผูว้ิจยัได้น าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
อนุญาตเก็บขอ้มูลต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนของโรงเรียนท่ีท าการเลือกเก็บขอ้มูล   
 2. ท  าการเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่ง นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีท าการ
เลือกเก็บขอ้มูล 
 3. คดัเลือกแบบสอบถามและกระดาษค าตอบของแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ มาวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
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 4. จดัการสัมภาษณ์ระดบัลึก จากผูบ้ริหาร ครู และนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  
 5. ผู ้วิจ ัยถอดบันทึกเสียงการสนทนา และน ามาวิเคราะห์ถึงแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  

6. กำรตรวจสอบข้อมูล  
ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย พิจารณาจาก เวลา 

สถานท่ี และบุคคล การตรวจสอบขอ้มูลในการวิจยัตอ้งกระท าพร้อม ๆ กนั กบัท่ีเก็บขอ้มูลเป็นการ
ตรวจสอบทนัทีในสนาม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เพียงโรงเรียน
เดียวหรือกลุ่มบุคคลเดียว อาจเกิดความคาดเคล่ือนได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าวิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้า มาใชเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริงมากท่ีสุด 

7. กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ยสถิติบรรยาย

และน าเสนอ โดยใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัสนบัสนุน ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) จากนั้นน าคะแนนเฉล่ียของระดบัปัจจยัแต่ละปัจจยั มาแปลความหมายโดย
ก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระมาณค่าไว ้

3. การวเิคราะห์ระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูง รวม 4 ดา้น ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สถิติบรรยายและน าเสนอในลกัษณะบรรยายแบบความเรียง ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล โดยใช้สถิติการทดสอบแบบที (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparison) โดยใช้
วธีิ LSD (Least Significant Difference) 

5. การวเิคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีส่งผลต่อระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูง ดว้ยการ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยวธีิการแบบน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด (Enter Regression Analysis)  
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 6. การวเิคราะห์ขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิด
ระดบัสูง ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบความเรียง  
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ผูว้ิจยัได้แจก
แบบสอบถามทั้งส้ิน  จ  านวน 400 ชุด  และไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนทั้งส้ิน 384 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 96 แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ตารางประกอบค า
บรรยายจ านวน 7 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัสนับสนุนรายด้านของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์คะแนนระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล  

ตอนท่ี 5  การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสามารถในการคิด
ระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 

ตอนท่ี 6  การวิเคราะห์ปัจจยัสนับสนุน ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

ตอนท่ี 7 สภาพการณ์และแนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
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ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  านวน 384 คน 
โดยจ าแนกตามเพศ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของผูป้กครอง  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  
และสภาพครอบครัว ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10  จ  านวนและร้อยละ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 
      โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
                   (n = 384) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

184 
200 

47.90 
52.10 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
1) นอ้ยกวา่ 2.00 
2) 2.01-2.75   
3) 2.76-3.50       
4) มากกวา่ 3.51   

- 
35 

182 
167 

- 
9.10 

47.40 
43.50 

3. อาชีพของผู้ปกครอง    
1) รับจา้ง  
2) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
3) เกษตรกร วา่งงาน/แม่บา้น/เกษียณอาย ุอ่ืน ๆ   
4) พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน 
5) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั     

79 
95 
15 
97 
98 

20.60 
24.70 
3.90 

25.30 
25.50 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 
                   (n = 384) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง      
1) ประถมศึกษา        
2) มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)       
3) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.        
4) อนุปริญญา / ปวส.    
5) ปริญญาตรี        
6) สูงกวา่ปริญญาตรี     

39 
38 
73 
25 

181 
28 

10.20 
9.90 

19.00 
6.50 

47.10 
7.30 

 5. สภาพครอบครัว 
1) บิดามารดาอยูร่่วมกนั               
2) บิดามารดาแยกกนัอยู ่ 
3) อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ          
4) อ่ืน ๆ 

307 
61 
7 
9 

79.90 
15.90 
1.80 
2.30 

รวม 384 100 

 

จากตารางท่ี 10 สามารถสรุปปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ดงัน้ี  

1. เพศ พบว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10  
เพศชาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีได้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ระหวา่ง 2.76-3.50 จ  านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ มากกวา่ 3.50 
จ  านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และ 2.00-2.75 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10     
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3.  อาชีพของผูป้กครอง พบว่า นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีไดต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มากท่ีสุด มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา 
คือ พนักงานบริษทั/องค์กรเอกชน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 รับจา้ง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60 และนอ้ยท่ีสุด มี คือ 
เกษตรกร วา่งงาน/แม่บา้น/เกษียณ และ อ่ืน ๆ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90       

4. ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีได้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาผูป้กครองมากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10 รองลงมา คือ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ประถมศึกษา จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.20 มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และนอ้ยท่ีสุด คือระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.50   

5. สภาพครอบครัว พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีไดต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บิดามารดาอยู่ร่วมกนั 307 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกนัอยู ่จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 อ่ืน 
ๆ เช่น บิดาหรือมารดา เสียชีวิต จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 และนอ้ยท่ีสุดคือ อยูก่บัญาติหรือ
ผูอุ้ปการะ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80  

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
  

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนรายด้านของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ใน 
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัสนับสนุนรายด้านของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการอบรมเล้ียงดู  
ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้นเจตคติต่อการเรียน และดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน โดยใชค้่าเฉล่ีย  
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัสนบัสนุนดา้นการอบรมเล้ียงดูของนกัเรียน 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 2   
                  (n = 384) 

ดา้นการอบรมเล้ียงดู ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 
( X ) S.D. 

ด้านการอบรมเลีย้งดูแบบสนับสนุน 
1. พอ่แม่ใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าฉนัอยูเ่สมอ 

 
4.20 

 
.85 

 
มาก 

 
3 

2. พอ่แม่มกัแสดงความภาคภูมิใจในตวัของขา้พเจา้ 3.87 .87 มาก 7 
3. พอ่แม่แสดงใหข้า้พเจา้รู้วา่ท่านรักขา้พเจา้ 4.25 .80 มาก 2 

4. พอ่แม่ใหค้  าชมเชยขา้พเจา้ เม่ือไดท้  าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงประสบผลส าเร็จ 

4.02 .90 มาก 5 

5. พอ่แม่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกเร่ือง เม่ือขา้พเจา้อยูท่ี่
บา้น 

4.05 .90 มาก 4 

6. พอ่แม่ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนรู้ การ
พฒันาตนเองในทุกดา้น ของขา้พเจา้อยา่งเตม็ท่ี  

4.30 .78 มาก 1 

7. ขา้พเจา้สามารถขอค าปรึกษาแนะน าจากพอ่แม่ 
ในยามท่ีมีปัญหาไดเ้สมอ 

4.02 .88 มาก 5 

8. ค  าแนะน าต่าง ๆ จากท่าน ท าใหข้า้พเจา้คลาย
ทุกขแ์ละหายกลุม้ใจ 

3.90 .88 มาก 6 

เฉลีย่รวม 4.08 .63 มาก  
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  
    (n = 384) 

 

ดา้นการอบรมเล้ียงดู ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 
( X ) S.D. 

ด้านการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม  
9. พอ่แม่คอยสอดส่อง ดูแลความประพฤติของ
ขา้พเจา้อยา่งใกลชิ้ด  

 
3.86 

 
.88 

 
มาก 

 
2 

10. พอ่แม่ก าหนดเวลาในการกลบับา้น และออก
นอกบา้นของขา้พเจา้ 

3.37 1.17 ปานกลาง 6 

11. พอ่แม่ควบคุมการใชจ่้ายเงินของขา้พเจา้ 3.39 1.06 ปานกลาง 5 

12. เวลาท่ีขา้พเจา้ไปเท่ียวท่ีไหน หรือเดินทางไป
ท าอะไรท่ีไหน พ่อแม่จะซกัถามรายละเอียดทุกคร้ัง 

4.04 .97 มาก 1 

13. พอ่แม่มกัมารับส่งขา้พเจา้ เม่ือเดินทางไปไหน
เป็นประจ า 

3.45 1.18 ปานกลาง 4 

14. พอ่แม่จะคอยติดตามซกัถาม เร่ืองการเรียนของ
ขา้พเจา้อยูเ่สมอ 

3.82 .92 มาก 3 

15. พอ่แม่คอยควบคุมเร่ืองการคบเพื่อนของ
ขา้พเจา้ 

3.12 1.17 ปานกลาง 7 

16. พอ่แม่ลงโทษขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตน 
ตามหนา้ท่ีท่ีท่านก าหนดหรือมอบหมาย 

3.39 1.16 ปานกลาง 5 

เฉลีย่รวม 3.55 .71 มาก  
ด้านการอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตุผล 
17. ก่อนท่ีพอ่แม่จะลงโทษขา้พเจา้ ท่านจะบอก
เหตุผลในการลงโทษก่อนเสมอ 

 
3.84 

 
.99 

 

 
มาก 

 

 
4 

18. พอ่แม่เปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ไดอ้ธิบายเหตุผล 
ก่อนท่ีจะดุหรือลงโทษขา้พเจา้ 

3.52 1.02 มาก 7 

19. ก่อนท่ีพอ่แม่จะใหเ้งินขา้พเจา้ ท่านจะถาม
เหตุผลในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเสมอ  

3.68 1.05 มาก 5 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)    
     (n = 384) 

ดา้นการอบรมเล้ียงดู ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 
(X ) S.D. 

20. เม่ือขา้พเจา้ร้องขอใหซ้ื้อของให ้ท่านจะถาม
เหตุผลในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเสมอ 

3.92 .97 มาก 3 

21. พอ่แม่สอนใหข้า้พเจา้ ท าส่ิงต่างๆ โดยตอ้งมี
เหตุผลอยูเ่สมอ 

4.20 .78 มาก 1 

22. ในเวลาท่ีพอ่แม่ดุขา้พเจา้ ท่านจะใชเ้หตุผล
มากกวา่อารมณ์  

3.67 1.01 มาก 6 

23. เม่ือขา้พเจา้ประพฤติตน หรือแสดง
กิริยามารยาทไม่เหมาะสม ท่านจะอบรมสอน
ขา้พเจา้อยา่งมีเหตุผล 

4.01 .86 มาก 2 

24. พอ่แม่มอบหมายงานใหข้า้พเจา้ ตามระดบั
ความสามารถและความเหมาะสม 

3.92 .90 มาก 3 

เฉลีย่รวม 3.85 .61 มาก  

 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านการอบรมเล้ียงดูของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
ดา้นแลว้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ ดา้นท่ีนกัเรียนไดรั้บการอบรม
เล้ียงดูมากท่ีสุดคือ การอบรมเล้ียงดูแบบสนับสนุนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = .63)  
รองลงมาคือ ดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 3.85, S.D. = .61)  และดา้น
การอบรมเล้ียงดูนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.55, S.D. =  
.712) 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัสนบัสนุนดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ 
นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 

    (n = 384) 
ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ    ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 

(X ) S.D. 
1. เม่ือท างานหรือกิจกรรมใดๆ ขา้พเจา้จะท าอยา่ง
เตม็ความสามารถ 

4.11 .77 มาก 1 

2.  ถา้ไดท้  าอะไร แลว้รู้วา่ผดิวธีิ ขา้พเจา้จะหยดุท า 
และจะไม่พยายามท าอีกคร้ัง 

2.42 1.08 นอ้ย 12 

3. ถา้ขา้พเจา้ถูกครูต านิ เพราะท างานบกพร่อง 
ขา้พเจา้จะด าเนินการแกไ้ขและส่งใหม่ทนัที 

3.81 .86 มาก 5 

4. ถา้ขา้พเจา้ก าลงัท าอะไรอยู ่แลว้หมดเวลา 
ขา้พเจา้จะท าต่อจนเสร็จ 

3.69 .88 มาก 6 

5. เม่ือรู้วา่ท าอะไรสู้คนอ่ืนไม่ได ้ขา้พเจา้จะ
พยายามพฒันาตวัเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.93 .84 มาก 4 

6. ในการท างานหรือกิจกรรม ขา้พเจา้มกัจะท าให้
เสร็จ ๆ เพื่อใหมี้ส่งเท่านั้น 

3.33 .96 ปานกลาง 10 

7. เม่ือขา้พเจา้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้
ขา้พเจา้จะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

3.61 1.03 มาก 8 

8. เม่ือขา้พเจา้ท าผดิพลาด ขา้พเจา้ยนิดีรับค า
ตกัเตือน หรือแนะน าจากคนอ่ืน เพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ข 

4.07 .70 มาก 2 

9. ขา้พเจา้รู้สึกทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่าย เม่ือรู้วา่งานท่ี
ก าลงัท าอยูน่ั้นส าเร็จไดย้าก  

2.42 .96 นอ้ย 12 

10. เม่ือไดรั้บมอบหมายงาน ขา้พเจา้จะท าใหเ้สร็จ
ทนัที เพื่อไม่ใหค้ัง่คา้ง 

3.50 .92 มาก 9 

11. ขา้พเจา้ชอบคน้หาความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ จากส่ิงต่างๆ รอบตวัอยูเ่สมอ 

3.68 .87 มาก 7 

12. ขา้พเจา้ไม่ทราบถึงจุดหมายในชีวติของขา้พเจา้ 3.06 1.32 ปานกลาง 11 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ) 
     (n = 384) 

ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ    ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 
(X ) S.D. 

13. ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจ ท่ีไดท้  างานหรือกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 

4.06 .86 มาก 3 

เฉลีย่รวม 3.46 .38 มาก  

จากตารางท่ี 12 พบว่า ปัจจยัสนับสนุนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 3.46, S.D. = .38)  โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ ขอ้ท่ีนกัเรียนไดรั้บแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ มากท่ีสุด  คือ เม่ือท างานหรือกิจกรรมใด ๆ ขา้พเจา้จะท าอย่างเต็มความสามารถอยู่ใน
ระดบัมาก (X  =  4.11, S.D. = .77)  รองลงมาคือ เม่ือขา้พเจา้ท าผดิพลาด ขา้พเจา้ยนิดีรับค าตกัเตือน 
หรือแนะน าจากคนอ่ืน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.07, S.D. = .70)  ล าดบัท่ี 3 
คือ  ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจ ท่ีไดท้  างานหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม (X  = 4.06,   
S.D. = .85)  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีน้อยท่ีสุดมี 2 ขอ้ ซ่ึงเป็นค าถามดา้นลบ ท่ีมีคะแนนกลบักนั
กบัขอ้ท่ีเป็นค าถามบวก  คือ ถา้ไดท้  าอะไร แลว้รู้วา่ผดิวธีิ ขา้พเจา้จะหยดุท าและจะไม่พยายามท าอีก
คร้ัง อยูใ่นระดบันอ้ย  ( X  = 2.42, S.D. = 1.08) และขา้พเจา้รู้สึกทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่าย เม่ือรู้วา่งานท่ี
ก าลงัท าอยูน่ั้นส าเร็จไดย้าก อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นกนั (X  =  2.42, S.D. =  .96) 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัสนบัสนุนดา้นเจตคติต่อการเรียนของ 
     นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     มธัยมศึกษาเขต 2 

    (n = 384) 
ดา้นเจตคติต่อการเรียน ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 

(X ) S.D. 
1. ขา้พเจา้เช่ือวา่การเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลดีต่อ
อนาคตของขา้พเจา้ 

4.35 .80 มาก 1 

2. ขา้พเจา้มีความสุขกบัการเรียน 3.60 .95 มาก 6 
3. การเรียนท าใหข้า้พเจา้ ไดฝึ้กคิดและฉลาดข้ึน  3.95 .81 มาก 3 

4. การเรียนหนงัสือ ท าใหข้า้พเจา้เป็นคนรอบรู้และ
ทนัต่อเหตุการณ์  

3.94 .85 มาก 4 

5. การเรียนท าใหข้า้พเจา้เป็นคนสุขมุรอบคอบ 3.64 .94 มาก 5 
6. การฝึกท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนท าให้
ขา้พเจา้เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 

3.96 .85 มาก 2 

7. เน้ือหาท่ีเรียนไม่สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของขา้พเจา้ได ้

3.01 1.07 ปานกลาง 8 

8. เม่ือมีเวลาวา่ง ขา้พเจา้จะท าการทบทวนเน้ือหา
ในบทเรียนดว้ยการอ่านหนงัสือ  

2.88 .99 ปานกลาง 9 

9. ขา้พเจา้คิดวา่ความส าเร็จของชีวติ ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัการเรียน 

2.83 1.10 ปานกลาง 10 

10. เม่ือถึงเวลาเรียนในชั้นเรียน ขา้พเจา้รู้สึกวา่
เหมือนตวัเองถูกบงัคบัใหเ้รียน  

3.24 1.08 ปานกลาง 7 

เฉลีย่รวม 3.54 .55 มาก  

จากตารางท่ี 13 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  =  3.54, S.D. = .55) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ ขอ้ท่ีนกัเรียนมีเจตคติต่อการ
เรียนมากท่ีสุด  คือ ขา้พเจา้เช่ือวา่การเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลดีต่ออนาคตของขา้พเจา้ อยูใ่นระดบั
มาก ( X  =  4.35, S.D. = .80) รองลงมาคือ การฝึกท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนท าให้ขา้พเจา้
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เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.96, S.D. =  .85) ล าดบัท่ี 3 คือ การเรียนท าใหข้า้พเจา้ไดฝึ้ก
คิดและฉลาดข้ึน ( X  =   3.95, S.D. =  .81)  และเจตคติต่อการเรียนท่ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นค าถามดา้น
ลบ ท่ีมีคะแนนกลบักนักบัขอ้ท่ีเป็นค าถามบวก  คือ ขา้พเจา้คิดวา่ความส าเร็จของชีวิต ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  (X  =   2.83, S.D. =  1.10) 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัสนบัสนุนดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน 
     ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                   มธัยมศึกษาเขต 2 
    (n = 384) 

ดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน    ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 
(X ) S.D. 

1. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จได ้

3.98 .85 มาก 3 

2. ขา้พเจา้ชอบท างานต่าง ๆ ดว้ยตนเองมากกวา่ท่ี
จะใหผู้อ่ื้นช่วยท าให ้ 

3.91 .89 มาก 6 

3. ขา้พเจา้เช่ือวา่ ความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีแต่
ละคร้ังนั้น ข้ึนอยูก่บัความสามารถมากกวา่
โชคชะตา 

3.92 .89 มาก 5 

4. ขา้พเจา้มีความต่ืนตวัอยา่งมาก เม่ือไดท้  างาน
ใหม่ ๆ แปลก ๆ ท่ีมีความทา้ทาย  

3.95 .78 มาก 4 

5. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง แม้
ตอ้งปฏิบติังานท่ียาก 

3.77 .85 มาก 7 

6. ผลการเรียนหรือคะแนนสอบท่ีดีข้ึนนั้น เกิดจาก
ความสามารถของขา้พเจา้  

4.10 .81 มาก 2 

7. ขา้พเจา้เช่ือวา่มนุษยทุ์กคน มีส่วนดีหรือ
ความสามารถ ตามความถนดัของตนเอง 

4.48 .70 มาก 1 

8. เม่ือพบเจอปัญหา ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขปัญหา
นั้นไดด้ว้ยตนเอง  

3.69 .79 มาก 8 

9. ชีวติของขา้พเจา้ส่วนใหญ่ ถูกควบคุม จาก
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเสมอ  

2.88 .95 ปานกลาง 10 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
    (n = 384) 

ดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน    ค่าสถิติ ระดบั ล าดบัท่ี 
(X ) S.D. 

10. ขา้พเจา้เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงในชีวติท าไดย้าก 
เพราะชีวติของคนเรานั้นถูกก าหนดหรือลิขิต
มาแลว้ 

3.32 1.09 ปานกลาง 9 

เฉล่ียรวม 3.80 .44 มาก  
 

จากตารางท่ี 14 พบวา่ ปัจจยัสนบัสนุนดา้นความเช่ืออ านาจภายในตนของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  (X  =  3.80, S.D. = .44) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ ขอ้ท่ีนกัเรียนมีความเช่ืออ านาจ
ภายในตนมากท่ีสุด  คือ ขา้พเจา้เช่ือวา่มนุษยทุ์กคน มีส่วนดีหรือความสามารถ ตามความถนดัของ
ตนเอง อยูใ่นระดบัมาก  (X  =  4.48, S.D. = .70)  รองลงมาคือ ผลการเรียนหรือคะแนนสอบท่ีดีข้ึน
นั้น เกิดจากความสามารถของข้าพเจา้ อยู่ในระดบัมาก ( X  =  4.10, S.D. =  .81)  ล าดบัท่ี 3 คือ 
ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จได ้(X  =  3.98, S.D. =  .85) และ
ปัจจยัสนับสนุนด้านความเช่ืออ านาจภายในตนท่ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นค าถามด้านลบ ท่ีมีคะแนน
กลบักนักบัขอ้ท่ีเป็นค าถามบวก  คือ ชีวิตของขา้พเจา้ส่วนใหญ่ ถูกควบคุมจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาด
ฝันเสมอ อยูใ่นระดบัปานกลาง  (X  =  2.88, S.D. =  .95) 
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์คะแนนระดับความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

การวิเคราะห์คะแนนระดับความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจ านวน 8 ขอ้ ดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
จ านวน 8 ขอ้  ดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหาจ านวน 7 ขอ้ และ ดา้นความสามารถในการคิด
ตดัสินใจจ านวน 7 ขอ้ โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 15 คะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดบัความสามารถในการคิด 
ระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี  
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 

    (n = 384) 
ความสามารถในการคิด คะแนนเตม็ 

 
(X ) คิดเป็น  

ร้อยละ 
S.D. ระดบั

คะแนน 
ล าดบั 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 8 4.72 59.00 1.51 ปานกลาง 3 
การคิดวเิคราะห์ 8 5.17 64.62 1.43 ปานกลาง 2 
การคิดแกปั้ญหา 7 5.19 74.14 1.62 สูง 1 
การคิดตดัสินใจ 7 3.91 55.85 1.75 นอ้ย 4 
โดยรวมทั้งหมด 30 19.02 63.40 4.41 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ผลคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  โดยคะแนน
ผลรวมทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 19.02, S.D. = 4.41)  คิดเป็นร้อยละ63.70 จาก 30 
คะแนน โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านความสามารถในการคิดแต่ละด้านแล้ว ด้านท่ีนักเรียนมี
คะแนนมากท่ีสุด คือด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยคะแนนรวมอยู่ในระดับสูง                              
( X  =  5.19, S.D. = 1.62)  คิดเป็นร้อยละ 74.14 จาก 7 คะแนน รองลงมาคือ ดา้นความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  โดยคะแนนรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =  5.17, S.D. =  1.43) คิดเป็นร้อยละ 
64.62   จาก 8 คะแนน ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยคะแนน
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  =   4.72, S.D. = 1.51) คิดเป็นร้อยละ 59.00  จาก 8 คะแนน และดา้น
การความสามารถในการคิดท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ความสามารถในการคิดตดัสินใจ โดยคะแนน
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  =   3.91, S.D. =  1.75) คิดเป็นร้อยละ 55.85 จาก 7 คะแนน 
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ตอนที่ 4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง
และ สภาพครอบครัว โดยการทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) และ One - way ANOVA 
ดงัตารางท่ี 16    

ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบตวัแปรเพศกบัคะแนนความ 
     สามารถในการคิดระดบัสูง โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  

    (n = 384) 
เพศ n (X ) S.D. t 
ชาย 184 18.54 4.61 -2.027* 
หญิง 200 19.45 4.19 

*อยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

 จากตารางท่ี 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรเพศกบัคะแนนความสามารถ
ในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคะแนนแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนเพศหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ี
ดีกวา่นกัเรียนชาย   

ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง  
      จ  าแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     (n = 384) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n (X ) S.D. ระดบั 

นอ้ยกวา่ 2.00 - - - - 
2.00 – 2.75 35 15.37 4.18 ปานกลาง 
2.76 – 3.50 182 18.45 4.36 ปานกลาง 
มากกวา่ 3.50 167 20.39 3.95 ปานกลาง 

 



136 
  

จากตารางท่ี 17 ผลคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงโดยจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พบว่า  นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มากกว่า 3.50 มีคะแนนมากท่ีสุด                         
(X ) = 20.39 รองลงมา คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง  2.76 – 3.50  (X ) = 18.45, 2.00 – 2.75  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง ( X ) = 15.52 และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อยกว่า 2.00                                 
(X ) = 10.00 

ตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน จ าแนกตาม 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

     (n = 384) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 2 839.636 419.818  

14.084* ภายในกลุ่ม 381 6641.236 17.431 
รวม 383 7480.872  
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตารางท่ี 18 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนก
ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนมีความ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของ 
 นกัเรียน จ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิ Least Significant    
 Difference (LSD)  
                                     (n = 384) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2.00 – 2.75 
(X = 15.37) 

2.76 – 3.50 
(X = 18.45) 

มากกวา่ 3.50 
(X = 20.39) 

2.00 – 2.75 (X = 15.37) - -3.084* -5.023* 
2.76 – 3.50 (X = 18.45)  - -1.939* 
มากกวา่ 3.50 (X  = 20.39)   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกันของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  เม่ือน ามา
พิจารณารายขอ้กบัคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงแลว้ มีความแตกต่างกนั คือ นกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง 2.76 – 3.50 มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง 
มากกว่านักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง 2.00 – 2.75 โดย ( X )  = 18.45 และ                          
( X ) = 15.37 ตามล าดบั นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มากกว่า 3.50    มีค่าเฉล่ียคะแนน
ความสามารถในการคิดระดบัสูง มากว่านกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง 2.00 – 2.75 
และ 2.76 – 3.50 โดย ( X ) = 20.39  ( X ) = 18.45 และ ( X ) = 15.37 ตามล าดับ ซ่ึงทุกคู่มีความ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 20  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง 
      จ  าแนกตามอาชีพผูป้กครอง 

(n = 384) 
อาชีพของผูป้กครอง n (X ) S.D. ระดบั 

รับจา้ง 79 18.57 4.53 ปานกลาง 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 95 19.12 3.89 ปานกลาง 
เกษตรกร 15 18.66 5.05 ปานกลาง 
พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน 97 19.25 4.41 ปานกลาง 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  98 19.09 4.75 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 20  พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
อาชีพของผูป้กครอง ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง  
โดยนกัเรียนท่ีผูป้กครองประกอบกลุ่มอาชีพพนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน มีคะแนนความสามารถ
ในการคิดระดับสูง มากท่ีสุด  ( X ) =  19.25 รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                      
( X ) =  19.12 ล าดับท่ี 3 คือกลุ่มอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตวั ( X ) =  19.09 และกลุ่มอาชีพของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มอาชีพรับจา้ง  (X ) =  18.57  

 

 

 



138 
  

ตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน จ าแนกตาม 
                    อาชีพผูป้กครอง 

(n = 384) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 4 24.958 6.239  

.317 ภายในกลุ่ม 379 7455.915 19.673 
รวม 383 7480.872  

จากตารางท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน 
จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง พบว่า ความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนแตกต่างกนั 
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 22  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง  
      จ  าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  

(n = 384) 
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง n (X ) S.D. ระดบั 
ประถมศึกษา 39 19.25 3.79 ปานกลาง 
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) 38 17.26 4.31 ปานกลาง 
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) /
ปวช. 

73 18.94 4.92 ปานกลาง 

อนุปริญญา / ปวส. 25 19.64 3.69 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 181 19.30 4.58 ปานกลาง 
สูงกวา่ปริญญาตรี  28 18.85 4.41 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 22 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงอยู่ในระดบั
ปานกลาง  โดยนกัเรียนท่ีผูป้กครองอยูใ่นระดบัการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. มีคะแนนความสามารถ
ในการคิดระดบัสูง มากท่ีสุด (X ) =  19.64 รองลงมา คือในระดบัปริญญาตรี (X ) =  19.30  อนัดบั
ท่ี 3 ในระดบัประถมศึกษา  (X )  =  19.25  และระดบัการศึกษาของผูป้กครองท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)  (X ) =  17.26  



139 
  

ตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  

(n = 384) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 5 144.811 28.962  

1.492 ภายในกลุ่ม 378 7336.061 19.408 
รวม 383 7480.872  

 
จากตารางท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบว่า ความสามารถในการคิดระดบัสูงของนักเรียน
แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 24  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง  
      จ  าแนกตามสภาพครอบครัว 

(n = 384) 
สภาพครอบครัว n (X ) S.D. ระดบั 

บิดามารดาอยูร่่วมกนั 307 19.07 4.46 ปานกลาง 
บิดามารดาแยกกนัอยู ่ 61 19.06 4.33 ปานกลาง 
อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ และ 
อ่ืน ๆ 

16 17.75 3.80 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 24 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 เม่ือจ าแนกตาม
สภาพครอบครัวแลว้ ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง  
โดยนกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวบิดามารดาอยูร่่วมกนั มีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง
มากท่ีสุด  (X ) = 19.07 รองลงมาคือ บิดามารดาแยกกนัอยู ่ (X ) = 19.06 และสุดทา้ยคือ อยูก่บัญาติ
หรือผูอุ้ปการะ และอ่ืน ๆ (X ) = 17.75  
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ตารางท่ี 25  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน จ าแนกตาม 
                    สภาพครอบครัว  

(n = 384) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวา่งกลุ่ม 2 26.858 13.492  

.686 ภายในกลุ่ม 381 7454.015 19.564 
รวม 383 7480.872  

 
จากตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน 

จ าแนกตามสภาพครอบครัว พบวา่ นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีความสามารถในการ
คิดระดบัสูงของนกัเรียนแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ตอนที่ 5  การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการคิด
ระดับสูง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

การวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู ประกอบดว้ย การอบรม
เล้ียงดูแบบสนบัสนุน ( A1) การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม (A2) และ การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล 
(A3) ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (B) ดา้นเจตคติต่อการเรียน (C) ดา้นความเช่ืออ าจาจภายในตน (D) ท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการคิดระดบัสูง (Y) ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient) ปรากฏดงัตารางท่ี 26      
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ตารางท่ี 26  การวเิคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการคิดระดบัสูง  

ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มธัยมศึกษาเขต 2 

(n = 384) 
ตวัแปร 
(n = 384) 

A B C D Y 
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 

** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
 
 จากตารางท่ี 26 พบว่า ปัจจยัด้านการอบรมเล้ียงดู ประกอบด้วย การอบรมเล้ียงดูแบบ
สนบัสนุน ( A1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .013  การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม (A2) มี
ความสัมพนัธ์ทางลบกบัความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -.015 การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล (A3) มีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความสามารถในการคิดระดบัสูงของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั .028 ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (B) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถใน
การคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
.138 ดา้นเจตคติต่อการเรียน (C) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการคิดระดบัสูงของ
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นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .124 และดา้นความเช่ืออ านาจ
ภายในตน (D) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .192 
 
ตอนที่ 6  การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

การวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอบรมเล้ียงดู ประกอบดว้ย การอบรม
เล้ียงดูแบบสนับสนุน  การอบรมเล้ียงดูแบบควบคุม และการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ด้านเจตคติต่อการเรียน  ด้านความเช่ืออ านาจภายในตน  ท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบน าตวัแปร
เขา้ทั้งหมดดว้ยวธีิ Enter   
 
ตารางท่ี 27 การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจยัสนบัสนุนท่ีมีผลต่อ ความสามารถในการคิด 

ระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี      
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  

(n = 384) 
ตวัแปร B SE Beta t 

ดา้นการอบรมเล้ียงดู  -.635 2.377 -.078 -1.355 
ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  .483 .786 .042 .614 
ดา้นเจตคติต่อการเรียน  .513 .525 .065 .979 
ดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน  1.592 .610 .160 2.608* 
ค่าคงท่ี  11.899 2.377  5.007** 

R = .209                    R2= .044              Adj_R2 =  .034 
SEE = 4.344            F = 4.339             Sig of F = .002 

** ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
* ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05     
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จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบน าตัวแปรเข้าทั้ งหมด (Enter 
Regression Analysis) พบว่าปัจจยัทั้ง 4 ตวัแปร ร่วมกนัส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = .209 ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสามารถในการคิดระดบัสูง ไดร้้อยละ 4.4 (R2= .044) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์มีค่า 4.344 ปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลทางบวกมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง มี 1 ตวัแปร คือ ดา้นความเช่ืออาจภายในตน โดยมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการคิดระดบัสูง beta = .160 และอีก 3 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ เรียงตามล าดบัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงไดแ้ก่ ดา้นเจตคติต่อการ
เรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และดา้นการอบรมเล้ียงดู โดย beta  = .065 ,.042 และ -.078 ตามล าดบั  
โดยสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  
 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  
  Y = 11.899 – .635 (X4) + 0.483 (X3) + 0.513 (X2) + 1.592 (X1)  
 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  
  Z = -0.078 (X4) + 0.042 (X3) + 0.065 (X2) + 0.160 (X1) 

  
ตอนที ่7 สภาพการณ์และแนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 2 คน และ คุณครูผูส้อน 4 คน ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษาเขต 2  และ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี - ปาน
กลาง จ านวน 6 คน ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบของความเรียง โดยผูว้ิจยัได้ท าการ
สัมภาษณ์ อย่างต่อเน่ืองตามบริบทของการลงพื้นท่ี มาตลอดปีการศึกษา 2558 ในการสัมภาษณ์
ผู ้วิจ ัยมีการสรุปประเด็นส าคัญจากผู ้ให้ข้อมูลหลักและประเด็นค าถามตาม ท่ีก าหนดไว้ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี    

1. สภาพการณ์ความสามารถในการคิดระดับสูง  
1.1 ความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 ในการวดัระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูง สามารถวดัไดจ้ากทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และผลสอบคะแนนขอ้สอบระดบัชาติต่าง ๆ ซ่ึงคลอบคลุมการวดัความสามารถในการคิด
ระดบัต่าง ๆ ของนกัเรียนได ้ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนยา่นหว้ยขวางกล่าววา่  
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“ต้องถามว่าวัดจากอะไร ถ้าวัดจากผลสอบคะแนนระดับชาติ อย่าง O-NET โรงเรียนก็
คะแนนเกินระดับค่าเฉลี่ยประเทศทุกวิชา ท้ังในระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 
6 ก็ถือว่านักเรียนของเราดีอยู่ ในระดับหน่ึง เพราะ ข้อสอบ O-NET เป็นข้อสอบวัด
ระดับชาติ ซ่ึงในข้อสอบมีการวัดความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายอยู่
หลายระดับ”  

เช่นเดียวกนักบัรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรียา่นหัวล าโพง ท่ีให้ความเห็นท่ี
สอดคลอ้งกนัวา่ ขอ้สอบท่ีมีการวดัความสามารถในการคิดระดบัต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ก็คือขอ้สอบ
วดัระดบัชาติ และการรายงานผลการจดัการเรียนการสอนจากครู ซ่ึงมีความคิดเห็นดงัน้ี     

“ภาพรวมของนักเรียนในโรงเรียนนีน่้าจะจัดอยู่ในระดับ ดี เพราะ คะแนน O-NET และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึน้ ผลส าเร็จตรงนีส้ามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่า 
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนช้ันเรียนท่ีสอดแทรกให้ฝึกคิดในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ท้ังคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา ฯลฯ  ซ่ึงผู้บริหารก็ได้รับผลการรายงานการ
ประเมินท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิท่ีออกมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
และผลจากการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน”   

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ท่าน ในดา้นความสามารถในการคิดระดบัสูง 
ให้ค  าตอบท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ถา้จะวดัวา่นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยูใ่นระดบัใด สามารถ
วดัจากคะแนนผลสอบระดบัชาติ อย่าง O-NET ได ้ โรงเรียนของตนท่ีบริหารอยู่ มีคะแนนอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ียประเทศ และมีพฒันาการในบางรายวชิา ในบางวชิาคะแนนลดลงบา้งแบบเกาะ
กลุ่มคะแนน  ในจากขอ้มูลสารสนเทศทุกปีท่ีท าการส ารวจและเปิดเผย และภาพรวมของโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีคะแนนอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ ซ่ึงมีไม่ก่ี
โรงเรียนเท่านั้น ท่ีจะมีผลคะแนนในบางรายวชิา ค่าเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เช่ือมัน่ในผลการทดสอบระดบัชาติของโรงเรียนท่ีตนบริหารอยู ่วา่สามารถสะทอ้นถึงความสามารถ
ในการคิดระดบัสูงได ้

 1.2 ความสามารถในการคิดกบัการแก้ปัญหาในชีวติประจ าวนัด้วยตนเองของนักเรียน  

ส าหรับบทบาทของครูทุกคนยอ่มเช่ือวา่ ทกัษะความสามารถในการคิด เป็นทกัษะท่ีมีความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวนั การสร้างทกัษะความสามารถในการคิดในรายวชิาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น สามารถส่งเสริมผลดีต่อการใชชี้วิตประจ าวนั
ของนกัเรียนได ้ ดงัความเห็นของครูโรงเรียนช่ือดงัยา่นพฒันาการท่ีไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่  
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“ความรู้จากในรายวิชา OPOC และ IS หรือวิชาอ่ืน ๆ ท่ีใช้กระบวนการสืบค้น โดยครูมี
ฐานะเป็น Coaching สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้ 
เช่น เม่ือพบเจอปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันกับงานท่ีท า ท่ีได้เรียนมาผ่านมาโดยผ่านกระบวนการ
ทักษะการคิดท่ีหลากหลาย โดนเด็กไม่รู้ตัวว่าถูกฝึกให้คิด เด็กจะเกิดการบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเองจากส่ิงท่ีเค้าได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน”   

สอดคลอ้งกบั ครูโรงเรียนยา่นถนนพระราม 4 ท่ีกล่าววา่ทกัษะความสามารถในการคิด เป็น
ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวนั และตอ้งมีการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง ปัญหาในชีวิตประจ าวนั
ของแต่ละคนนั้นก็มีมากมาย แตกต่างกนัไป ถา้ครูสามารถฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะความสามารถใน
การคิดไดอ้ยา่งรอบดา้น ยอ่มส่งผลให้นกัเรียนสามารถน าทกัษะนั้นไปแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
จริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแกไ้ขปัญหาไดถู้กจุด เช่นกนั ซ่ึงมีความคิดเห็นไวด้งัน้ี  

“ฐานของการฝึกคิด เราฝึกให้เขามากแค่ไหน เพราะว่าคนเราสมองกเ็หมือนมดี ต้องลับให้
คมตลอด ถ้าไม่ฝึกให้เขาคิด มันจะท าให้เข้าแก้ปัญหาด้วยตนองไม่ได้ อย่างเช่นพอเด็กโต
ขึน้ไปเป็นผู้ใหญ่วัยท างาน ต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ อีกมาก ท่ีเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง 
ถ้าเข้าถูกฝึกมาน้อยเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้ หรือแก้แล้วอาจจะไม่ใช่ทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม ปัญหามนัมาในรูปแบบ 108 สารพัด คนเราคิดเป็นทุกคน 
ท้ังคิดส้ัน คิดยาว มันคือวิธีแก้ปัญหาท้ังหมด คนท่ีเขาคิดฆ่าตัวตาย ไม่ใช่เข้าไม่คิด แต่คือ
เขาคิดได้แค่นี ้จบปัญหาดีกว่า ฉะนั้นแล้วการฝึกคิดมีหลายรูปแบบท่ีจะส่งผลให้เขาแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้”   

การเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกบักระบวนการคิดในชั้นเรียน มีความส าคญัเช่นกนั 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนยา่นลาดกระบงัท่ีวา่   

“ในกระบวนการคิดเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ 
อาจจะไม่จ าเป็นต้องครบในทุกแบบการคิดในคร้ังเดียว เราอาจจะเน้นไปในทักษะการคิด
ด้านใดด้านหน่ึงในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ซ่ึงจะส่งผลให้เข้าเกิดการจดจ าในกระบวนการ
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของตนได้”  

ส่วนความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรียา่นหวัล าโพง มีความคิดเห็นวา่ ทกัษะความสามารถ
ในการคิดระดบัสูงมีความส าคญั และส่งผลต่อการใชชี้วติประจ าวนัของนกัเรียน โดยกล่าววา่   

“เห็นด้วยว่าทักษะการคิด มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็ก หมายความว่าเม่ือเด็กได้
เผชิญปัญหาอะไรก็ตามแต่ เด็กอาจจะไม่ประมาทหรือด่วนตัดสินอะไรท่ีเค้าจะพบหรือ
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เป็นไปตามอารมณ์ของตนเองโดยทันที ถ้าเขาได้รับการเรียนรู้หรือได้ฝึกกระบวนการใน
การคิดอย่างหลากหลาย เขาจะใช้วิธีในการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจ น าเอาปัญหามาคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ด่วนสรุปอะไร   
ง่าย ๆ ทันที และหาทางออกด้วยวิธีท่ีดีท่ีสุด ถกูต้องท่ีสุด เป็นผลดีท่ีสุดส าหรับตัวเขา”  

 จากการประเด็นในเร่ือง ความสามารถในการคิดกบัการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัด้วย
ตนเองของนักเรียน ครูทั้ง 4 ท่านมีความคิดเห็นตรงกนัว่า ความสามารถในการคิดระดบัสูงเป็น
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อกนัใช้ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน คือเม่ือนกัเรียนเกิดการสั่งสมประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บจากการฝึกทกัษะความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ ตั้งแต่พื้นฐาน-ระดบัสูงมาแลว้ จะส่งผล
ให้นกัเรียนเขา้ใจปัญหาและตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีตนไดพ้บเจอในการใชชี้วิตจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยแยกแยะส่ิงท่ีถูกตอ้ง ส่ิงท่ีควรท า ไม่ควรท า และสามารถน ากระบวนการความสามารถในการ
คิดแบบต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผา่นกระบวนการฝึกฝนมา ไปบูรณาการกบัการใชชี้วิตประจ าวนัในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีเขา้มาได ้  

1.3 ความเข้าใจความรู้เกีย่วกบักรอบของความสามารถในการคิดระดับสูง                                                                      
จากการสอบถามถึงความรู้ความเขา้ใจ ในความสามารถในการคิดระดบัสูงวา่มีความหมาย

วา่อยา่งไร กบันกัเรียน 6 คน ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  2 ซ่ึง
นกัเรียนแต่ละคนใหค้ าตอบตามความเขา้ใจของตนเองไดด้งัน้ี   

จากการท่ีผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเก่ียวกบั วา่มีความเขา้ใจหรือรู้
เก่ียวกบัความหมายของการคิดระดับสูงหรือไม่  นักเรียนบางส่วนรู้ว่าความสามารถในการคิด
ระดบัสูงนั้นเป็นการคิดท่ีมีความซบัซอ้นมากกวา่การคิดแบบธรรมดาทัว่ไป 

“การคิดระดับสูง คิดว่าเป็นการคิดท่ีมีเหตุมีผลอะไรประมาณนั้น การคิดท่ีมีหลักการ ยาก
และดูย่ิงใหญ่” 

บางส่วนไม่ทราบวา่ตนเองนั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง ซ่ึง
จากการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดสนทนากนัเพิ่มเติมจากค าถามหลกัแล้ว ผูว้ิจยัได้ท าการอธิบาย
เพิ่มเติมโดยการค่อย ๆ ถามและกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดว่า ตนเองได้ใช้ทกัษะการคิดใดบ้าง 
จนกระทัง่ผูเ้รียนบางคนสามารถตอบไดแ้ละเขา้ใจจนไดค้วามคิดเห็นดงัน้ี  

“น่าจะเป็นการคิดแบบซับซ้อนมัง้ค่ะ วิเคราะห์รายละเอียดมากกว่าการคิดธรรมดา เช่นวิชา
วิทยาศาสตร์ มกีารคิดวิเคราะห์การทดลองและสรุป IS กใ็ช่ค่ะ”    
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“น่าจะเป็นการคิดท่ีดูใหญ่โต น่าจะน าไปใช้ในวัยผู้ใหญ่ท่ีท างานมากกว่า มันยากเกินไปท่ี
จะเป็นวัยของหนู มันใช่การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ หรือเปล่าคะ เพราะครูในบางวิชาชอบ
พูดถึง (ผู้วิจัยถามต่อว่าวิชาใดบ้าง) เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา” 

ภาพรวมนกัเรียนบางคนไดรั้บการจดัการเรียนสอนจากกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเนน้ทกัษะ
ในความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ แบบโดยไม่รู้ตวัว่าตนเองได้รับการฝึกแบบนั้น คือได้รับ
ทกัษะ ปฏิบติัได ้แต่อาจจะไม่เขา้ใจวา่ส่ิงนั้นคือความสามารถในการคิดอะไร ซ่ึงมีนกัเรียนคนหน่ึง
บอกเป็นความจริงวา่มีการคิดในทุกรายวชิา หลกั ๆ คือการคิดวเิคราะห์กบัการคิดแกปั้ญหา 

“คือการคิดแบบยาก ๆ มแีบบแผน และก่อให้เกิดการต่อยอดได้ ในทุกวิชาเลย จะท าอะไรก็
ต้องใช้การคิดค่ะ ย่ิงในเวลาเรียนก็จะสังเกตจากท่ีครูยกตัวอย่างค่ะ ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถาม
ทันที ไม่งั้นมนัจะลืมไม่ต่อเน่ือง”  

 นกัเรียนคนน้ียงัยกตวัอยา่งให้ว่าในรายวิชาใดบา้ง เช่น แมก้ระทัง่ในวิชาสุขศึกษา วา่การ
ปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอุบติัเหตุก็เป็นการน าความรู้ท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

สรุปจากการสัมภาษณ์สภาพการณ์ความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนได้ว่า 
นกัเรียนยงัมีความเขา้ใจในความหมายท่ีแทจ้ริงของหลกัการคิดในกระบวนความสามารถในการคิด
ระดับสูงแบบต่าง ๆ ไม่ชัดเจน แต่ยงัมีความเข้าใจว่าความสามารถในการคิดระดับสูง เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

2. ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดในมุมมองของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีด้วยกัน

หลายปัจจยั แต่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดคือ ครูผูส้อน และยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เช่น การ
อบรมเล้ียงดูของครอบครัว และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนยา่นห้วยขวาง กล่าว
วา่ 

“ครูเป็นอันดับแรกเพราะ ครูต้องฝึกและปลูกฝังกระบวนการคิดให้กับเด็ก ต้องมีวิธีการ
และกระบวนการในการฝึกท่ีหลากหลาย วิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล รายห้อง ท่ีมีพืน้
ฐานความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน ว่าจะต้องใช้เทคนิคอะไรให้เขาได้รับความรู้ในรายวิชา
ตนเอง ครอบครัวอันดับท่ีสอง ครอบครัว พ่อแม่ ต้องเร่ิมให้เดก็เร่ิมฝึกการคิด ฝึกแก้ปัญหา 
เพราะชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ของวัยเดก็ วัยเรียน ต้องอยู่ครอบครัวมากกว่าโรงเรียน การ
อบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง กม็ีผล บางครอบครัวเลีย้งดูแบบให้เดก็ได้ฝึกคิด ฝึกท า 
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ฝึกแก้ปัญหา แต่บางครอบครัวไม่ท าแบบนั้น ตามใจ โอ๋ลูก และเป็นฝ่ายท่ีป้อนให้ลูกอย่าง
เดียว ให้เดก็เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว เดก็กไ็ม่สามารถคิดเองเป็นได้ และสังคมและส่ิงแวดล้อม 
รอบตัวท่ีเดก็เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอย่างไร เดก็กอ็าจจะไปซึมซับมา และท าตามอย่างนั้น” 

  เช่นเดียวกบั รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรียา่นหวัล าโพง ก็ให้ความคิดเห็นท่ี
สอดคลอ้งกนัวา่ ครูเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ในการส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการ
คิดระดบัสูงได ้ซ่ึงกล่าววา่  

“ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดระดับสูง คือ ครู เพราะครูเป็นผู้
ถ่ายทอดกระบวนการคิด และใช้เทคนิคต่าง ๆ ในช้ันเรียนในการถ่ายทอดให้นักเรียน ท้ัง
เทคนิคการตั้งค าถาม การเสริมแรงในทางบวก ท้ังหมดนี ้จะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีส่วน
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด”      

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ง 2 ท่าน ในประเด็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถ
ในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทั้งสองท่านให้ครูเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
เป็นอนัดบัแรก เพราะวา่ครูตอ้งเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทั้งท่ีเป็น
ผูถ่้ายทอดความรู้เน้ือหาทางวิชาการ ให้การฝึกทกัษะต่าง ๆ ให้เกิดความสามารถในการคิดระดบั
ต่าง ๆ และสร้างลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคส์ าคญัให้แก่นกัเรียน ตามกระบวนการจุดเนน้และบริบท
ของรายวิชา และส าคญัตอ้งใชเ้ทคนิคในการสอนเพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดความสามารถในการคิดใน
ระดบัต่าง ๆ จนถึงระดบัสูงไดต้ามเป้าหมาย  

ประเด็นท่ีสองผูบ้ริหารสถานศึกษาเพิ่มเติมคือ ครอบครัว โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนย่าน
หว้ยขวาง ใหเ้หตุผลวา่ การอบรมเล้ียงดูของครอบครัวมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพราะถา้ครอบครัวเร่ิมฝึกการคิดให้เด็กตั้งแต่พื้นฐานก่อน เม่ือถึงวยัท่ี
ตอ้งมีการส่งต่อในระบบการศึกษา การพฒันาความสามารถท่ีต่อยอดข้ึนไปในขั้นท่ีสูงกว่าทาง
วิชาการจะง่ายข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาในทกัษะขั้นสูงท่ียากข้ึน ครูผูส้อนไม่ตอ้งแบกภาระใน
การอบรมในส่ิงท่ีขาดมากนกั มุ่งแต่ทางวชิาการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีแก่เด็ก   

ประเด็นท่ีสาม คือดา้นส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียนท่ีส่งต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มองว่าเกิดจากสภาพสังคมท่ีนักเรียนเขา้ไปซึมซับ และน ามา
ปฏิบติัตาม ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการสร้างแรงจูงในใฝ่สัมฤทธ์ิข้ึน เช่นเพื่อนในกลุ่มท่ีมีการเรียนดี จะ
เป็นแรงจูงใจใหน้กัเรียนพยายามปรับตวัใหท้นัเพื่อน เป็นตน้    
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2.2 ครูผู้สอน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดในมุมมองของครูผูส้อน มีดว้ยกนัหลายปัจจยั แต่
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในมุมมองของครูคือ ครูผูส้อนเอง และยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เช่น 
การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว และส่ือ ซ่ึงความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนไม่สามารถ
เกิดข้ึนไดโ้ดยปราศจากปัจจยัท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิด ความคิดเห็นของคุณครูแต่ละท่านมี
ดงัน้ี  
 ครูโรงเรียนช่ือดงัย่านพฒันาการไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า การพฒันาความสามารถในการคิด 
จะแปรผนัไปตามทิศทางตามสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมของนักเรียน ส่วนครูก็มี
ความส าคญัไม่แพปั้จจยัอ่ืน ๆ ดงัรายละเอียดความคิดเห็นดงัน้ี   

“ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงแต่ไม่ท้ังหมด เพราะอย่าลืมว่า สภาพแวดล้อมก็มีผลต่อตัวเด็ก 
ส่งผลให้เดก็มพีัฒนาทักษะทางการคิด แต่จะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบ และจะไปในทิศทาง
เดียวกับสภาพสังคม และครูก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะครูเป็นผู้สร้าง ใช้ได้ตลอดกาล
เป็นผู้ให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกฝน ป้อนปัญหาสถานการณ์ ให้เขาได้ฝึกคิดก็ส าคัญใน
กระบวนช้ันเรียน”   

 ส่วนในความคิดเห็นของครูโรงเรียนย่านถนนพระราม 4 มองว่าครูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด
เพราะครูตอ้งคอยช้ีแนะแนวทางในการส่งเสริมส่ิงถูกตอ้งให้แก่นกัเรียน และเช่ือมโยงไปยงัปัจจยั
รองคือพื้นฐานการเล้ียงดูของครอบครัว และส่ือต่าง ๆ รอบตัวนักเรียน โดยครูท่านน้ีมองว่า 
ครอบครัวมีส่วนในการควบคุมส่ือ ซ่ึงมีความคิดเห็นดงัน้ี  

“ครูส าคัญท่ีสุด เพราะเดก็ในวยันี ้(มธัยมศึกษาปีท่ี 3) ไม่ใช่เดก็ท่ีจะชีน้ก เป็นนก ชีไ้ม้ เป็น
ไม้ ว่าเธอต้องท าตามแบบนีน้ะ คิดตามแบบนีน้ะ เดก็ในวัยนีจ้ะมคี าถามในส่ิงท่ีอยากรู้ เร่ิม
สนใจกับส่ิงแปลก ๆ ครูต้องเป็นผู้คอยให้ความรู้และชีแ้นะแนวทางท่ีถูกต้อง ว่าอะไรควร 
อะไรไม่ควร  สอง ครอบครัว มีการอบรม สอน และปลูกฝังเด็กอย่างไร เพราะเด็กเรียนรู้
จากครอบครัวของเขามาเยอะในวัยนี ้พืน้ฐานก็มาจากครอบครัว ฝึกการคิดอย่างไร เป็น
แบบอย่างให้เด็กอย่างไร อย่างบางคร้ังเราใช้สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัว 
เดก็ท่ีปมด้อยหรือมาจากครอบครัวท่ีเป็นลบ จะมองทุกอย่างเป็นลบทันที แต่คนท่ีมปีมเป็น
บวก จะมองทุกด้านท้ังบวกและลบ สุดท้าย ส่ือ ท่ีควบคุมได้ยาก แต่คนท่ีพอควบคุมได้คือ
ครอบครัว”   
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สอดคลอ้งกบัครูโรงเรียนย่านลาดกระบงั ท่ีมองว่าครูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้นกัเรียน
เกิดความสามารถในการคิดระดบัสูงมากท่ีสุด ซ่ึงในความคิดเห็นมีดงัน้ี    

“ครู เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการสร้าง
ความสามารถในการคิด เดก็จะคิดเป็นหรือไม่เป็นอยู่ ท่ีครู และย่ิงเดก็มีพืน้ฐานหลักท่ีดีมา
จากปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีดีอยู่แล้ว อย่างเช่นครอบครัว และสภาพแวดล้อมรอบตัว ครูเพ่ิมเติมหรือ
ขัดเกลากระบวนการบางส่วนเพ่ิมเติม มันกจ็ะส่งผลให้ความสามารถในการคิดของเดก็นั้น
เพ่ิมขึน้ และย่ิงครอบครัว ไม่ได้ฝึกให้เขาได้มีทักษะการคิดอย่างรอบด้านจากครอบครัว
แล้ว ทุกอย่างก็ตกมาท่ีครู เพราะครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและฝึกให้เด็กได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด”   

และครูท่านน้ียงักล่าวอีกว่า ปัจจยัรองอย่าง ครอบครัว และส่ือ ก็เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
นกัเรียนในทางออ้มเช่นกนั 

“ครอบครัวมีความส าคัญ คนในครอบครัวควรมีการเร่ิมฝึกเด็กให้เร่ิมคิดตั้งแต่เดก็ เพราะ
เดก็ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวมากกว่ากลุ่ม ๆ สังคมอ่ืน  ส่ือกม็ีความส าคัญ ต่อการคิดของ
เดก็ เช่น ในช่วงไว้อาลัยบุคคลส าคัญระดับประเทศ ส่ือจะมีการประโคมข่าวถึงบุคคลท่ีไม่
ใส่ชุดด าไว้อาลัย เด็กถ้าไปมองตามส่ือไม่คิดไตร่ตรอง รายละเอียด ความจริง อย่างมี
วิจารณญาณ กจ็ะเช่ือและคล้องตามส่ือ ซ่ึงความจริงแล้ว เขาอาจจะไม่มีก าลังทรัพย์ ความ
สะดวกในการท างานท่ีจะไว้อาลัย”  

ครูท่านน้ียงัเช่ือว่า นักเรียนตอ้งมีความพยายามท่ีจะพฒันาความสามารถในการคิด ด้วย
ตนเอง เม่ือมีปัจจยัในขา้งตน้ทั้งจากท่ีบา้น สภาพแวดลอ้ม ส่ือ และการสอนของครู ส่งเสริมให้ตวั
นกัเรียนเองแลว้   

“สุดท้ายคือนักเรียนเอง เม่ือในทุกปัจจัยท้ังครอบครัว ครู สภาพแวดล้อมรอบตัว ชี้น า 
ชีแ้นะแนวทางท่ีถูกท่ีควรแล้ว ตัวเขาเองต้องเกิดความพยายามท่ีจะรับ และคิดตาม คิดให้
ถูก คิดให้ได้ มันจะส่งผลให้เขาเกิดการคิด ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเดก็สมัยนี ้เกิดเพราะเด็กคิด
ไม่เป็น ไม่ค่อยได้คิดเอง ต้องรอคนอ่ืนมาชีน้ า จูงตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะค า
ท่ีเขามักจะพูดติดปากกับพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่ประจ า เช่น กบ็อกมาสิครับ/ค่ะ ว่าจะให้ผม/หนู
ท าอะไร เด็กกลุ่มนีช้อบเถียงและมีเหตุผลในตัวเองสูง ดังนั้นครูควรส่งเสริมให้เขาได้คิด
แบบอัตนัย อย่างย่ิง เพราะนอกจากจะท าให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว ยังเป็นแนวทางท่ี
ส่งเสริมให้เขาเกิดการคิดอีกด้วย โดยใช้มวลความรู้ และประสบการณ์ท่ีเขามมีาใช้”  
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ในส่วนของความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรียา่นหวัล าโพง ไดใ้ห้ค  าตอบวา่ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความสามารถในการคิดระดับสูงคือ การสอนของครู เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อให้นักเรียนเกิด
ความสามารถในการคิดระดบัสูงได ้ 

“ครูมีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดท่ีสุด เพราะ ในการฝึกฝนต้องผ่าน
กระบวนการสอน การให้ค าแนะน า ให้เขาได้ฝึกคิดแบบต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้นชิน ว่าต้อง
คิดแบบนี ้อย่างนี ้ไปพร้อมกับความรู้ทางวิชาการ และเขาก็จะน าวิธีการแบบนี ้มาใช้ใน
โดยการคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลออกมา เม่ือเขาได้
ไปเผชิญกับส่ิงท่ีเค้าพบในชีวิตจริง” 
และปัจจยัเพิ่มเติม มุมมองของครูท่านน้ี คือการใช้ส่ือออนไลน์ ในชีวิตประจ าวนัของ

นกัเรียน  

“เดก็ในปัจจุบันเสพส่ือในรูปแบบต่าง ๆ นานาเยอะมาก เดก็แทบทุกคนมีโทรศัพท์ Smart 
Phone กม็กีารใช้ส่ือ Social Media ชีวิตเขาอยู่กับส่ือตรงนี ้ถ้าเขารู้จักคิด เขากจ็ะไม่ด่วนเช่ือ 
หรือด่วนสรุป อะไรโดยทันที เขาต้องคิดต่อหาความจริงในข้างต้น วิเคราะห์ต่อ แต่ถ้าเขา
ไม่มทัีกษะความสามารถในการคิดท่ีดีพอ เขากจ็ะเช่ืออย่างสนิทใจโดยไม่มเีหตุผลประกอบ 
ซ่ึงกม็ผีลต่อชีวิตของเขาด้วยเช่นกัน”  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากครูทั้ง 4 ท่านในประเด็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ
คิดระดบัสูงของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สรุปไดว้า่ครูทั้ง 4 ท่านใหค้รูเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีสามารถส่งผลใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เกิดความสามารถในการคิดระดบัสูงได ้สอดคลอ้ง
กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีให้ ครู เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดระดบัสูงเช่นกนั โดยเหตุผลท่ีครูเป็นปัจจยัส าคญันั้น ครูทั้ง 4 ท่านเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้นกัเรียนเกิดการคิดได ้ตอ้งเกิดข้ึนจาก
กระบวนการ เทคนิค และวิธีการสอนในชั้นเรียนของครู โดยมีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เป็นตวัเสริมให้เกิด
กระบวนการคิด ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว ส่ือ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน ความมานะ
พยายามของนักเรียนเอง และส่ิงได้จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาคือ ประเด็นการสนับสนุนจาก
ผูป้กครองท่ีต้องเร่ิมฝึกนักเรียนให้เร่ิมคิดตั้งแต่เด็ก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว
มากกว่ากลุ่ม ๆ สังคมอ่ืน และพ่อแม่ผูป้กครองสามารถช่วยช้ีน าพฒันาควบคู่ไปกบัการเรียนใน
ระบบโรงเรียน ยอ่มส่งผลใหผ้ลการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงนั้นไดผ้ลดีมากข้ึน   
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3. แนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  สามารถสรุปใจความส าคญัตามประเด็นได้
ดงัน้ี  

3.1 แนวทางส าหรับสถานศึกษาทีส่่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง 
 การบริหารสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ ทกัษะกระบวนการ หรือคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามเป้าหมายหลกัสูตรแกนกลาง แนวทางหรือนโยบายของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพฒันาให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดระดับสูง 
เพราะฝ่ายบริหารหรือผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัในการวางแผน ก าหนดนโยบายหรือทิศทางใน
การส่งเสริมและพฒันา ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนยา่นหว้ยขวางกล่าววา่  

“ถ้าจะกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในเร่ืองนีม้ีหน้าท่ีส าคัญคือ การให้นโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนครู สถานะเดิมของผู้บริหารสถานศึกษาเคยเป็นครูมาก่อนเช่นเดียวกัน 
ผู้บริหารต้องรู้ถึงแนวทางในเร่ืองการพัฒนาการคิด โดยให้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการการคิดสู่นักเรียน” 

เช่นเดียวกับรองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีย่านหัวล าโพงได้ให้
ความเห็นถึงบทบาทของผูบ้ริหารในดา้นนโยบายวา่  

“ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจในด้านการสอนของครู 
และการเตรียมการสอนของครูมีความส าคัญ ฝ่ายบริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด” 

การพฒันาทกัษะการคิดเป็นส่ิงท่ีบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตอ้งให้ความส าคญัและตอ้ง
มีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียน โดยการบูรณาการทกัษะการคิดในทุกภาคส่วน
งาน เขา้กบักระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือกิจกรรมส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในโรงเรียน ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนยา่นหว้ยขวางไดอ้ธิบายใหฟั้งวา่ 

“ เม่ือได้ยินถึงการพัฒนาทักษะการคิด หรือความสามารถในการคิดระดับสูง หลายคน
เข้าใจว่ามันต้องเป็นงานของกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียน แต่ผมไม่เห็นด้วย มันไม่ใช่
งานของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหน่ึงในโรงเรียน แต่เป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทุก
ฝ่ายต้องช่วยกัน” 
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หากต้องการให้เกิดการพฒันาทักษะความสามารถในการคิดระดับสูงในตัวนักเรียน 
ผูบ้ริหารตอ้งให้การสนบัสนุนครูให้มีการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนของตนเอง และ
ครูตอ้งมีการพฒันาทางดา้นความคิด และจิตวิญญาณ ท่ีพร้อมในการถ่ายทอด และพฒันานกัเรียน
ใหเ้กิดการคิด ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนยา่นหว้ยขวางกล่าววา่  

“ต้องเตรียมความพร้อมของครู คนเป็นครูต้องมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดอยู่
แล้ว ต้องมีอุดมการณ์และจิตวิญาณ ในการสอนให้เดก็ได้ฝึก ให้เดก็ได้คิดตลอดว่าชีวิตมนั
ต้องเกี่ยวข้องกับการคิดตลอด ทักษะเร่ิมต้นพื้นฐานในการคิดระดับสูงเลยคือ การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ก่อนง่าย ๆ ส่วนการคิดในรูปแบบอ่ืนกด็ูตามบริบทของวิชานั้น ๆ โดย
ส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะความสามารถในการคิดแบบต่าง ๆ โดยมีการอบรม ประชุม 
สัมมนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน”  

ดงันั้นสถานศึกษาตอ้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูได้บูรณาการทกัษะด้านการคิดใน
รายวิชาของตนเองท่ีรับผิดชอบ รวมทั้ งในกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างชัดเจน และการ
เสริมสร้างกระบวนการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนใหค้รูโดยผา่นการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้  

แนวทางส าหรับสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดระดบัสูง จาก
ข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก สรุปได้ว่า การพฒันาความสามารถในการคิดระดับสูงเป็นเร่ืองท่ี
สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ ทั้ งในระดับนโยบายและหลักการน าไปใช้ปฏิบติัจริงให้เป็น
รูปธรรม เพราะเป็นการขบัเคล่ือนทั้งโรงเรียนท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนั สถานศึกษาท่ีน าโดยฝ่าย
บริหารจึงมีความส าคญัต่อการยกระดบัและพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน 
โดยผา่นการก าหนดนโยบายหลกัของโรงเรียนใหช้ดัเจน โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี
เพื่อยกระดบัความสามารถในการคิดใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ตอ้งมองเป็นภาพรวมทั้งโรงเรียน เป็น
งานขนาดใหญ่ไม่ใช่ภาระแค่ของฝ่ายวิชาการ เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายงาน บุคลากรทุกคน ต้องให้
ความส าคญั และส าคญัโรงเรียนตอ้งใช้นโยบายในการส่งเสริมให้ครูบูรณาการกระบวนการคิด
ระดับต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกคน ทุกรายวิชา โดยมองว่าครูสามารถ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดไดดี้ท่ีสุด มากกวา่กลุ่มบุคลากรอ่ืน เพราะถา้มองในดา้นการ
พฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงแลว้ ครูมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ครูมีความถนดั
และเขา้ใจในรายวชิาท่ีตนเองสอน ทั้งดา้นวชิาการ และการพฒันาทกัษะ กระบวนการ ความสามารถ
ในคิดท่ีตอ้งเนน้เฉพาะดา้นซ่ึงแนวทางในการส่งเสริมท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่จะส่งผลให้ครูเกิดการบูรณา
การ ความสามารถในคิดระดบัสูงในรายวชิาตนเองได ้คือการใหค้วามส าคญัในระดบันโยบายแก่ครู  
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และส่งเสริมสนบัสนุนครูโดยผา่นการอบรม ประชุม สัมมนาครู และกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน        

3.2 แนวทางส าหรับครูผู้สอนในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิด
ระดับสูง 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ถือว่าเป็นหัวใจหลกัส าคญัในการเสริมสร้าง
ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของนกัเรียนให้เกิดข้ึนตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงในส่วนความคิดเห็นของรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโรงเรียนสตรียา่นหวั
ล าโพง ไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูบูรณาการทกัษะ
และกระบวนการคิด ลงไปในรายวชิาท่ีตนจดัการเรียนการสอนดงัน้ี  

“ต้องเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิดของนักเรียน โดย
ส่งเสริมให้ครูน าไปใช้ในรายวิชาของตนเอง เช่น การท าโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS (Independent Study) และ
การบูรณาการในแต่ละสาระรายวิชา โดยครูผู้สอนต้องเข้าใจในธรรมชาติของรายวิชาของ
ตนเอง ประกอบกับมคีวามแม่นย าในหลักสูตร  

บางโรงเรียนไม่วา่จะเป็นรายวชิาใดในบางบริบท บทบาทของครูอาจจะไม่ใช่แค่ในรายวิชา
ท่ีครูสอนหรือรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่การสอนแบบปกติทัว่ใปในชั้นเรียน แต่เป็นการจดัการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมในหลกัสูตรหรือจุดเนน้ของโรงเรียน ท่ีครูมีการเปล่ียนบทบาทมาเป็นฐานะท่ีปรึกษา
หรือ Coaching อยา่งในวชิา IS (Independent Study) โดยครูใหค้  าปรึกษาแนวทางแก่นกัเรียนให้เกิด
การพฒันาความสามารถในการคิด มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบมากข้ึน โดยเกิดจากการคน้ควา้
องคค์วามรู้อยา่งอิสระหรือส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจ  ซ่ึงก็เป็นแนวทางรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ในศตวรรษท่ี 21 ในการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ซ่ึงในบางโรงเรียนอาจจะมีหลกัสูตรท่ีคลา้ยคลึงกนั
เพิ่มเติมมาในรูปแบบของการบูรณาการเช่นกนั ดังท่ีครูโรงเรียนช่ือดังย่านพฒันาการให้ความ
คิดเห็นไวด้งัน้ี   

“โรงเรียนมีการเปิดท าการสอนในรายวิชา OPOC (One Product One Classroom) สอน
แบบโครงงานบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีคล้ายกับ IS (Independent Study) แต่ในห้อง
หน่ึงต้องมีผลงานท่ีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลงานหน่ึงชิ้น ซ่ึงส่วนนีส้ามารถบูรณาการ
กับทุกวิชาได้ นักเรียนสนใจ ในวิชาไหน สาขาไหน นักเรียนกส็ามารถไปศึกษาค้นคว้า ซ่ึง
คนละส่วน กับ IS เพราะทุกระดับช้ันต้องท า และส่ิงท่ีนักเรียนจะได้ไม่ใช่แค่การฝึกคิดใน
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รายวิชาใด วิชาหน่ึงท่ีครูป้อนให้ แต่เด็กจะฝึกคิดในทุกระบวนการอย่างกว้าง เพ่ือตอบ
โจทย์ในงานของเขาเอง”  

ส่วนครูโรงเรียนยา่นลาดกระบงัก็ไดใ้หค้วามเห็นถึงความส าคญัในการบูรณาการไวว้า่  

“ด้วยเป็นครูสังคม เนื้อหาวิชาต้องเกี่ยวข้องการการคิดระดับสูงอยู่ แล้ว เด็กต้องใช้
กระบวนการคิดท้ังคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา ซ่ึงหลายคนอาจจะเข้าใจว่าวิชานี ้
อ่านเพ่ือจ า อย่างเช่น พระพุทธศาสนา ถ้าเราเรียนหลักธรรมแล้วไม่น าไปใช้ ก็ไม่เกิดการ
แก้ปัญหา แนวทางง่าย ๆ คือเราต้องดูว่าในแผนการจัดการเรียนรู้มีการเพ่ิมหรือใส่ทักษะ
กระบวนการใด โดยเฉพาะกระบวนการคิดเข้าไปมากน้อยแค่ไหน” 

ดงันั้นกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน 
โดยการบูรณาการทกัษะความสามารถในการคิด จึงเป็นเร่ืองส าคญัในทุกรายวิชา ไม่ใช่แค่เพียงให้
นกัเรียนไดมี้ความรู้ความจ าอยา่งเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะดา้นความคิด
ท่ีหลากหลายมากข้ึน กวา้งข้ึน และเหมาะสมกบัการศึกษาในยุคท่ีมีการขยายตวัในทุกด้านอย่าง
ปัจจุบัน โดยครูต้องเข้าใจในบริบทของรายวิชาตนเอง และมีแนวทางในการพฒันาท่ีชัดเจน 
เช่นเดียวกนัการพฒันาความสามารถในการคิด ครูควรสร้างพื้นฐานในการคิดขา้งตน้ให้กบันกัเรียน 
โดยเร่ิมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีง่ายไปสู่ในระดบัท่ียากข้ึนตามล าดบัขั้น ตอ้งยดึกระบวนการใน
การสอนท่ีมีหลกัในการพฒันาอย่างชัดเจนและคลอบคลุมหลกัสูตรในรายวิชาของตนเอง ซ่ึงใน
ส่วนความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรียา่นหวัล าโพงนั้นมีดงัน้ี  

“เราอาจจะเร่ิมจากส่ิงท่ีมันง่าย ๆ ก่อนแล้วคอยต่อยอดไปสู่การใช้ค าถามหรือปัญหาท่ีต้อง
ใช้ทักษะการคิดท่ียากและซับซ้อนมากขึน้ตามล าดับ ในการคิดวิเคราะห์ท่ีครูทุกคนต้องใช้
เป็นหลัก ๆ เลยคือ 5W1H เร่ิมให้เด็กเร่ิมรู้จักและใช้กระบวนการท่ีเรียกว่า 5W1H ได้แก่ 
What Where When Why Who + How ท้ังหมดเป็นต้อนแบบน าสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ข้างต้น และพัฒนาต่อยอดไปสู่การคิดรูปแบบอ่ืนท่ีมคีวามยากมากขึน้ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ
ครูต้องมกีารกระตุ้นความคิดของเดก็ด้วยค าถาม เพราะถ้าครูมกีารกระตุ้นเค้าด้วยค าถามท่ีดี 
ตรงจุดประสงค์ของวิชา จะส่งผลให้เดก็เกิดการคิด”   
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เช่นเดียวกนักบัครูโรงเรียนช่ือดงัยา่นพฒันาการไดใ้หค้วามคิดเห็นถึงกระบวนการส่งเสริม

ใหน้กัเรียนไดเ้กิดการคิดดว้ยตนเองในวชิา  OPOC (One Product One Classroom) ในโรงเรียนวา่ 

“ในทุกขั้นตอนของ OPOC จะพบเจออุปสรรค ปัญหา อยู่ตลอด เด็กต้องเป็นผู้ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาอย่างมวิีจารญาณเอง ถ้าหาทางออกไม่ได้กม็คีรูเป็นท่ีปรึกษา หรือ Coaching และ
อ านวยความสะดวกให้เดก็ท าผลงานของตนเองออกมาให้ส าเร็จ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ ไม่ใช่
เล่มรายงานวิชาการอย่างเดียว แต่ต้องมชิี้นงาน ผลิตภัณฑ์ออกมา”  

ครูโรงเรียนยา่นถนนพระราม 4 ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีพฒันาการดา้นความสามารถในการคิด ดว้ยวิธีการสอนแบบจ าลอง สถานการณ์ โดยให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัหวัขอ้ ประเด็น หรือปัญหาท่ีครูผูส้อนตั้งโจทยไ์ว ้
ซ่ึงท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดดว้ยตนเอง โดยน าความรู้ท่ีตนเองมีมาใชใ้นการคิด ซ่ึงไดใ้ห้
ความคิดเห็นไวด้งัน้ี  

 “ต้องใช้การสอนแบบจ าลองสถานการณ์ เพราะนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โตพอท่ีจะสามารถฝึกคิดนอกกรอบ ไม่ปิดกั้นความคิดเขา โดยครูคอยให้ค าแนะน า อาจจะ
เป็นสถานการณ์ ข่าวสาร ให้เดก็ได้ใช้ความคิดของตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ให้คิดซ ้า 
ๆ การกระตุ้นด้วยค าถามต้องมีความแปลกแหวกแนวบ้าง อย่างเช่น ในวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ปัญหาราคาข้าวตกต า่ ในค าถามอาจจะจ าลองสถานการณ์ ให้เขาได้เป็นผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น ถ้านักเรียนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร 
เพราะอะไร   สุดท้ายแล้วครูต้องคอยดูค าตอบของเขาว่าเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ ตรง
ตามหลักวิชาการความจริงหรือไม่ เป็นไปได้มั้ยอย่างไร ซ่ึงเป็นการควบคุมให้อยู่ในกรอบ
ความรู้ แม้จะเปิดให้คิดนอกกรอบไกลแค่ไหน ครูกต้็องท าให้เข้าได้เข้าใจว่าส่วนใดเป็นไป
ได้ ถกูต้อง ส่วนไหนเป็นไปไม่ได้ หรือไม่ถกูต้อง เขากจ็ะเกิดการเรียนรู้ถึงความรู้ท่ีแท้จริง
นั่นเอง” 

เช่นเดียวกบัความคิดเห็นของครูโรงเรียนยา่นลาดกระบงั วา่วธีิการสอนและรูปแบบเทคนิค
การสอนของครู ตอ้งสามารถดึงศกัยภาพและเพิ่มทกัษะการคิดให้แก่นกัเรียนอยา่งรอบดา้น โดยใช้
วิธีการสอนแบบสถานการณ์และการตั้งค  าถามของครูก็มีความส าคญั ในการกระตุน้ความคิดของ
นกัเรียนให้ออกมา ซ่ึงทกัษะดา้นความสามารถในการคิดแต่ละดา้นท่ีนกัเรียนไดรั้บการฝึกจากใน
ชั้นเรียน จะส่งผลใหน้กัเรียนสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเคา้พบเจอไดใ้นอนาคต 
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“ตัวอย่างในการสอนเร่ืองหลักธรรมอริยสัจ 4 สอนให้เกิดการคิดแก้ปัญหา เรากอ็าจจะใช้
เทคนิคการสอนเพ่ือไม่ให้เดก็เบ่ือ เช่นใช้สถานการณ์ ข่าวท่ีเขารู้ ครูกรู้็ แล้วใช้ค าถามว่า ถ้า
นักเรียนเป็นบุคคลนีใ้นสถานการณ์ นักเรียนจะมวิีธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะอะไร 
ให้เขาเกิดการคิดว่าถ้าเป็นเขา เขาจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร บางคนรู้สึกสะเทือนใจ บาง
คนเฉย ๆ ทัศนคติของคนต้องคิดก่อนเสมอ ซ่ึงเราต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็น 
จะได้ความคิดท่ีหลายรูปแบบท่ีแตกต่างกัน แล้วน ามาอภิปรายถึงทางออกร่วมกัน ก็เกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเกิดขึน้มาเพ่ิมด้วย เพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน ไม่มี
ใครผิดถูก แต่เป็นการส่งเสริมให้เขาเกิดการคิด และอีกวิชาท่ีรับผิดชอบในการเรียนการ
สอน คือวิชาประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์กม็กีระบวนการท่ีส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการคิดอย่างหลากหลาย คล้าย ๆ กับกระบวนการวิจัย และโรงเรียนยังมีการส่งเสริม
เร่ืองการรักการอ่านของนักเรียน ว่านักเรียนอ่านแล้วสรุปใจความได้อย่างไร มคีวามคิดเห็น
อย่างไร อ่านแล้วได้ประโยชน์อะไร ท่ีว่ามานีก้็เป็นการส่งเสริมให้เขาเกิดการคิดอย่าง
หลากหลาย แต่เราควรท าให้เขารู้สึกว่ากระบวนการท้ังหมดนี ้เป็นส่ิงท่ีเขาต้องเจอและคุ้น
ชินว่าเขาต้องคิดแบบนีป้ระจ า ซ ้า ๆ บ่อย ๆ ให้เกิดความช านาญ มนัคือชีวิตของเขา”      

ดังนั้ นเม่ือเกิดการบูรณาการทกัษะด้านการคิดในการจัดการเรียนรู้แล้ว ครูต้องมีการ
วางแผนจดักระบวนการเรียนการสอน โดยใชเ้ทคนิคการสอนให้ตรงกบับริบทต่าง ๆ เช่น รายวิชา 
ความพร้อมในแต่ละดา้นอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม จึงจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดความสามารถในการคิด
แบบยัง่ยนืและต่อเน่ืองได ้  

แนวทางส าหรับครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสามารถใน
การคิด ครูทั้ง 4 ท่านตอบตรงกนัในประเด็นท่ีว่า ครูตอ้งมีการส่งเสริมและจดักระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนในรายวิชาท่ีครูรับผดิชอบ โดยใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลายให้นกัเรียนไดเ้กิด
กระบวนการคิดตามความเป็นไปได้และความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา และบริบทของการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้กิดความสามารถในดา้นทกัษะการคิดของแต่ละโรงเรียน กระบวนการท่ีจดั
วา่เป็นพื้นฐานของการคิดระดบัสูงขา้งตน้และครูควรจะตอ้งเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิดเป็นพื้นฐานคือ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซ่ึงครูเช่ือวา่จะน าไปสู่การพฒันาความสามารถใน
การคิดระดบัสูงแบบต่าง ๆ ในระดบัท่ียากข้ึนและซบัซอ้นมากข้ึน ทั้งความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณ ความสามารถในการคิดแบบแก้ปัญหา และน าไปสู่ความสามารถในการคิดแบบ
ตดัสินใจ โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายและค่อยพฒันาไปสู่ส่ิงท่ียาก เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดโดยครูมี
ฐานะเป็นท่ีปรึกษา (Coaching) ใหค้  าแนะน าในหลกัของวชิาการ  ความถูกตอ้งและความเป็นไปได ้
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3.3 แนวทางส าหรับนักเรียนทีส่่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดระดับสูง 

การศึกษายุคศตวรรษท่ี 21 การบรูณาการทกัษะความสามารถในการคิด ถือว่าเป็นเร่ืองท่ี
ทางหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นการศึกษาให้ความส าคญั โดยในระดบันโยบายนั้นมีการส่งต่อจนมาถึง
ครูผูส้อน เพื่อให้ตระหนกัและจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิดให้เกิดผลแก่นกัเรียน โดยครู
โรงเรียนสตรีย่านหัวล าโพงไดใ้ห้ความเห็นถึงแนวทางวิธีการพฒันาความสามารถในการคิดของ
นกัเรียนไวด้งัน้ี  

“การคิดแบบธรรมดาท่ัวไป อาจจะไม่ยากเท่าไหร่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนเราจะคิด
ธรรมดาน้อยมา ส่วนใหญ่ต้องมีการคิดท่ีซับซ้อนตลอดในชีวิตประจ าวัน เพราะเจอ
สถานการณ์แตกต่างกันไป จึงต้องเกิดการบูรณาการ อย่างการคิดวิเคราะห์ กเ็ป็นการคิดใน
ระดับสูง ต้องมีวิธีการในการฝึกให้เขาได้คิดแยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหัวข้อ 
เนือ้หา หรือกระบวนการในแต่ละบริบทวิชา มันเป็นการคิดท่ีขุดลึกลงไปในเนือ้หา ลงไป
ถึงแก่นหรือรากของเนือ้หา” 

จากความคิดเห็นขา้งตน้ จะส่งผลให้นกัเรียนสามารถน าวิธีการคิดแบบต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการ
ฝึกคิดทางทฤษฎีและฝึกปฏิบติัไปใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนมีการให้
ข้อมูลถึงแนวทางในการพฒันาการเรียนด้านความสามารถในการคิดของตนเองท่ีหลากหลาย
รูปแบบ โดยอิงจากการพฒันาการเรียนของตนเองดงัน้ี  

ส่ือออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบับทเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 ก็เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับนกัเรียนท่ีท าการศึกษา ทบทวน บทเรียนดว้ยตนเอง ดงัท่ีไดท้  าการ
สัมภาษณ์นกัเรียนคนท่ี 1 ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่  

“ปกติผมเป็นคนขีเ้กียจ ชอบความรวดเร็ว กเ็ลยใช้วิธีการเรียนรู้แบบดูข้อสอบท่ีใช้ในการ     
ติวออนไลน์ในอินเตอร์เนต็ และดูจากส่ือออนไลน์ในรูปแบบ Graphic info มนัช่วยจ าได้
ง่ายขึน้ เพราะเค้าจะสรุปใจความในเร่ืองท่ีเราต้องการมาให้ส าเร็จเลย อย่างวิชายาก ๆ อย่าง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กด็ูเคลด็ลับในการจ าสูตร วิธีลัด  และมาฝึกท าข้อสอบ ท าไป
เร่ือย ๆ หนังสือมอ่ีานบ้างแต่น้อย เพราะครูสอนในช้ันเรียนแล้วพอจ าได้บ้าง แต่มาเพ่ิม
บางส่วนด้วยการดูส่ือออนไลน์ตามท่ีว่ามาครับ”  

สอดคลอ้งกบันกัเรียนคนท่ี 2 ท่ีใชส่ื้อออนไลน์ในการทบทวนและพฒันาการเรียนของ
ตนเอง แต่มีการใชเ้ทคนิคอ่ืนร่วมดว้ย คือการบนัทึกช่วยจ า และการใชว้ธีิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึง
ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ 
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“ถ้ามเีวลาว่างจะใช้วิธีดูจากคลิปการสอน เพราะหนูเป็นคนคิดได้ช้า เรียนกค่็อนข้างช้า 
ต้องฟังหลาย ๆ รอบ ไปเรียนพิเศษบ้างในบางวิชา บางคร้ังกไ็ปดูคลิปสอนของติวเตอร์ใน
อินเตอร์เนต็ และบันทึกใส่ในกระดาษ Short Note แปะไว้ตามจุดส าคัญในบ้าน เพ่ือใช้ใน
การอ่านสอบ ต้องอ่านซ ้าเร่ือย ๆ ค่ะ หากยังไม่เข้าใจในบทเรียนไหน เร่ืองไหนกจ็ะ
สอบถามครู หรือเพ่ือนสนิท มานั่งแลกเปลี่ยนสลับกันติว แต่หนูกม็าอยากไปรบกวนมาก 
เพราะบางคร้ังทุกคนต้องเตรียมตัวในการสอบเหมือนกัน”  

ส าหรับนักเรียนบางคน ท่ีบริบทแตกต่างกับนักเรียนคนอ่ืน เช่นระยะทางการเดินทาง
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนท่ีอยูค่่อนขา้งไกล อยา่งนกัเรียนคนท่ี 3 ท่ีไดใ้ห้ความคิดเห็น ก็ไดมี้เทคนิค
ในการพฒันาความสามารถในการคิดทางดา้นการเรียนของตนเองไวว้า่   

“บ้านหนูอยู่ไกล เวลากลับเลยค่อนข้างค า่หรือดึก กลับบ้านกท็ าการบ้าน และอ่านหนังสือ
ทบทวนบทเรียนบ้าง โดยเฉพาะวิชาท่ีต้องมีการสอบเกบ็คะแนน มีทุกสัปดาห์และถ้าสอบ
ปลายภาคกจ็ะอ่านทบทวนมากขึน้กว่าเดิม ส่วนใหญ่จะเร่งอ่านก่อนท่ีจะเข้านอน มไีปเรียน
พิเศษบ้างในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือถ้าไม่เข้าใจก็กลับบ้านมาดูคลิปจากในอินเตอร์เน็ตของ
ติวเตอร์ในการฝึกท าโจทย์ให้มาก ๆ บางวิชาก็อาจจะให้พ่อแม่ช่ วยสอนให้ค่ะ อย่าง
ภาษาอังกฤษ”   

การฝึกฝนด้วยตนเองหลังเลิกเรียนท่ีโรงเรียน เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในคิดการเรียนของนักเรียนได้ เพราะมีผูช่้วยท่ีมีความเข้าใจในบทเรียนอยู่อย่าง
ครูผูส้อน และการทบทวนกบัเพื่อน ๆ ดงัท่ีนกัเรียนคนท่ี 4 ไดก้ล่าววา่  

“หนูใช้วิธีการในการฝึกท าโจทย์ แบบฝึกหัดหลังเลิกเรียน ท าบ่อย ๆ ฝึกคิดเองให้ได้ก่อน
ค่ะ ย  า้คิดย า้เร่ือย ๆ ลองท าเองจนถ้าไม่ได้จริง ๆ กต้็องหาคนช่วย อย่างเช่น ถามครู เพ่ือนท่ี
เข้าใจ  และกห็าความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เนต็”   

การเรียนพิเศษก็เป็นทางเลือกส าเร็จรูปในการพฒันาการเรียนของนกัเรียนในยุคปัจจุบนั 
โดยนกัเรียนคนท่ี 5 ไดก้ล่าวถึงแนวทางเช่นน้ีไวว้า่   

“หนูไปจะไปฝึกท าแบบฝึกหัดจากท่ีเรียนพิเศษ แบบทีท่ีเรียนพิเศษกจ็ะมีสรุปโจทย์กับวิธี
ท า วิธีคิดมาให้กจ็ะมาฝึกท าเองในเวลาท่ีว่าง ๆ หรือใกล้สอบ เพราะหนูไม่ได้ถนัดทุกวิชา 
ถ้าจะให้นั่งเรียนในวิชาท่ีไม่ชอบกท็ าได้ ถ้าไม่เข้าใจคิดไม่ได้หนูจะถามครูทันทีหรือตอน
เลิกเรียนกจ็ะถามและจ าวิธีคิดนั้นจนจ าได้”  
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เช่นเดียวกบันกัเรียนคนท่ี 6  ใชว้ธีิท่ีคลา้ยกนักบันกัเรียนคนท่ี 5 ไดก้ล่าววา่   

“อ่านทบทวนหลังเรียน ข้อไหนท าไม่ได้หรือพลาดไปกเ็อามาอ่านซ ้าอีกมาดูว่าเพราะอะไร 
ผิดตรงไหน ท าไมถึงผิด ท่ีถกูมนัเป็นยงัไง ถ้าไม่เข้าใจ หาเองไม่ได้ กถ็ามครู ไม่จ าเป็นต้อง
เรียนพิเศษค่ะ ลดเวลาท่ีไร้สาระในบ้างคร้ังลง มาให้เวลาในการอ่านหนังสือทบทวน
บทเรียน ถามครู หรือเพ่ือนในกลุ่มท่ีสนิทกัน”    

แนวทางในการพฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียน จากขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัสรุป
ไดว้า่นกัเรียนตอ้งเรียนรู้และฝึกกระบวนการความสามารถในการคิดจากทั้งในและนอกชั้นเรียน อีก
ทั้งยงัตอ้งใช้วิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการพฒันาตวัเองในดา้นความสามารถในการคิดระดบัสูง และการ
เรียนในชั้นเรียนดว้ย เช่น การสอบถามในประเด็นขอ้สงสัยกบัครูผูส้อน การกลบัไปทบทวนดว้ย
ตนเองจากการอ่านหนงัสือเอง ทบทวนกบัเพื่อน ดูส่ือออนไลน์ Social Media รูปแบบต่าง ๆ ทาง
อินเตอร์เน็ต ไปเรียนพิเศษเฉพาะในวิชาท่ีเน้นหรือยงัไม่เข้าใจ เป็นต้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะด้วย
ขอ้จ ากดัหลายอยา่งในชั้นเรียน ท าใหน้กัเรียนตอ้งหาวธีิในการพฒันาการเรียนและความสามารถใน
การคิดดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเวลาเรียนต่อคาบของแต่ละรายวิชานอ้ยเกินไป นกัเรียนในชั้น
เรียนมีมากเกินไป (โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ส่วนมากเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่) อีกทั้งบริบทจริงครูผูส้อนไม่สามารถสอนให้เขา้ใจดูแลไม่ทัว่ถึง เกิดขอ้จ ากดั
มาก อยา่งไรก็ตามการพฒันาตนเองทั้งความสามารถในการคิดและการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน นกัเรียนตอ้งมีแนวทางและหาวธีิในการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    

3.2 แนวทางส าหรับครอบครัวทีส่่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง 

จากการเก็บขอ้มูลเชิงลึก จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในประเด็นเพิ่มเติมถึงปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ไดมี้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นครอบครัว ท่ี
จะช่วยให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีดีข้ึนได ้โดยไดเ้สนอมาเป็นแนวทางวา่ หาก
นกัเรียนไดรั้บ      การเล้ียงดู อบรม ส่งเสริม สนบัสนุนท่ีดี นกัเรียนจะเกิดความสามารถในการคิด
ได ้ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแนวทางส าหรับครอบครัวในมีการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสามารถใน
การคิดไดด้งัน้ี 

การใชชี้วติของนกัเรียนตอ้งมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีหลากหลายในการใชชี้วิตประจ าวนั 
ท าใหน้กัเรียนตอ้งมีการตดัสินใจในบางเร่ือง อาจจะเกิดผดิบา้งถูกบา้ง ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ครอบครัวนั้น
จะมีความใกล้ชิดและสามารถอบรม และฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดได้ อย่างน้อย
พื้นฐานขา้งตน้คือการคิดแกปั้ญหา ดงัท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนยา่นหว้ยขวางกล่าววา่    
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“ครอบครัวควรให้เด็กได้เร่ิมฝึกการคิด ฝึกแก้ปัญหา เพราะชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ของ
เดก็วัยนีส่้วนใหญ่เร่ิมต้องมีความสัมพันธ์กับส่ิงอ่ืน ๆ รอบตัวแล้ว เดก็ไม่ได้อยู่ในการดูแล
ของโรงเรียนตลอดเวลา ครอบครัวจึงต้องให้ความใส่ใจในการฝึกการคิดแก่เขา” 

สอดคลอ้งกบัครูโรงเรียนย่านถนนพระรามส่ี ท่ีไดก้ล่าวถึงแนวทางส าหรับครอบครัวใน
การพฒันาความสามารถในการคิดของนกัเรียนไวว้า่  

“พืน้ฐานในการคิดของนักเรียนมาจากครอบครัว ฝึกเขาคิดอย่างไร เป็นแบบอย่างท่ีดีให้เขา
อย่างไร และส าคัญท่ีสุดคือยคุนี ้ส่ือ หรือตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเป็นตัวท่ีท าให้
ความคิดนักเรียนเปลี่ยนแปลง แต่คนท่ีคนควบคุมส่ือท่ีนักเรียนเสพได้ดีท่ีสุดคือ พ่อแม่ต้อง
ให้อบรมเลีย้งดูอย่างใกล้ชิด”   

ในส่วนขอ้เสนอของแนวทางเก่ียวกบัประเด็นครอบครัว ของครูโรงเรียนย่านลาดกระบงั 
ไดย้กประเด็นส่ือกบัการดูแลของครอบครัววา่มีความส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงไดใ้หแ้นวทางไวด้งัน้ี   

“ครอบครัวควรวางแผนฝึกนักเรียนให้มีความสามารถในการคิด เพราะเป็นพืน้ฐานในการ
เรียนรู้ด้วย โดยสอนเขาตั้งแต่เด็ก ซ่ึงต้องอยู่กับครอบครัวเป็นหลักมากกว่าสังคมอ่ืน 
เน่ืองจากว่า ส่ือสมัยนีก้ว้างและมีความส าคัญ ต่อการคิดของนักเรียน ถ้านักเรียนไปมอง
ตามส่ือไม่คิดไตร่ตรอง รายละเอียด ความจริง อย่างมีวิจารณญาณ ก็จะเช่ือและคล้องตาม
ส่ือ”  

แนวทางในส าหรับครอบครัวท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสามารถในการคิด จากขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัสรุปไดว้า่ ครอบครัวควรฝึกให้นกัเรียนไดมี้ทกัษะความสามารถในการคิด
ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างทกัษะในกระบวนการของโรงเรียน เพราะครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการ
อบรมอย่างใกล้ชิดมากกว่ากลุ่มบุคคลอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบันักเรียนเม่ืออยู่นอกโรงเรียน เพื่อเป็น
พื้นฐานต่อยอดความสามารถในการคิดท่ีดีของนกัเรียน เม่ือตอ้งเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั
ของนกัเรียนในชีวิตประจ าวนัท่ีมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาจส่งผลต่อความสามารถในการคิด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ส่ือ ซ่ึงอาจส่งผลต่อทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ ในตวันกัเรียนได ้ดงันั้นครอบครัวจึง
ตอ้งใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนไดมี้ทกัษะในการคิดตั้งแต่ในระดบัครอบครัว และส่ง
ต่อมายงัระบบการศึกษา   
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จากการท่ีผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู และนักเรียนในระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงแนวทางการพฒันาความสามารถในการคิด
ระดบัสูง ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามบทบาทของแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกั มี
แนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ดงัตารางท่ี 28  

ตารางท่ี 28 แนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง  

แนวทางส าหรับ แนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง 
1. สถานศึกษา - มีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูบูรณาการกระบวนการคิดระดบัต่าง ๆ ใน

การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกคน ทุกรายวชิา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนครูโดยผ่านการอบรม ประชุม สัมมนาครู และ
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการคิด
ระดบัสูงของนกัเรียน        
- สร้างความเขา้ใจแก่ ทุกฝ่ายงาน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและผูป้กครอง 
ว่าการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ไม่ใช่ภาระแค่ของโรงเรียน
หรือฝ่ายวชิาการ เป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกฝ่าย ทุกคน ตอ้งร่วมกนัพฒันา 

2. ครูผูส้อน - ส่งเสริมและจดักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการความสามารถใน
การคิดแบบต่าง ๆ ในรายวชิาต่าง ๆ 
- ครูตอ้งมีความถนดัและเขา้ใจในรายวิชาท่ีตนเองสอน ทั้งดา้นวิชาการ และ
การพฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ 
- ใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดกระบวนการคิดใน
ระดบัสูง  
- ครูตอ้งฝึกกระบวนการคิดแก่นกัเรียน โดยเร่ิมจากการคิดในส่ิงท่ีง่ายและ
ค่อยพฒันาไปสู่ส่ิงท่ียากข้ึน  

3. นกัเรียน  - นกัเรียนตอ้งให้ความส าคญั กบัการพฒันาตวัเองในดา้นความสามารถใน
การคิดระดบัสูง 
- นกัเรียนตอ้งมีแนวทางและวิธีในการพฒันาความสามารถในการคิดของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง    

4. ครอบครัว  - ต้องให้การสนับสนุนโรงเรียนในการพฒันาความสามารถด้านการคิด
ระดบัสูงของนกัเรียน  
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2” เป็นงานวิจยั
แบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคคื์อ 1. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 2. เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษา
ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 และ   4. เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 12 โรงเรียน มีนกัเรียนทั้งหมดรวมจ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 384 คน ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1. แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัสนับสนุน 2. แบบทดสอบทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง        
3.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบั แนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิด
ระดบัสูง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้
วิธี LSD การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบน าตวัแปรเขา้ทั้งหมด และการ
วเิคราะห์เน้ือหา  
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สรุปผลการวจัิย  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก่ียวกับ แนวทางการพฒันา
ความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
 1. การวิเคราะห์ระดับคะแนนความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  โดยคะแนน
ผลรวมทั้งหมด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นความสามารถในการคิดแต่ละ
ดา้นแลว้ ดา้นท่ีนกัเรียนมีคะแนนมากท่ีสุด คือดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหา โดยคะแนน
รวมอยู่ในระดบัสูง  รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์  โดยคะแนนรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ โดยคะแนนรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และดา้นการความสามารถในการคิดท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือ ความสามารถใน
การคิดตดัสินใจ โดยคะแนนรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนน 5.19  5.17  4.72 และ 
3.91 ตามล าดบั  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ 
เพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคะแนนความสามารถในการคิด
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

หากพิจารณารายด้านพบว่า ความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  เม่ือจ าแนกตาม
เพศของนักเรียน พบว่าเพศท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับคะแนนความสามารถในการคิด
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิด
ระดบัสูงท่ีดีกวา่นกัเรียนชาย โดยมีคะแนนเฉล่ีย 19.45 และ 18.54 ตามล าดบั  

ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย 
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง 2.76 – 3.50 มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิด
ระดบัสูง มากกวา่นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง 2.00 – 2.75 และนกัเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มากกวา่ 3.50   มีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง มากกวา่
นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง 2.00 – 2.75 และ 2.76 – 3.50  
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ส่วนปัจจยัอาชีพของผูป้กครอง พบว่า นักเรียนท่ีมีอาชีพของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั มี
ความสัมพนัธ์กบัคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง   

ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบว่า นกัเรียนท่ีระดบัการศึกษาของผูป้กครองท่ีแตกต่าง
กนั มีความสัมพนัธ์กบัคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ในภาพรวมมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง   

สภาพครอบครัว พบว่า นกัเรียนท่ีมีสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัคะแนน
ความสามารถในการคิดระดบัสูง อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในภาพรวมมีคะแนน
ความสามารถในการคิดระดบัสูงอยูใ่นระดบัปานกลาง   

3. การวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบวา่ 
ปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผลทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ต่อความสามารถในการคิด
ระดบัสูง มี 1 ตวัแปร คือ ดา้นความเช่ืออาจภายในตน ส่วนอีก 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นการอบรมเล้ียงดู 
ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และดา้นเจตคติต่อการเรียน ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ปัจจยัทั้ง 4 ตวัแปรร่วมกนัส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง อธิบาย
ความแปรปรวนของความสามารถในการคิดระดบัสูง ไดร้้อยละ 4.4 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์มีค่า 4.344 และสามารถเขียนสมการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี  

สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  
  Y = 11.899 – .635 (X4) + 0.483 (X3) + 0.513 (X2) + 1.592 (X1)  
 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  
  Z = -0.078 (X4) + 0.042 (X3) + 0.065 (X2) + 0.160 (X1) 

นอกจากน้ียงัพบวา่ดา้นการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิด
ระดบัสูงของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 ในเชิงลบ (beta  = -.078)  

4. แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จากผลการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

4.1 สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน ในการส่งเสริม 
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และสนับสนุน ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เกิดทกัษะความสามารถในการคิด
ระดบัสูง โดยผา่นการอบรม ประชุม สัมมนาครู กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความ
เขา้ใจแก่ ทุกฝ่ายงาน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและผูป้กครอง วา่การพฒันาความสามารถในการ
คิดระดบัสูง เป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกฝ่าย ทุกคน ตอ้งร่วมกนัพฒันา 

4.2 ครูตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการทกัษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ ในชั้น 
เรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง ใชเ้ทคนิคการสอน
ท่ีหลากหลาย เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดกระบวนการคิดในระดบัสูง และฝึกกระบวนการคิดให้เป็นตาม
ตามล าดบัขั้นตอน  

4.3 ครูควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง 
รูปแบบต่าง ๆ แก่นกัเรียนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

4.4 นกัเรียนตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาความสามารถในการคิด 
ของตนเอง ดว้ยวธีิการและรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

4.5 ครอบครัวตอ้งใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนในทุกดา้นอยา่งเตม็ท่ี เพื่อให ้
นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง 
 
อภิปรายผลการวจัิย  

ขอ้คน้พบจากการวจิยั สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัในประเด็นต่าง ๆ 
ไดด้งัน้ี 
 1. จากการวิจัยพบว่าคะแนนความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  โดยคะแนน
เฉล่ียภาพรวมของความสามารถในการคิดระดบัสูง อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นความสามารถในการคิดแต่ละดา้นแลว้ ดา้นท่ีนกัเรียนมีคะแนนมากท่ีสุด คือดา้นความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา โดยคะแนนรวมอยู่ในระดับสูง  รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  โดยคะแนนรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นความสามารถในการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ โดยคะแนนรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นการความสามารถในการคิดท่ีมีคะแนน
นอ้ยท่ีสุดคือ ความสามารถในการคิดตดัสินใจ โดยคะแนนรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงสรุปไดว้า่
สภาพปัจจุบันของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีความสามารถในการคิดระดบัสูงอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 อยู่ในพื้นท่ีเขตเมืองหลวง ท่ีมี
การพฒันาทางดา้นสังคม เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ และการรับเอาวฒันธรรมผสมผสานจากภายนอก ท่ี



167 

 

กว้างขวาง มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าว ันนักเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิดจากการท่ีตวัเองไดพ้บเจอประสบการณ์จากในเขตเมืองท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว  
คะแนนในการคิดระดบัสูงจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงถา้ดูจากผลคะแนนเฉล่ียนั้นมากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของคะแนนเต็ม สอดคล้องกับ ดวงพร ข้องเก่ียวพันธ์ุ (2553) ท่ีได้ศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6  ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัจจุบนัของความสามารถในการคิดวิจารณญาณและ
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ 
เพศ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับคะแนนความสามารถในการคิด
ระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

ดา้นเพศ เพศหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีสูงกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบั 

สุวรรณา อรรถชิตวาทิน (2552: 92-96) ไดเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียทกัษะการคิดขั้นสูงดา้นการด าเนิน

ชีวิตของนักเรียนท่ีมีเพศและระดบัชั้น สรุปได้ว่านักเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีทกัษะการด าเนินชีวิต

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และขดัแยง้กบังานวิจยัของ รวิวรรณ พละศกัด์ิ 

(2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัทางชีวสังคมและการอบรมเล้ียงดูท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการ

คิดอย่างมีเหตุผลรอบดา้นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน                 

ไม่แตกต่างกนั ดงันั้นกล่าวได้ว่าสภาพการณ์ด้านความสนใจและใส่ใจในด้านการคิดท่ีสะทอ้น

ออกมาในการเรียน ถา้มองในเร่ืองความต่างของเพศในวยัน้ี ระดบัชั้นน้ีแลว้ เพศหญิงมีแนวโน้มท่ี

จะมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นระบบมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 86-87)         

ไดก้ล่าวไวว้า่ เพศหญิงจะเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นเม่ืออายรุาว 12 ปี ไวกวา่เพศชายท่ีเขา้สู่วยัรุ่นเม่ืออายุราว 14 

ปี และศรีเรือน แกว้กงัวาล (2540: 347) อธิบายวา่ระยะน้ีเป็นระยะท่ีเด็กจะแสดงความปราดเปร่ือง

อยา่งชดัเจนและเห็นความแตกต่างของเด็กวยัน้ีกบัวยัอ่ืน ๆ ไดช้ดัเจน  การเรียนรู้เร่ืองยาก ๆ  เร่ืองท่ี

เป็นนามธรรมซบัซ้อนเด็กก็สามารถเขา้ใจได ้ซ่ึงเพศหญิงเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่นก่อนดงันั้นพฒันาการทาง

สมองของนกัเรียนหญิงส่วนใหญ่จึงเร่ิมท่ีมีการคิดแบบสลบัซบัซ้อนไดไ้วและสั่งสมประสบการณ์

ในวยัรุ่นไดม้ากกวา่เม่ือเทียบกบัระยะเวลาในการเขา้สู่วยัรุ่น      

ส่วนปัจจยัดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสูง จะ
มีคะแนนความสามารถในการคิดระดับสูงมากกว่า นักเรียนท่ีมีผลการเรียนน้อยกว่า อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบั รวิวรรณ พละศกัด์ิ (2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัทาง
ชีวสังคมและการอบรมเล้ียงดูท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ีย 3.00 ข้ึนไป มีการคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้น ดา้นการคิดแกปั้ญหาแบบวิทยาศาสตร์ มากกว่า
นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 3.00 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริกานต ์คุสินธ์ุ (2549) ไดท้  า
การวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลและแนวทางการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้ดงันั้นกล่าวไดว้า่นกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีหรือมีเกรดเฉล่ียสะสมในการเรียนท่ีอยูใ่นระดบัสูง จะมีความสามารถ
ในการคิดระดบัสูงตามดว้ย และมีมากกว่านกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัท่ีน้อยกว่า ซ่ึงแบบวดั
หรือแบบทดสอบสามารถวดัความสามารถในการคิดระดบัสูง จ าแนกนกัเรียนท่ีมีความสามารถใน
การเรียนและความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีแตกต่างกนัได ้ 

ดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง มีผลต่อระดบัคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง 
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ ศิริกานต์ คุสินธ์ุ (2549) ไดท้  า
การวิจยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลและแนวทางการพฒันาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ระดับการศึกษาของ
ผูป้กครอง สามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณได ้ดงันั้นกล่าวได้
วา่ ความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 กบัการศึกษาของผูป้กครอง 
ไม่วา่จะประกอบอาชีพใด ไม่มีผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ซ่ึงอาจเป็นไปได้
วา่ เพราะนกัเรียนไดรั้บอิทธิพลจากส่วนอ่ืน หรือมีปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลในการคิดระดบัสูงมากกวา่
ท่ีจะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนดา้นครอบครัว ขณะท่ีผลการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมีแนวทางใน
การพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ระบุวา่ครอบครัวตอ้งให้ความส าคญัต่อการสนบัสนุน
และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ความสามารถในการคิดระดบัสูง  

ดา้นปัจจยัอาชีพของผูป้กครองและ ดา้นสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างมีผลต่อระดบัคะแนน
ความสามารถในการคิดระดับสูง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกับระดับ
การศึกษาของผูป้กครอง ดงันั้นกล่าวได้ว่า อาจเป็นเพราะโรงเรียนในสังกดั สพม. 2 มีสภาพท่ีมี
ความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม อีกมีการพฒันาในรูปแบบของสังคมเมือง 
– สังคมขยายตวัค่อนขา้งมาก ย่อมส่งผลให้นกัเรียนใช้ชีวิตแบบในสังคมเมืองมากข้ึน เช่นการใช้
ชีวติอยูน่อกบา้นมากกวา่ท่ีจะอยูใ่นท่ีบา้น ความสัมพนัธ์ในครอบครัวหรือพื้นฐานของครอบครัว จึง
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อาจไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูงโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านสภาพ
ครอบครัว ระดบัการศึกษาและอาชีพของผูป้กครอง     

3. การวิเคราะห์ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีมีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบวา่
ปัจจยัทั้ง 4 ตวัแปรร่วมกนัส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูง ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดระดบัสูง ไดร้้อยละ 4.4 ปัจจยัสนบัสนุนท่ีส่งผล
ทางบวกมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง มี 1 ตวั
แปร คือ ดา้นความเช่ืออาจภายในตน และอีก 3 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
เรียงตามล าดบัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และดา้นการอบรมเล้ียงดู   

ซ่ึงจ าแนกรายดา้นแลว้ ดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน ส่งผลทางบวกต่อความสามารถใน
การคิดระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ความเช่ืออ านาจภายในตน 
ส่งผลให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดระดบัสูง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของโรเตอร์ (Rotter, 1966
อา้งถึงใน อภิญญา วรรณประพนัธ์, 2545: 51) ท่ีอธิบายถึงบุคลิกภาพและการแสดงออกของบุคคลท่ี
มีความเช่ืออ านาจภายในตน ว่าต้องมีความไว ต่ืนตัว และมีความพร้อมต่อสภาวะแวดล้อมท่ี
เอ้ืออ านวยหรือน ามาซ่ึงความรู้และข่าวสาร ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม และ
ยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีของ สต๊ิกแลนด์ (Strickland, 1977) ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีมีความเช่ืออ านาจ
ภายในตนจะมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อพฤติกรรมความส าเร็จ มีการตดัสินใจท่ีมัน่คงเด็ดเด่ียว มุ่ง
อยูท่ี่การท างาน ต่อตา้นและไม่ค  านึงถึงอิทธิพลของสังคม สามารถใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
รอบคอบ แสดงความช่ืนชมต่อความส าเร็จในงานท่ียาก และน าการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากตนเองมาใช้ใน
การตดัสินใจมากกวา่ท่ีจะใชก้ารเรียนรู้จากบุคคลอ่ืนหรืออิทธิพลของสังคม นอกจากยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ เกิดศิริ ทองนวล (2550: 88-96) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษเขต 4 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ มารา (Marra, 1997: 1215-B) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ รูปแบบการเรียน และความเช่ืออ านาจภายใน - ภายนอกตน พบว่า ความเช่ือ
อ านาจภายในตนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผูท่ี้มี
ความเช่ืออ านาจภายในตนจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผูท่ี้มีความเช่ือ
อ านาจภายนอกตน ดังนั้นกล่าวได้ว่า นักเรียนท่ีมีความเช่ืออ านาจภายในตนเอง จะมีคะแนน
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ความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีมากกวา่นกัเรียนท่ีมีความเช่ืออ านาจภายนอกตนเอง  เพราะการท่ี
นกัเรียนมีความเช่ืออ านาจภายในตนเอง จะเช่ือวา่ส่ิงใดก็ตามท่ีตนเองไดก้ระท าและเกิดประสิทธิผล
ออกมานั้น ล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของตนเอง ไม่ใช่ส่ิงอ่ืนท่ีอยู่นอกตนเอง และย่อมจะ
ส่งผลต่อระดบัความสามารถในดา้นการคิดระดบัสูงเช่นกนั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบั
ประเด็นน้ี คือตวันกัเรียนเอง โดยเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ให้ความคิดเห็นวา่เม่ือทุก
ปัจจยัท่ีรับเขา้มาในชีวิตของนกัเรียน สุดทา้ยแลว้ตอ้งอยูท่ี่ตวันกัเรียนเองว่าจะเลือกส่ิงใดท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับตนเองว่าต้องการอะไร มองท่ีตัวเองเป็นหลัก สอดคล้องกับทฤษฎีของ สต๊ิกแลนด์ 
(Strickland, 1977: 58) ไดอ้ธิบายว่า ความเช่ืออ านาจภายในตนจะท าให้บุคคลมีความคาดหวงัใน
ความส าเร็จของพฤติกรรมท่ีจะท าต่อไปข้ึนอยู่กบัความสามารถของเขาเอง เป็นผูมี้การตดัสินใจ
มัน่คง และเด็ดเด่ียว ท างานโดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหา ท างานเป็นระบบระเบียบ มีความสนใจต่อ
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม และมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อปรับปรุงตนเองให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ ดงันั้น เม่ือมีปัจจยัอ่ืน ๆ เป็นตวัเสริมแลว้ สุดทา้ยคือตวัตนของ
นกัเรียนเองท่ีตอ้งเกิดการขบัเคล่ือนแสดงความต่ืนตวัออกมาให้เห็นถึง ดา้นของความสามารถใน
การคิดระดบัสูง   

ด้านเจตคติต่อการเรียน ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการคิดระดับสูง อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขดัแยง้กบัผลการวจิยัของ เบญ็จพร ภิรมย ์และ สมศกัด์ิ ลิลา (2554) ท่ี
ผลการวจิยัปรากฏวา่ ตวัแปรดา้นเจตคติต่อการเรียนส่งผลทางตรงต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และงานวิจยั
ของ จนัทร์ทิมา สูงสุมาลย ์(2555) พบวา่ ตวัแปรเจตคติต่อการเรียนสามารถร่วมจ าแนกนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีทกัษะการคิดระดบัสูงดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
ดงันั้นกล่าวไดว้า่   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดั สพม. 2 ท่ีมีเจตคติต่อการเรียน
แตกต่างกนั ถา้เปรียบเทียบนกัเรียนในกลุ่มท่ีมีเจตคติต่อการเรียนในดา้นบวก กบันกัเรียนท่ีมีเจตคติ
ในดา้นลบ จะมีความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่แบบทดสอบ
ในการคิดระดบัสูงท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบทดสอบลกัษณะเป็นสถานการณ์ไม่อิงเน้ือหา 
(Content free) จึงไม่เห็นความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูง ในดา้นเจตคติ
ต่อการเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม เช่นเดียวกนัจากการสัมภาษณ์ประเด็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครู ยกเร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน  และส่ือท่ีนกัเรียนไดรั้บมา มีส่วนในการเปล่ียนแปลง 
เจตคติต่อบางส่ิงได้ เม่ือเขาได้ซึมซับหรือไปเลือกรับมา อาจส่งผลต่อความสามารถในการคิด
ระดบัสูงได ้เพราะปัจจุบนัส่ือจดัเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง เพียงแต่วา่ไปในทิศทางใด 
และในระดับใด และจะส่งผลให้เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับทฤษฎีของ                   
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อนาสตาซี (Anastasi, 1996) ใหแ้นวคิดวา่ เจตคติหมายถึง ความโนม้เอียงท่ีจะแสดงออกในทางชอบ
หรือไม่ชอบต่อส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเจตคติไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สามารถสรุปพาดพิงจาก
พฤติกรรมภายนอก ทั้งตอ้งใชภ้าษาและไม่ตอ้งใชภ้าษา ดงันั้นส่ือและส่ิงแวดลอ้มท่ีนกัเรียนได้รับ
มาก็จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงเจตคติต่อการเรียน และเม่ือนกัเรียนไดรั้บส่ือนั้นมากข้ึน จากสอง
ปัจจยัน้ี ยอ่มท าใหเ้กิดเจตคติเป็นสองทาง ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ วนิดา คนัธจนัทร์ (2549) ไดท้  าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงประกอบด้วย ความใฝ่รู้ จิตวิทยาศาสตร์ 
แรงจูงใจในการเรียนวทิยาศาสตร์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กบัตวัแปรความสามารถในการคิด
ระดับสูง ผลการวิจัยสรุปได้เป็นสหสัมพนัธ์คาโนนิคอล พบว่าตัวแปรแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการคิดระดับสูง  และขัดแย้งกับ งานวิจัยของ                  
จนัทร์ทิมา สูงสุมาลย์ (2555) พบว่า ตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถร่วมจ าแนกนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีทกัษะการคิดระดบัสูงดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่าได ้
ดงันั้นกล่าวได้ว่า ความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีเกิดข้ึนกบัตวันักเรียนนั้นอาจเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัในการคิดในใช้ชีวิตของนกัเรียนเองโดยเบ้ืองตน้ ซ่ึงทุกคนตอ้งมีทกัษะในดา้นการคิดโดย
ธรรมชาติอยูแ่ลว้ ดงันั้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจึงไม่มีผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง  และยงั
สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูให้สัมภาษณ์เร่ืองส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน 
อาจส่งผลใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิไดเ้ช่นกนั เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของมนุษย ์มีทั้งท่ี
เกิดจากตนเองและส่ิงแวดลอ้มภายนอก สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ สเปนเซอร์และเฮลมริช (Spence 
& Helmreich, 1983 cited in Franken, 1994)ได้กล่าวถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิว่าหมายถึง การมี
พฤติกรรมมุ่งงาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนตัวของบุคคล กับมาตรฐานภายในหรือ
ภายนอก รวมทั้งการแข่งขนักบับุคคลอ่ืน หรือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานดีท่ีสุด ซ่ึงการอยู่ร่วมกบั
บุคคลอ่ืน ๆ คือส่ิงแวดลอ้มอยา่งหน่ึงท่ีอยูร่อบตวัเด็ก ยอ่มส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิดว้ยเช่นกนั  

ส่วนดา้นการอบรมเล้ียงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
ในเชิงลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ รววิรรณ พละศกัด์ิ (2550) พบวา่ ในดา้นการอบรมเล้ียงดู
ท่ีแตกต่างกนัทั้ง 3 แบบ มีผลต่อความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผลรอบดา้นทุกดา้นของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 จงัหวดันครปฐม ไม่แตกต่างกนั  และขดัแยง้กบัผลการวิจยั
ของ จนัทร์ทิมา สูงสุมาลย ์(2555) พบว่าตวัแปรการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง สามารถจ าแนก
นกัเรียนท่ีมีทกัษะการคิดระดบัสูงดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า ซ่ึงดา้นการ
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อบรมเล้ียงดู ส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษาเขต 2 อยา่งไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะ นกัเรียนบางส่วนอาจไม่กลา้เปิดเผยความจริงในการไดรั้บการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว 
เพราะเร่ืองการอบรมเล้ียงดูนั้นอาจเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนหรือเป็นส่วนตวัภายในครอบครัวของ
นักเรียน จึงไม่กล้าท่ีจะเปิดเผยข้อเท็จจริงมากนัก ท าให้ผลของงานวิจยัท่ีออกมา ไม่พบความ
แตกต่างในเร่ืองการอบรมเล้ียงดูของนักเรียนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดับสูง 
ส่วนขอ้มูลจากสัมภาษณ์ปัจจยัดา้นน้ีทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู ใหค้วามเห็นวา่ เป็นผลจากการ
เล้ียงดูจากครอบครัว วา่มีการสนบัสนุน ส่งเสริม หรือใหก้ารอบรมเล้ียงดูมาในรูปแบบใด ซ่ึงจะช่วย
ใหน้กัเรียนสามารถเกิดความสามารถในการคิดดว้ยตนเอง และง่ายต่อกระบวนการต่อยอดในระบบ
การศึกษาในโรงเรียน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของไมเออร์  (Maier, 1969: 175) ไดก้ล่าวถึงความส าคญั
ของการอบรมเล้ียงดูวา่ การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่มีอิทธิพลส าคญัยิ่งต่อชีวิตของเด็ก พ่อแม่จะเป็น
ตวัแทนสังคมท่ีดีในการช่วยเหลือเด็ก ดงันั้นการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงจึงตอ้งมี
การเร่ิมตน้จากการสนบัสนุนของครอบครัว ผูป้กครองเร่ิมวางแบบแผนในการพฒันาในแต่ละช่วง
วยัของเด็กใหเ้หมาะสม เพื่อน าไปสู่การพฒันาในการคิดระดบัสูงในอนาคตต่อไป  

4. แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  

4.1 สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน     ในการส่งเสริม 
และสนับสนุน ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เกิดทกัษะความสามารถในการคิด
ระดับสูง เพราะการวางแผนของโรงเรียนและการก าหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียน มี
ความส าคญัต่อทิศทางและจุดเนน้ของการพฒันานกัเรียนทางดา้นวชิาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะ
ความสามารถในการคิดแต่ละด้าน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ตามจุดเน้นของหลักสูตร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัต่อการพฒันาในทุกมิติอยา่งจริงจงั และตอ้งให้
การส่งเสริมและสนบัสนุนครู เพราะครูมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาทกัษะความสามารถ
ในการคิดระดบัสูงของนกัเรียน โดยแนวทางในการส่งเสริมของผูบ้ริหารสถานศึกษาได้แก่ การ
ก าหนดนโยบายและส่งเสริมให้ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการทกัษะกระบวน
ความสามารถในการคิดระดบัต่าง ๆ เขา้กบักระบวนการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนครูในการพฒันาศกัยภาพ
การจดัการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบการอบรม ประชุม 
สัมมนาครู และกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้สู่
ความสามารถในการคิดระดบัสูง  
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  4.2 ครูตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการทกัษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ ในชั้น
เรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง โดยบูรณาการสู่
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน / รายวิชาท่ีครูรับผิดชอบ ผา่นเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อให้นกัเรียนเกิดความสามารถในการคิดอยา่งรอบดา้นและต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความสอดคลอ้ง
และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละรายวชิา ซ่ึงการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ครูตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติของรายวิชาและสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาท่ี
ตนเองสอนให้นกัเรียนให้เกิดทกัษะความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยเร่ิมปลูกฝังทกัษะ
การคิดพื้นฐานง่าย ๆ จนไปถึงทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงแบบต่าง ๆ ในระดบัท่ียากข้ึน
และซับซ้อนมากข้ึน และท่ีส าคญัการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด แสดงความคิด
ออกมาของนกัเรียน มีความส าคญัเช่นกนั เพราะการใหน้กัเรียนไดแ้สดงออก เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงถึงศกัยภาพความสามารถในการคิดภายใตก้รอบเง่ือนไข และส่ิงท่ีนักเรียนได้
เขา้ใจหรือมุมมองต่อส่ิงท่ีเขาคิดจะเป็นการสะท้อนให้ครูผูส้อนท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดได้เข้าใจถึง
ความคิดและปัญหา และหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาทกัษะความสามารถในการคิดของ
นกัเรียนต่อไป   

4.3 ครูควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง 
รูปแบบต่าง ๆ แก่นกัเรียน เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูงแต่
ละดา้น และเขา้ใจขั้นตอน กระบวนการคิดในแต่ละดา้นอยา่งชดัเจน  เพราะจากการเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพกบักลุ่มตวัอย่างนักเรียน บางคนยงัไม่เขา้ใจในความหมายของความสามารถในการคิด
ระดบัสูง แมว้่าตนเองจะได้รับการฝึกฝนในรูปแบบการบูรณาการในชั้นเรียนแล้วก็ตาม แต่เม่ือ
ผูว้ิจยัถามถึงกระบวนการคิดระดบัสูงนั้นแลว้ กลบัไม่เขา้ใจในความหมาย อาจเป็นเพราะ ครูผูส้อน
ในแต่ละรายวิชาเขา้ใจวา่มีการบูรณาการแลว้ แต่ความหมาย ขั้นตอน และกระบวนการ เด็กยงัไม่
เขา้ใจวา่ วธีิการคิดหรือกระบวนการคิดนั้น ๆ เป็นความสามารถในการคิดระดบัสูง    

4.4 นกัเรียนตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการพฒันาความสามารถในการคิด 
ของตนเอง ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างต่อเน่ือง   ซ่ึง
นกัเรียนตอ้งเป็นผูแ้สวงหาความรู้ หาวิธีการในการพฒันาตวัเองในดา้นความสามารถในการคิด
ระดบัสูง อย่างหลากหลายและคลอบคลุมอย่างรอบดา้นดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยรูปแบบการ
พฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง ท่ีสามารถพฒันาได้ด้วยตนเอง เช่น ในชั้นเรียน เม่ือมี
ประเด็นขอ้สงสัยในบทเรียน ขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ ควรสอบถามในประเด็นขอ้สงสัยกบั
ครูผูส้อนให้ชัดเจน ว่าส่ิงนั้นคืออะไร มีขั้นตอน หรือกระบวนการอย่าง รวมทั้งแบ่งเวลาในการ
ทบทวน หรือฝึกฝนจากบทเรียนดว้ยตนเอง ไม่วา่จะเป็นการอ่านหนงัสือเอง ทบทวนกบัเพื่อน ดูส่ือ
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ออนไลน์ Social Media รูปแบบต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต หรือแมก้ระทัง่การใชเ้วลาวา่งไปเรียนพิเศษ
เฉพาะในวชิาท่ีเนน้หรือยงัไม่เขา้ใจ ยอ่มเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการคิดระดบัสูงไปในตวั ซ่ึงตอ้ง
ยอมรับว่านักเรียนในโรงเรียนสังกดัส านักเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 มีขอ้จ ากดัหลาย
อย่างในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นดา้นเวลาเรียนต่อคาบของแต่ละรายวิชาน้อยเกินไป นกัเรียนในชั้น
เรียนมีมากเกินไป (โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ส่วนมากเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่) ท าใหค้รูผูส้อนไม่สามารถดูแล หรือสอนใหเ้ขา้ใจอยา่งทัว่ถึง เกิดขอ้จ ากดัมาก 
ดงันั้นนักเรียนตอ้งมีความกระต้ืนร้ือร้น ในการหาวิธีพฒันาตนเองในแต่ละทกัษะการเรียนและ
ความสามารถในการคิดด้วยวิธีอ่ืน ๆ คน้หาวิธีท่ีเหมาะสมกบัตนเองท่ีสุด และตอ้งพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง    

  4.5 ครอบครัวต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มท่ี เพื่อให้
นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง เพราะการสนบัสนุนจากครอบครัวถือวา่เป็น
ผูท่ี้เก่ียวข้องทางตรงท่ีส าคญัพอ ๆ กันกับครูผูส้อนท่ีต้องจดักระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง แต่การปลูกฝังและฝึกฝนให้นักเรียนได้เกิดทกัษะ
ความสามารถในการคิด โดยเฉพาะจากการดูแลและปลูกฝังจากครอบครัวก็มีความส าคญัเช่นกนั 
เพราะนักเรียนมีความสัมพนัธ์กับครอบครัวอย่างใกล้ชิด มากกว่าครูท่ีโรงเรียน เป็นการสร้าง
พื้นฐานของกระบวนการคิดให้นักเรียนได้ซึมซับในส่ิงท่ีครอบครัวปลูกฝัง กบัสถานการณ์จริง     
ต่าง ๆ ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน วา่เม่ือพบเจอส่ิงน้ีแลว้ ตอ้งปฏิบติัอย่างไร จะแกไ้ข
ปัญหาอยา่งไร และจะหาทางออกแบบไหน ซ่ึงทั้งหมดครอบครัวนั้นมีความใกลชิ้ดกบันกัเรียนใน
การใชชี้วิตประจ าวนัเม่ืออยูน่อกโรงเรียน ครอบครัวจึงมีความส าคญัในการช้ีน าหรือแนะแนวทาง
ในการคิดเพื่อด าเนินชีวติประจ าวนั    

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั  แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู ้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวจัิยไปใช้  

1. จากผลการวิจยัพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 คะแนนเฉล่ีย
ผลรวมทั้งหมด อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมกระบวนการพฒันา
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ความสามารถในการคิดระดบัสูง ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผูป้กครอง ควรให้การส่งเสริม
และสนบัสนุนให้นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบ
ของนโยบายส่งเสริม การบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการให้ความ
ช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้พฒันาความสามารถในการคิด
ระดบัสูงท่ีดีข้ึนต่อไป    

2. จากผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 จ  าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
ความสามารถในการคิดระดบัสูง โดยนักเรียนหญิงมีคะแนนความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ี
ดีกว่านกัเรียนชาย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การคิดระดบัสูง  ดงันั้นจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และผูป้กครอง ควรให้การส่งเสริม สนบัสนุนและให้ความส าคญักบั กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ถา้นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี-ดีมาก จะมี
ผลต่อพฒันาการในดา้นความสามารถในการคิดระดบัสูง จึงควรให้การสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนในชั้นเรียนแบบบูรณาการทกัษะความสามารถในการคิดรูปแบบต่าง ๆ จนถึงในขั้น
ระดบัสูงเขา้กบับทเรียน อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสามารถในการคิดระดบัสูง  

3. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัสนบัสนุนดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน สามารถท านาย
ระดบัความสามารถในการคิดระดบัสูงได ้ ดงันั้นในการจดักระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ครูตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจ เสริมแรงกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความเช่ืออ านาจภายในตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีท าใหน้กัเรียนแสดงถึงอ านาจและอิทธิพลท่ีมาจากตวัตนของนกัเรียนเอง ซ่ึงนกัเรียนท่ีมีความเช่ือ
อ านาจในตนเองจะเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง เช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ หรือการกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงในชีวิตประจ าวนัท่ีส าเร็จและไม่ส าเร็จนั้นเกิดจากตนเองเป็นผูก้ระท า ไม่ใช่ปัจจยัอ่ืน ๆ หรือ
ปัจจยัภายนอก ดั้งนั้นความเช่ืออ านาจภายในตนเองจะส่งผลให้สามารถพฒันาความสามารถในการ
คิดระดบัสูงได ้เพราะกระบวนการคิดตอ้งเกิดข้ึนจากภายในของตวันกัเรียนเป็นหลกั โดยลกัษณะ
ของการคิดท่ีดี คือตอ้งมีการคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ มีกระบวนการวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ 
ไม่ด่วนตดัสินใจหรือเช่ืออะไรโดยง่าย ๆ หรือไปตามกระแสของสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว   ดั้งนั้นผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
และผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้ทราบข้อมูลร่วมกันและน าข้อมูลไปใช้ในการพฒันาและประกอบในการ
วางแผนพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนต่อไปได ้
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4. จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียนถึง
ประเด็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบว่า สถานศึกษาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน ในการส่งเสริมและสนบัสนุน ให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้แก่
นักเรียนได้เกิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง ครูตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ
ทกัษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้นกัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถใน
การคิดระดบัสูง รวมทั้งสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง
รูปแบบต่าง ๆ แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน นักเรียนต้องตระหนักและให้
ความส าคญัในการพฒันาความสามารถในการคิดของตนเอง ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผูป้กครอง
อยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้กิดทกัษะความสามารถในการคิดระดบัสูง 

5. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งสองกลุ่ม
ระบุให้ ครู เป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง  เพราะว่าครูเป็นผูจ้ดั
กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นผูถ่้ายทอดความรู้เน้ือหาทางวชิาการ ใหก้ารฝึกทกัษะต่าง 
ๆ ให้เกิดความสามารถในการคิดระดบัต่าง ๆ และสร้างลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ส าคญัให้แก่
นกัเรียนโดยตรง ท่ีส่งผลให้นกัเรียนเกิดการคิดได ้ตอ้งเกิดข้ึนจากกระบวนการ เทคนิค และวิธีการ
สอนในชั้นเรียนของครูผูส้อน โดยมีปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เป็นตวัเสริมให้เกิดกระบวนการคิด ไม่ว่าจะ
เป็น การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มรอบตวันกัเรียน และส่ือท่ีนกัเรียนไดซึ้มซบัหรือไป
เลือกรับมา ซ่ึงครูยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลไปยงัปัจจยัอ่ืน ๆ ในการควบคุมไม่ใหน้กัเรียนออกนอกกรอบ
ในความสามารถในการคิดดว้ย  เพราะครูตอ้งเป็นผูช้ี้แนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง  จึงมีอิทธิพลต่อปัจจยั
อ่ืน ๆ ของนกัเรียน  

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลหรือเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิด
ระดบัสูงมาใชใ้นการวจิยั เพื่อหาและสร้างสมการพยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดระดับสูง ระหว่างนักเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีต่างกนั เพื่อท าความเขา้ใจถึงบริบทและขอ้จ ากดัในการ
พฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูงท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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3. การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการคิดระดบัสูงแต่ละดา้น ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้
กบันกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรพฒันาแบบทดสอบความสามารถในการคิดระดบัสูง
แต่ละดา้นส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ช่วงชั้นอ่ืน หรือในรูปแบบเฉพาะของจุดเนน้ดา้นการคิด
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อใหแ้บบทดสอบมีความเหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน   

 
4. ควรมีการศึกษาแนวทางและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง 

ในกลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน หรือในระดบัการศึกษาอ่ืน เช่น ระดบัชั้นปฐม
ศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง
ต่อไป    
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Index of Item Objective Congruence 
 

ตารางท่ี 28  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาดา้นการอบรมเล้ียงดู แบบมาตรส่วนประมาณค่า  
 

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1. พอ่แม่ใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าฉนัอยูเ่สมอ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2. พอ่แม่มกัแสดงความภาคภูมิใจในตวัของขา้พเจา้ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3. พอ่แม่แสดงใหข้า้พเจา้รู้วา่ท่านรักขา้พเจา้ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4. พอ่แม่ใหค้  าชมเชยขา้พเจา้ เม่ือไดท้  าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ประสบผลส าเร็จ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. พอ่แม่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกเร่ือง เม่ือขา้พเจา้อยูท่ี่
บา้น 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. พอ่แม่ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนรู้ การ
พฒันาตนเองในทุกดา้น ของขา้พเจา้อยา่งเตม็ท่ี  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. ขา้พเจา้สามารถขอค าปรึกษาแนะน าจากพอ่แม่ 
ในยามท่ีมีปัญหาไดเ้สมอ 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

8. ค  าแนะน าต่าง ๆ จากท่าน ท าใหข้า้พเจา้คลายทุกข์
และหายกลุม้ใจ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. พอ่แม่คอยสอดส่อง ดูแลความประพฤติของ
ขา้พเจา้อยา่งใกลชิ้ด  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10. พอ่แม่ก าหนดเวลาในการกลบับา้น และออก
นอกบา้นของขา้พเจา้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11. พอ่แม่ควบคุมการใชจ่้ายเงินของขา้พเจา้ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12. เวลาท่ีขา้พเจา้ไปเท่ียวท่ีไหน หรือเดินทางไปท า
อะไรท่ีไหน พ่อแม่จะซกัถามรายละเอียดทุกคร้ัง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

13. พอ่แม่มกัมารับส่งขา้พเจา้ เม่ือเดินทางไปไหน
เป็นประจ า 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 28  (ต่อ) 

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

14. พอ่แม่จะคอยติดตามซกัถาม เร่ืองการเรียนของ
ขา้พเจา้อยูเ่สมอ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

15. พอ่แม่คอยควบคุมเร่ืองการคบเพื่อนของขา้พเจา้ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

16. พอ่แม่ลงโทษขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตน 
ตามหนา้ท่ีท่ีท่านก าหนดหรือมอบหมาย 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

17. ก่อนท่ีพอ่แม่จะลงโทษขา้พเจา้ ท่านจะบอก
เหตุผลในการลงโทษก่อนเสมอ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

18. พอ่แม่เปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ไดอ้ธิบายเหตุผล 
ก่อนท่ีจะดุหรือลงโทษขา้พเจา้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

19. ก่อนท่ีพอ่แม่จะใหเ้งินขา้พเจา้ ท่านจะถาม
เหตุผลในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเสมอ  

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

20. เม่ือขา้พเจา้ร้องขอใหซ้ื้อของให ้ท่านจะถาม
เหตุผลในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเสมอ 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

21. พอ่แม่สอนใหข้า้พเจา้ ท าส่ิงต่างๆ โดยตอ้งมี
เหตุผลอยูเ่สมอ 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

22. ในเวลาท่ีพอ่แม่ดุขา้พเจา้ ท่านจะใชเ้หตุผล
มากกวา่อารมณ์  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

23. เม่ือขา้พเจา้ประพฤติตน หรือแสดงกิริยามารยาท
ไม่เหมาะสม ท่านจะอบรมสอนขา้พเจา้อยา่งมี
เหตุผล 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

24. พอ่แม่มอบหมายงานใหข้า้พเจา้ ตามระดบั
ความสามารถและความเหมาะสม  

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

 
 
 



194 
 

ตารางท่ี 29  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ แบบมาตรส่วนประมาณค่า  
 

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1. ขา้พเจา้ชอบท าอะไรยากๆ 0 1 0 0.33 ไม่ใช ้
2. เม่ือท างานหรือกิจกรรมใดๆ ขา้พเจา้จะท าอยา่ง
เตม็ความสามารถ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3.  ถา้ไดท้  าอะไร แลว้รู้วา่ผดิวธีิ ขา้พเจา้จะหยดุท า 
และจะไม่พยายามท าอีกคร้ัง 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

4. ขา้พเจา้รู้สึกดีใจมาก ถา้คุณครูไม่มาสอนใน
ชัว่โมงเรียน  

-1 1 1 0.33 ไม่ใช ้

5. ถา้ขา้พเจา้ถูกครูต านิ เพราะท างานบกพร่อง 
ขา้พเจา้จะด าเนินการแกไ้ขและส่งใหม่ทนัที 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. ถา้ขา้พเจา้ก าลงัท าอะไรอยู ่แลว้หมดเวลา ขา้พเจา้
จะท าต่อจนเสร็จ  

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

7. เม่ือรู้วา่ท าอะไรสู้คนอ่ืนไม่ได ้ขา้พเจา้จะพยายาม
พฒันาตวัเองให้ดียิง่ข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. ในการท างานหรือกิจกรรม ขา้พเจา้มกัจะท าให้
เสร็จๆ เพื่อใหมี้ส่งเท่านั้น 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. เม่ือขา้พเจา้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้
ขา้พเจา้จะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10. เม่ือขา้พเจา้ท าผดิพลาด ขา้พเจา้ยนิดีรับค า
ตกัเตือนหรือแนะน าจากคนอ่ืน เพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ข 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

11. ขา้พเจา้รู้สึกทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่าย เม่ือรู้วา่งานท่ี
ก าลงัท าอยูน่ั้นส าเร็จไดย้าก  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12. เม่ือไดรั้บมอบหมายงาน ขา้พเจา้จะท าใหเ้สร็จ
ทนัที เพื่อไม่ใหค้ัง่คา้ง  

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

13. ในทุกคร้ังท่ีท างานเป็นกลุ่ม เม่ือไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากสมาชิก ขา้พเจา้ก็จะไม่ด าเนินการใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

0 0 1 0.33 ไม่ใช ้

14. ขา้พเจา้ชอบคน้หาความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ จากส่ิงต่างๆ รอบตวัอยูเ่สมอ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

15. ขา้พเจา้ไม่ทราบถึงจุดหมายในชีวติของขา้พเจา้  1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16. ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจ ท่ีไดท้  างานหรือกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 

0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

 
ตารางท่ี 30  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาดา้นเจตคติต่อการเรียน แบบมาตรส่วนประมาณค่า  
 

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1. ขา้พเจา้เช่ือวา่การเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลดีต่อ
อนาคตของขา้พเจา้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ขา้พเจา้มีความสุขกบัการเรียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3. การเรียนท าใหข้า้พเจา้ ไดฝึ้กคิดและฉลาดข้ึน  1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4. การเรียนหนงัสือ ท าใหข้า้พเจา้เป็นคนรอบรู้และ
ทนัต่อเหตุการณ์  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. การเรียนท าใหข้า้พเจา้เป็นคนสุขมุรอบคอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. การฝึกท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนท าให้
ขา้พเจา้เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. เน้ือหาท่ีเรียนไม่สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัของขา้พเจา้ได ้   

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. เม่ือมีเวลาวา่ง ขา้พเจา้จะท าการทบทวนเน้ือหาใน
บทเรียนดว้ยการอ่านหนงัสือ  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 30  (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 31  ค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า  

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

1. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จได ้

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ขา้พเจา้ชอบท างานต่าง ๆ ดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะ
ใหผู้อ่ื้นช่วยท าให ้ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ขา้พเจา้เช่ือวา่ ความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีแต่
ละคร้ังนั้น ข้ึนอยูก่บัความสามารถมากกวา่
โชคชะตา 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. ขา้พเจา้มีความต่ืนตวัอยา่งมาก เม่ือไดท้  างานใหม่ 
ๆ แปลกๆ ท่ีมีความทา้ทาย  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง แม้
ตอ้งปฏิบติังานท่ียาก 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. ผลการเรียนหรือคะแนนสอบท่ีดีข้ึนนั้น เกิดจาก
ความสามารถของขา้พเจา้  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. ขา้พเจา้เช่ือวา่มนุษยทุ์กคน มีส่วนดีหรือ
ความสามารถ ตามความถนดัของตนเอง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. เม่ือพบเจอปัญหา ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขปัญหานั้น
ไดด้ว้ยตนเอง  

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

9. ขา้พเจา้คิดวา่ความส าเร็จของชีวติ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
การเรียน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10. เม่ือถึงเวลาเรียนในชั้นเรียน ขา้พเจา้รู้สึกวา่
เหมือนตวัเองถูกบงัคบัใหเ้รียน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 31 (ต่อ)  

ข้อความ ค่าความสอดคล้อง ค่า 
IOC 

แปล
ผล คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

9. ชีวติของขา้พเจา้ส่วนใหญ่ ถูกควบคุม จาก
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันเสมอ  

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

10. ขา้พเจา้เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงในชีวติท าไดย้าก 
เพราะชีวติของคนเรานั้นถูกก าหนดหรือลิขิตมาแลว้ 

1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 32  ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ 
 ความสามารถในการคิดระดบัสูงทั้ง 4 ดา้น  

 

ด้าน/ข้อที่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 ค่า IOC ผลการคัดเลือก 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

 
คัดเลือกไว้ 

2 1 -1 0 0 คัดออก 
3 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
4 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 
5 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 
6 0 1 -1 0 คัดออก 
7 1 1 -1 0.33 คัดออก 
8 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 

ส ารอง 1 1 -1 0 0 คัดออก 
ส ารอง 2 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 3 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 4 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 

การคิดวเิคราะห์ 
9 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

 
คัดเลือกไว้ 

10 1 -1 -1 -0.33 คัดออก 
11 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
12 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 
13 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
14 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
15 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
16 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 

ส ารอง 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 2 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 3 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 
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ตารางท่ี 32  (ต่อ) 

ด้าน/ข้อที่ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 ค่า IOC ผลการคัดเลือก 
ส ารอง 4 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 

การคิดแก้ปัญหา 
17 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1.00 

 
คัดเลือกไว้ 

18 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
19 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
22 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
23 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 

ส ารอง 1 1 -1 1 0.33 คัดออก 
ส ารอง 2 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 3 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 4 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 5 1 -1 0 0 คัดออก 
ส ารอง 6 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว้ 

การคิดตัดสินใจ 
24 

 
0 

 
-1 

 
0 

 
-0.33 

 
คัดออก 

25 0 1 0 0.33 คัดออก 
26 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
27 1 1 0 0.67 คัดเลือกไว้ 
28 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว้ 
29 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
30 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 

ส ารอง 1 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 2 1 -1 0 0 คัดออก 
ส ารอง 3 1 1 1 1.00 คัดเลือกไว้ 
ส ารอง 4 0 1 1 0.67 คัดเลือกไว้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  
แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์  
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง แนวทางการพฒันาความสามารถในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร   

 
ค าช้ีแจง  
 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการพฒันาความสามารถ
ในการคิดระดบัสูง ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 

2. แบบสอบถามประกอบดว้ย  5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี  1  ปัจจยัส่วนบุคคล    

แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน  
 ส่วนท่ี  2   ปัจจยัสนบัสนุน มี 4 ตอน  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นการอบรมเล้ียงดู  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นเจตคติต่อการเรียน  
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามดา้นความเช่ืออ านาจภายในตน    

3. โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ค าถาม และตอบให้ตรงกบัความเป็นจริงและการ
ปฏิบติัของนักเรียน เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือน าไปใช้ได้จริง โปรดตอบให้ครบทุกข้อ 
ข้อมูลในแบบสอบถามน้ีใช้ในการวิจยัเท่านั้ น ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนหรือด้านอ่ืน ๆ ของ
นกัเรียนแต่อยา่งใด ค าตอบทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบั ไม่เปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบ 
 ขอขอบคุณนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 
    วา่ท่ีร้อยตรี สุกฤษฎ์ิ  จนัทร์เจริญ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาพฒันศึกษา 
   ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

       มหาวทิยาลยัศีลปากร 
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ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของนักเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   
 เพศ  

 1) ชาย   2) หญิง  
โรงเรียน....................................................................................... 
เกรดเฉล่ียของนกัเรียน  

  1) นอ้ยกวา่ 2.00   2) 2.00-2.75        3) 2.76-3.50       4) มากกวา่ 3.50   
อาชีพของผูป้กครอง 

  1) รับจา้ง       2) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
   3) เกษตรกร       4) พนกังานบริษทั/องคก์รเอกชน 
   5) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั      6) วา่งงาน/แม่บา้น/เกษียณอาย ุ

  7) อ่ืน ๆ  ระบุ ...................... 
ระดบัการศึกษาของผูก้ครอง 
  1) ประถมศึกษา              2) มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)       

 3) มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.         4) อนุปริญญา / ปวส.    
 5) ปริญญาตรี         6) สูงกวา่ปริญญาตรี     

สภาพครอบครัว 
 1) บิดามารดาอยูร่่วมกนั               2) บิดามารดาแยกกนัอยู ่ 
 3) อยูก่บัญาติหรือผูอุ้ปการะ          4) อ่ืน ๆ ระบุ.......................... 
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ส่วนที ่ 2   ปัจจัยสนับสนุน ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ตอนที ่1 ด้านการอบรมเลีย้งดู  
1. พอ่แม่ใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าฉนัอยูเ่สมอ 

     

2. พอ่แม่มกัแสดงความภาคภูมิใจในตวัของขา้พเจา้      
3. พอ่แม่แสดงใหข้า้พเจา้รู้วา่ท่านรักขา้พเจา้      
4. พอ่แม่ใหค้  าชมเชยขา้พเจา้ เม่ือไดท้  าส่ิงใดส่ิงหน่ึงประสบ
ผลส าเร็จ 

     

5. พอ่แม่คอยดูแลเอาใจใส่ทุกเร่ือง เม่ือขา้พเจา้อยูท่ี่บา้น      
6. พอ่แม่ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง
ในทุกดา้น ของขา้พเจา้อยา่งเตม็ท่ี  

     

7. ขา้พเจา้สามารถขอค าปรึกษาแนะน าจากพอ่แม่ ในยามท่ีมี
ปัญหาไดเ้สมอ 

     

8. ค  าแนะน าต่าง ๆ จากท่าน ท าใหข้า้พเจา้คลายทุกขแ์ละหาย
กลุม้ใจ 

     

9. พอ่แม่คอยสอดส่อง ดูแลความประพฤติของขา้พเจา้อยา่ง
ใกลชิ้ด  

     

10. พอ่แม่ก าหนดเวลาในการกลบับา้น และออกนอกบา้นของ
ขา้พเจา้ 

     

11. พอ่แม่ควบคุมการใชจ่้ายเงินของขา้พเจา้      

12. เวลาท่ีขา้พเจา้ไปเท่ียวท่ีไหน หรือเดินทางไปท าอะไรท่ี
ไหน พอ่แม่จะซกัถามรายละเอียดทุกคร้ัง 

     

13. พอ่แม่มกัมารับส่งขา้พเจา้ เม่ือเดินทางไปไหนเป็นประจ า      
14. พอ่แม่จะคอยติดตามซกัถาม เร่ืองการเรียนของขา้พเจา้อยู่
เสมอ 

     

15. พอ่แม่คอยควบคุมเร่ืองการคบเพื่อนของขา้พเจา้      
16. พอ่แม่ลงโทษขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตน ตามหนา้ท่ีท่ี
ท่านก าหนดหรือมอบหมาย 
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

17. ก่อนท่ีพอ่แม่จะลงโทษขา้พเจา้ ท่านจะบอกเหตุผลในการ
ลงโทษก่อนเสมอ 

     

18. พอ่แม่เปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ไดอ้ธิบายเหตุผล ก่อนท่ีจะดุ
หรือลงโทษขา้พเจา้ 

     

19. ก่อนท่ีพอ่แม่จะใหเ้งินขา้พเจา้ ท่านจะถามเหตุผลในความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเสมอ  

     

20. เม่ือขา้พเจา้ร้องขอใหซ้ื้อของให ้ท่านจะถามเหตุผลในความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเสมอ 

     

21. พอ่แม่สอนใหข้า้พเจา้ ท าส่ิงต่างๆ โดยตอ้งมีเหตุผลอยู่
เสมอ 

     

22. ในเวลาท่ีพอ่แม่ดุขา้พเจา้ ท่านจะใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์       
23. เม่ือขา้พเจา้ประพฤติตน หรือแสดงกิริยามารยาทไม่
เหมาะสม ท่านจะอบรมสอนขา้พเจา้อยา่งมีเหตุผล 

     

24. พอ่แม่มอบหมายงานใหข้า้พเจา้ ตามระดบัความสามารถ
และความเหมาะสม  

     

ตอนที ่2 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ    
1. เม่ือท างานหรือกิจกรรมใดๆ ขา้พเจา้จะท าอยา่งเตม็
ความสามารถ 

     

2.  ถา้ไดท้  าอะไร แลว้รู้วา่ผดิวธีิ ขา้พเจา้จะหยดุท า และจะไม่
พยายามท าอีกคร้ัง 

     

3. ถา้ขา้พเจา้ถูกครูต านิ เพราะท างานบกพร่อง ขา้พเจา้จะ
ด าเนินการแกไ้ขและส่งใหม่ทนัที 

     

4. ถา้ขา้พเจา้ก าลงัท าอะไรอยู ่แลว้หมดเวลา ขา้พเจา้จะท าต่อ
จนเสร็จ 

     

5. เม่ือรู้วา่ท าอะไรสู้คนอ่ืนไม่ได ้ขา้พเจา้จะพยายามพฒันา
ตวัเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. ในการท างานหรือกิจกรรม ขา้พเจา้มกัจะท าใหเ้สร็จๆ 
เพื่อใหมี้ส่งเท่านั้น 

     

7. เม่ือขา้พเจา้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองได ้ขา้พเจา้จะ
ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

     

8. เม่ือขา้พเจา้ท าผดิพลาด ขา้พเจา้ยนิดีรับค าตกัเตือนหรือ
แนะน าจากคนอ่ืน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

     

9. ขา้พเจา้รู้สึกทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่าย เม่ือรู้วา่งานท่ีก าลงัท าอยู่
นั้นส าเร็จไดย้าก  

     

10. เม่ือไดรั้บมอบหมายงาน ขา้พเจา้จะท าให้เสร็จทนัที เพื่อ
ไม่ใหค้ัง่คา้ง 

     

11. ขา้พเจา้ชอบคน้หาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากส่ิง
ต่างๆ รอบตวัอยูเ่สมอ 

     

12. ขา้พเจา้ไม่ทราบถึงจุดหมายในชีวติของขา้พเจา้      
13. ขา้พเจา้รู้สึกภาคภูมิใจ ท่ีไดท้  างานหรือกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคม 

     

ตอนที ่3 ด้านเจตคติต่อการเรียน 
1. ขา้พเจา้เช่ือวา่การเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลดีต่ออนาคตของ
ขา้พเจา้ 

     

2. ขา้พเจา้มีความสุขกบัการเรียน      
3. การเรียนท าใหข้า้พเจา้ ไดฝึ้กคิดและฉลาดข้ึน       
4. การเรียนหนงัสือ ท าใหข้า้พเจา้เป็นคนรอบรู้และทนัต่อ
เหตุการณ์  

     

5. การเรียนท าใหข้า้พเจา้เป็นคนสุขมุรอบคอบ      
6. การฝึกท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนท าใหข้า้พเจา้
เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 

     

7. เน้ือหาท่ีเรียนไม่สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัของ
ขา้พเจา้ได ้
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ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8. เม่ือมีเวลาวา่ง ขา้พเจา้จะท าการทบทวนเน้ือหาในบทเรียน
ดว้ยการอ่านหนงัสือ  

     

9. ขา้พเจา้คิดวา่ความส าเร็จของชีวติ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการเรียน      
10. เม่ือถึงเวลาเรียนในชั้นเรียน ขา้พเจา้รู้สึกวา่เหมือนตวัเองถูก
บงัคบัใหเ้รียน  

     

ตอนที ่4 ด้านความเช่ืออ านาจภายในตน    
1. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จได ้

     

2. ขา้พเจา้ชอบท างานต่าง ๆ ดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะใหผู้อ่ื้น
ช่วยท าให ้ 

     

3. ขา้พเจา้เช่ือวา่ ความส าเร็จในการปฏิบติังานท่ีแต่ละคร้ังนั้น 
ข้ึนอยูก่บัความสามารถมากกวา่โชคชะตา 

     

4. ขา้พเจา้มีความต่ืนตวัอยา่งมาก เม่ือไดท้  างานใหม่ ๆ แปลกๆ 
ท่ีมีความทา้ทาย  

     

5. ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง แมต้อ้ง
ปฏิบติังานท่ียาก 

     

6. ผลการเรียนหรือคะแนนสอบท่ีดีข้ึนนั้น เกิดจาก
ความสามารถของขา้พเจา้  

     

7. ขา้พเจา้เช่ือวา่มนุษยทุ์กคน มีส่วนดีหรือความสามารถ ตาม
ความถนดัของตนเอง 

     

8. เม่ือพบเจอปัญหา ขา้พเจา้สามารถแกไ้ขปัญหานั้นไดด้ว้ย
ตนเอง  

     

9. ชีวติของขา้พเจา้ส่วนใหญ่ ถูกควบคุม จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาด
ฝันเสมอ  

     

10. ขา้พเจา้เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงในชีวติท าไดย้าก เพราะชีวติ
ของคนเรานั้นถูกก าหนดหรือลิขิตมาแลว้ 
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แบบทดสอบความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
 

ค าช้ีแจง 
1. ความสามารถในการคิดระดบัสูง คือ กระบวนการคิดท่ีตอ้งใชก้ระบวนการทางสมองท่ีมี

ความซับซ้อนท่ีเป็นขั้นและลึกซ้ึงยิ่งกว่าการคิดแบบทัว่ไป ในแบบทดสอบน้ีประกอบด้วยกนั 4 
ดา้น คือ  

1.1 ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ขอ้ท่ี 1-8  
1.2 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ขอ้ท่ี 9-16   
1.3 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา   ขอ้ท่ี 17-23 
1.4 ความสามารถในการตดัสินใจ    ขอ้ท่ี 24-30  

2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก มีจ านวน 30 ขอ้  
3. ในการท าขอ้สอบให้นกัเรียนท าลงในแบบทดสอบฉบบัน้ี โดยกาเคร่ืองหมาย X ลงใน 1 

2 3 หรือ 4 เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียวเท่านั้น  
4. ค  าถามแต่ละขอ้มีค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิด

ได ้0 คะแนน 
5. เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความน่าเช่ือถือน าไปใช้ได้จริง โปรดตอบให้ครบทุกข้อ ขอ้มูลใน

แบบทดสอบน้ีใชใ้นการวิจยัเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนหรือดา้นอ่ืน ๆ ของนกัเรียนแต่อยา่ง
ใด ค าตอบทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบั ไม่เปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบ 

 
ขอขอบคุณนกัเรียนท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
 

วา่ท่ีร้อยตรี สุกฤษฎ์ิ  จนัทร์เจริญ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาพฒันศึกษา 

        ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัศีลปากร 
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แบบทดสอบด้านความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ  
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 1-3 

 
นกัโภชนาการช้ีปัจจุบนัคนวยัท างานและวยัเรียนต่างนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ไม่วา่จะ

เป็นเน้ือสัตว ์หรืออาหารทะเล ยิ่งช่วงเทศกาลยิ่งได้รับความนิยม เพราะกินยิ่งเยอะยิ่งคุม้ แต่ไม่
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารประเภทเน้ือสัตว ์หรืออาหารทะเลมากๆ อาจท าให้เกิดปัญหา
สุขภาพตามมา ไม่วา่จะเป็นไขมนั คอเลสเตอรอล โดยเฉพาะอาหารท่ีป้ิงยา่งจนเกรียมอาจไดรั้บสาร
ก่อมะเร็งได้ ส่ิงส าคัญของการบริโภคบุฟเฟ่ต์คือ ควรเน้นผกัและผลไม้ด้วย และควบคุมการ
รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง ปรุงรสหวานและเค็มจดั โดยควรบริโภคผกัผลไมว้นัละ 400 กรัม 
น ้าตาลตอ้งไม่เกิน 6 ชอ้นชา ไขมนัไม่เกิน 6 ชอ้นชา และเกลือไม่เกิน 1 ชอ้นชา และท่ีขาดไม่ไดคื้อ 
ตอ้งออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีดีและใหร่้างกายเกิดความสมดุลดว้ย 

       ท่ีมา ผูจ้ดัการออนไลน์ 
1. นกัเรียนคิดวา่ความคิดเห็นของนกัโภชนาการ มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 

1. ไม่น่าเช่ือถือ     3. ยงัสรุปไม่ได ้
2. น่าเช่ือถือ     4. ขอ้มูลขดัแยง้กบัความจริง 

2. จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดคือขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด  
1. คนวยัท างานและวยัเรียนควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ 
2. การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์ควรควบคุมใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีพอเหมาะ 
3. ไม่ควรรับประทานอาหารป้ิงยา่ง ไหมเ้กรียม และหมัน่ออกก าลงักายเป็นประจ าเสมอ  
4. การรับประทานอาหารบุตเฟ่ต ์ไม่ควรทานแต่เน้ือป้ิงยา่ง ควรทานอาหารประเภทอ่ืนให้

ครบ 5 หมู่ดว้ย 
3. ขอ้ใดเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหอ้าหารบุฟเฟ่ตเ์ป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 

1. มีร้านเปิดจ านวนมาก  
2. มีราคาไม่แพง 
3. สามารถรับประทานไดไ้ม่อั้น   
4. มีอาหารใหเ้ลือกรับประทานหลากหลาย  
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จากภาพขา้งล่าง ใหน้กัเรียนตอบค าถามขอ้ท่ี 4-5   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. จากภาพ สะทอ้นถึงปัญหาของสถาบนัทางสังคมใด  
 1. สถาบนัครอบครัว 
 2. สถาบนัเศรษฐกิจ 
 3. สถาบนัศาสนา 
 4. สถาบนัการเมืองการปกครอง    
5. จากภาพขอ้ใดเป็นขอ้สรุปท่ีชดัเจนท่ีสุด  

1. ภาระของคนรุ่นหลงัท่ีตอ้งเล้ียงดูผูสู้งอายจุะมากข้ึน 
2. ในอนาคตจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ
3. ในอนาคตวทิยาการทางการแพทยจ์ะดียิง่ข้ึน  
4. แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของประชากรจะลดนอ้ยลง  

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 6-8 
ธุรกิจร้านขายของช าเป็นธุรกิจท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในสังคมไทยและอยูคู่่กบัสังคมไทยมา

อย่างยาวนาน มีบทบาทส าคญัในการท าหน้าท่ีเป็นแหล่งกระจายผลผลิตไปสู่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย
ส าหรับการน าไปใช้สอยภายในครัวเรือน ยอ้นไป 20 ปีก่อนร้านขายของช าหรือร้านโชวห่์วยเป็น
ธุรกิจท่ีมาแรงมาก มีผดุข้ึนทัว่ไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ แมแ้ต่ถนนสายเศรษฐกิจก็มีร้านโชวห่์วย
แทรกข้ึนมา แต่ต่อมาเกิดการเขา้มาของธุรกิจร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่หรือท่ีเรียกวา่ Modern Trade 
คือร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ท่ีมีการน าเทคโนโลยีและระบบการจดัการท่ีทันสมัยมาใช้ในการ
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ด าเนินงาน มีสินคา้และบริการท่ีหลากหลายครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ เป็นร้านคา้ท่ีเรียกได้
วา่ One Stop Service คือมาท่ีเดียวสามารถท าธุระไดค้รบทุกอยา่งตั้งแต่ซ้ือสินคา้ไปจนถึงจ่ายบิลค่า
น ้าค่าไฟ  ซ่ึงการเขา้มาของ Modern Trade ไดส้ร้างผลกระทบอยา่งมหาศาลกบัวงการธุรกิจร้านขาย
ของช า ส่งผลท าให้ร้านขายของช ามียอดขายลดลง จนเป็นผลให้ลม้หายตายจากปิดกิจการไปเป็น
จ านวนมาก 

ประชาไท : ออนไลน์ 2016-04-14 
6. ขอ้ใดเป็นสาเหตุส าคญั ท่ีส่งผลใหร้้านขายของช าตอ้งปิดกิจการไปเป็นจ านวนมาก 

1. มีการขยายตวัท่ีรุนแรงทัว่ทุกแห่งหนของร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่  
2. ร้านขายของช าไม่สามารถใหบ้ริการแบบ One Stop Service ได ้
3. ลูกคา้ส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบายในการใหบ้ริการของร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่

มากกวา่  
4. ร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่ มีสินคา้และบริการท่ีครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้มากกวา่   

7. จากสถานการณ์น้ี กลุ่มบุคคลใดต่อน้ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด 
1. ขา้ราชการ 
2. ผูบ้ริโภค  
3. เจา้ของกิจการคา้ส่ง - ปลีก 
4. พนกังานส่งสินคา้  

8. นกัเรียนสรุปประเด็นจากบทความน้ีไดอ้ยา่งไร  
1. ร้านคา้ปลีกรูปแบบใหม่เป็นท่ีนิยมของลูกคา้มากกวา่ ร้านขายของช าทัว่ไป  
2. เทคโนโลยแีละระบบการจดัการท่ีทนัสมยั ส่งผลต่อความส าเร็จของร้านคา้ปลีกรูปแบบ

ใหม่ 
3. ร้านขายของช า มีแนวโนม้ปิดกิจการเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ 
4. ร้านขายของช าควรน าระบบ One Stop Service มาใชเ้พื่อการแข่งขนั 

 
แบบทดสอบด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 9-12 
 
 ม่ี โม อิง และป่ิน อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั แต่ละคนเล้ียงสัตวค์นละชนิด คือ แมว สุนขั 
กระต่ายและกระรอก  ส าหรับม่ีเป็นคนท่ีไม่ชอบ กระต่ายและกระรอก เธอไม่ถูกกบัเจา้ของสุนัข 
เพราะสัตวเ์ล้ียงไม่ถูกกนั แต่อิงและเจา้ของสุนขัเป็นเพื่อนสนิทกนัในสมยัเรียน ซ่ึงก็พลอยเกลียดม่ี
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ดว้ย โมอาศยัอยูบ่า้นท่ีมีร้ัวสีชมพู อยูร่ะหวา่งบา้นท่ีเล้ียงสุนขัท่ีชอบมาแหยส่ัตวเ์ล้ียงของตนเองและ
บา้นท่ีเล้ียงแมว ส่วนป่ินและเจา้ของกระต่ายเป็นหุน้ส่วนเปิดร้านอาหารร่วมกนั   
    
9. จากสถานการณ์น้ี ปัญหาเกิดข้ึนเพราะอะไร  
 1. เพื่อนบา้นไม่มีความเกรงใจ 
 2. ธรรมชาติของสัตวเ์ล้ียง                       
 3. เคยมีปัญหาบาดหมางกนัมาก่อน  
 4. ขดัผลประโยชน์กนัทางการคา้  
10. สัตวเ์ล้ียงในเร่ืองดงักล่าวคู่ใด ท่ีเป็นศตัรูกนั  

1. แมวและกระต่าย  
2. แมวและสุนขั                       
3. กระต่ายและกระรอก  
4. กระรอกและสุนขั 

11. ขอ้ใด ไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัสถานการณ์ในเร่ืองน้ี 
 1.  ม่ี ไม่ถูกกบั อิง 
 2.  อิงและป่ินเป็นเพื่อนกนัมาตั้งแต่สมยัเรียน  

3.  โมและป่ินเป็นหุน้ส่วนร้านอาหารกนั 
4.  สัตวเ์ล้ียงของป่ินคือสุนขั 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 12-14 

สมหญิงเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ขณะน้ีเธอเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พ่อของ
เธอนั้นชอบด่ืมเหลา้เมา และกลบัมาทะเลาะกบัแม่เป็นประจ า บางคร้ังพ่อก็ท าร้ายแม่เธอดว้ย ส่วน
แม่ก็ติดการพนนั เล่นกบัเพื่อนบา้นในหมู่บา้นทุกวนั สมหญิงจึงเกิดความเบ่ือหน่ายท่ีจะกลบับา้น 
เพราะพบแต่สภาพเดิมๆ เธอจึงหนัไปคบกบัเพื่อนท่ีไม่ใส่ใจในการเรียนท่ีโรงเรียน และชกัชวนกนั
ไปเท่ียวในสถานบนัเทิง พบเจอเพื่อนชาย ในระหวา่งคบหากนั เธอไดถู้กเพื่อนชายให้ลองเสพยา
เสพติดจนติด ท าให้การเรียนตกต ่าลงเร่ือยๆ สุดทา้ยเธอตั้งครรภ์ และตอ้งลาออกจากโรงเรียนใน
ท่ีสุด 
12. ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีท าให้สมหญิง ตอ้งประสบกบัปัญหาชีวติในคร้ังน้ี  
 1. การคบเพื่อนไม่ดี 
 2. แม่ชอบเล่นการพนนั  
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3. พอ่แม่ทะเลาะกนัเป็นประจ า  
 4. การคบเพื่อนชาย  
13. จากสถานการณ์น้ี นกัเรียนสามารถประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัสมหญิงไดอ้ยา่งไร  

1. สภาพสังคมไม่ดี  
2. แหล่งอบายมุขและยาเสพติดมีอยูโ่ดยทัว่ไป   
3. โรงเรียนไม่ดี 
4. คุณภาพชีวติของคนในชุมชนไม่ดี   

14. ขอ้ใดเป็นขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุด ส าหรับสถานการณ์น้ี  
1. คบเพื่อนไม่ดี มกัพาไปหาส่ิงไม่ดี   
2. ปัญหาครอบครัว เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาในวยัรุ่น  
3. ยาเสพติดและการตั้งครรภใ์นวยัเรียนเป็นปัญหาสังคมท่ีรุนแรง  
4. วยัรุ่นมกัเลียนแบบพฤติกรรมผูใ้หญ่ในบา้น  

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 15-16 

ในระหวา่งท่ีผมก าลงักลบับา้น ผมติดไฟแดงท่ีส่ีแยก ทนัใดนั้นผมเห็นรถกระบะ วิ่งมาดว้ย
ความเร็วในทางไฟเขียวปกติ แต่มีรถมอเตอร์ไซคค์นัหน่ึง มีผูช้ายเป็นผูข้บัข่ี ข่ีผา่ไฟแดง กระทัง่ชน
ถูกรถกระบะชนให้เขา้อยา่งจงั ร่างคนขบัรถมอเตอร์ไซคล์อยจนกระทัง่กระแทกพื้นนอนแน่น่ิงไป 
ผมท าไรไม่ถูก เลยเปิดประตูลงไปดูอาการผูบ้าดเจบ็ ส่วนรถกระบะขบัหนีไปอยา่งรวดเร็ว 

 
15. ขอ้ใดคือประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของสถานการณ์น้ี  

1. ความประมาทของคนขบัรถทั้งสอง 
2. การไม่เคารพกฎจราจร 
3. สัญญาณไฟจราจรมีปัญหา  
4. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลส่ีแยกท่ีเป็นจุดอนัตราย  

16. จากสถานการณ์น้ีผูพู้ดมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร  
1. ประกาศ 
2. ใหป้ากค า 
3. ใหส้ัมภาษณ์ 
4. แจง้ความ  
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แบบทดสอบด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 17-19 

ในปัจจุบนัการเป็นหน้ีของผูค้นในสังคมไทย มิไดจ้  ากดัอยูเ่ฉพาะในกลุ่มคนจน เฉกเช่นใน
ยุคโบราณ คนท่ีมีรายไดป้านกลางหรือท่ีเรียกวา่ พออยู่พอกินไปจนถึงผูท่ี้มีรายไดดี้ หรืออาจเรียก
ไดว้่าเหลือกินเหลือใช ้ร ่ ารวยอยูใ่นขั้นเศรษฐีก็เป็นหน้ี เพียงแต่การเป็นหน้ีของคนกลุ่มน้ี มิไดเ้กิด
จากความยากจน แต่เกิดจากความฟุ่มเฟือย และอยากรวยเพิ่ม ประกอบกบัการวิ่งไล่ความอยาก
ส่วนเกิน เพื่อสนองความตอ้งการส่วนเกิน เพื่อความสะดวกสบาย และขยายสถานะทางสังคมให้
ห่างจากคนจน เพื่อศักด์ิศรีของความเป็นคนในโลกของผูบ้ริโภคกาม ดังจะเห็นได้จากมนุษย์
เงินเดือน ซ่ึงมีรายไดพ้อกินพอใช ้ไม่จ  าเป็นตอ้งกูห้น้ี ถา้ไม่วิ่งไล่ความอยากอนัเกิดจากลทัธิบริโภค
นิยมตามแนวตะวนัตก แต่ก็เลือกท่ีจะเป็นหน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้ีจากการซ้ือของดว้ยเงินผ่อน 
เช่น บา้น รถยนต ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก และท่ียิง่กวา่น้ี การเป็นหน้ีไดเ้กิดข้ึนแมก้ระทัง่ใน
หมู่คนรวย มีรายไดเ้หลือเก็บเหลือใช ้แถมมีเก็บไวใ้ห้ลูกหลาน แต่ก็ยอมเป็นหน้ีเพื่อให้รวยเพิ่มข้ึน 
ดว้ยการกูห้น้ีมาเพื่อการลงทุนท าธุรกิจเพื่อกอบโกยก าไร ตามแนวทางของทุนนิยม 

ท่ีมา ผูจ้ดัการออนไลน์ 28 ธนัวาคม 2558 
17. สถานการณ์น้ี สะทอ้นถึงปัญหาอะไร 

1. การขยายตวัของเศรษฐกิจ              
2. ลทัธิบริโภคนิยม 
3. การเป็นหน้ีของคนในสังคมไทย 
4. ความฟุ่มเฟือยของคนรวย  

18. สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดปัญหาน้ี คืออะไร 
1. การขยายตวัของสินคา้ฟุ่มเฟือย  
2. ความอยากของคน 
3. ระบบเงินผอ่นในการซ้ือสินคา้มีมากข้ึน 
4. ความตอ้งการเพิ่มฐานะทางสังคม 

19. จากปัญหาน้ี ควรแกไ้ขดว้ยวธีิใดเหมาะสมท่ีสุด 
1. ภาครัฐควรเลิกสนบัสนุนการใชจ่้ายแบบเงินผอ่นในภาคการเงิน 
2. คนไทยทุกคนควรใชจ่้ายอยา่งพอประมาณและมีเหตุผล 
3. เลิกบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย  
4. หารายไดใ้หม้ากข้ึน เพื่อใหพ้อท่ีจะใชจ่้าย  
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ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่20-21    
สมชายกับสุนียเ์ป็นสามีภรรยากัน มีลูก 2 คน พวกเขาเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ปลูก

ยางพาราทั้งสวนในจงัหวดัระยอง  ปรากฏวา่ยางของพวกเขาไดผ้ลผลิตสูงทุกปีต่อเน่ือง อีกทั้งในปี
ท่ี 1-3 ราคายางอยู่ในระดบัสูง ค่อนขา้งดี พวกเขาจึงมีรายได้เพิ่มมากข้ึน แต่ในระยะหลงัปีท่ี 4-6 
ราคายางในตลาดลดลงเร่ือย ๆ ท าใหพ้วกเขาขาดทุนจากการปลูกยางพารา  
20. ปัญหาของครอบครัวน้ีคืออะไร 

1. การท าอาชีพเกษตรกรสวนยาง  
2. เงินออมนอ้ยลง 
3. ราคายางในตลาดลดลงกวา่ 1-3 ปีแรก 
4. รายไดจ้ากการท าสวนยางพาราลดลง 

21. ถา้นกัเรียนเป็นผูน้ าในครอบครัวน้ี และรู้สถานการณ์ล่วงหนา้วา่ ราคายางพาราจะลดลงเร่ือยๆ
ต่อเน่ือง นกัเรียนจะแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 

1. ขายท่ีดินของตนเองและไปท าอาชีพอ่ืน 
2. ใหค้นในครอบครัวเขา้ไปท างานในเมืองเพื่อหารายไดเ้พิ่ม 
3. ปลูกยางพาราต่อไป  
4. ลดการปลูกยางพาราและหนัมาปลูกพืชชนิดอ่ืนประกอบ 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่22-23    
สุนารีอาศยัอยูตึ่กแถว 4 ชั้น เธอชอบการปลูกตน้ไมม้าก ซ่ึงวางกระถางไวเ้ต็มหนา้บา้นไป

หมด และยงัจอดรถซ่ึงท าให้กินพื้นท่ีถนนหนา้บา้นไปเกือบเลนแลว้ ซ่ึงตรงขา้มบา้นเธอก็มีรถจอด
แต่ไม่มีต้นไม้เหมือนบ้านเธอ วนัหน่ึงมีรถบรรทุกเข้ามาในซอย ปรากฏว่ารถบรรทุกนั้นเฉ่ียว
กระจกขา้งรถของสุนารีจนหลุดออกมา แลว้ขบัหนีไปโดยท่ีไม่มีใครตามจบัได ้
 
22. ปัญหาส าคญัของสุนารีคืออะไร 

1. การปลูกตน้ไม ้   
2. บา้นตรงขา้มจอดรถ  

  3. การใชพ้ื้นท่ีหนา้บา้นท่ีเกินสัดส่วน 
4. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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23. ถา้นกัเรียนเป็นสุนารี จะแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร  
1. ไปขอใหบ้า้นตรงขา้มน ารถเขา้ไปจอดในบา้น 
2. จดักระถางตน้ไมไ้ม่ใหเ้กินพื้นท่ีฟุตบาทหนา้บา้น 
3. น ารถไปจอดท่ีหนา้บา้นอ่ืน 
4. ไม่ท าอะไรทั้งส้ินเพราะพื้นท่ีหนา้บา้นเป็นสิทธิของเรา 
 

แบบทดสอบด้านความสามารถในการคิดตัดสินใจ 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 24-25  
แหล่งพลงังานไฟฟ้า 

 
 

พลงังาน ข้อดี ข้อเสีย 

แสงอาทติย์ 1. เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง 
2. ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะ 
3. มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  

1. ตอ้งการเน้ือท่ีในการวางแผงรับแสงอาทิตย ์
2. การใหค้วามร้อนหรือพลงังานมีเวลาจ ากดั 
3. ตอ้งมีแหล่งเก็บสะสมพลงังาน 
4. ยงัมีราคาแพงมากในปัจจุบนั 

คล่ืน 1. น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
2. ไม่มีมลภาวะ 

1. สามารถใชไ้ดใ้นบริเวณชายฝ่ังทะเลเท่านั้น 
2. ยงัมีราคาแพงในปัจจุบนั 

ลม 1. ราคาถูกและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
2. ไม่มีมลภาวะ 
3. เหมาะส าหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โดย
เฉพาะท่ีมีลมแรงตลอดเวลา  

1. สามารถใชไ้ดใ้นบางพื้นท่ีเท่านั้น 
2. ความเร็วลมตอ้ง > 21 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
3. ตอ้งจดัหาระบบส ารองไวด้ว้ย 
4. ท  าใหเ้กิดการรบกวนในการส่งสัญญาณ
โทรทศัน์และไมโครเวฟ 

พลงัน า้ 1. น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
2. ไม่ท าใหเ้กิดมลภาวะ 
3. เป็นแหล่งพลงังานท่ีเช่ือถือได ้และมีอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1. ผลิตไดแ้ต่เฉพาะท่ี ท่ีมีแหล่งน ้าขนาดใหญ่
เท่านั้น 
2. อาจก่อให้เกิดมหนัตภยัข้ึนไดใ้นกรณีการ
พงัทลายของเข่ือนกั้นน ้า 
3. เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งมหนัต ์
4. ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการก่อสร้างสูง 
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24. นกัเรียนคิดวา่การสร้างพลงังานรูปแบบใด ท่ีตอ้งใชค้วามความรอบคอบในการตดัสินใจใน
หลายดา้นเป็นอยา่งยิง่ 

1. แหล่งพลงังานแสงอาทิตย ์    
2. แหล่งพลงังานลม  
3. แหล่งพลงังานคล่ืน  
4. แหล่งพลงังานน ้า 

25. สมมติวา่นกัเรียนมีรีสอร์ท-สปา ขนาดกลางในพื้นท่ีใกลอุ้ทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ตอ้งการ
พลงังานท่ีช่วยลดค่าไฟฟ้าในกิจการ โดยไม่กระทบกบับริการต่าง ๆ ต่อลูกคา้ นกัเรียนควรเลือก
ลงทุนสร้างพลงังานใดจากตาราง  

1. แหล่งพลงังานแสงอาทิตย ์ 
2. แหล่งพลงังานลม  
3. แหล่งพลงังานคล่ืน  
4. แหล่งพลงังานน ้า  
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 26-28 
มิ้นท ์เด็กสาวอาย ุ15 ปี เรียนชั้น ม.3 การเรียนพอใช ้เป็นลูกสาวคนโตในจ านวน 2 คน พอ่

แม่รับจา้งในโรงงาน แห่งหน่ึงยา่นชานเมืองปริมณฑล ตอ้งเขา้งานล่วงเวลาเป็นประจ าไม่ค่อยมี
เวลาดูแลลูกไดเ้ตม็ท่ี มิ้นทพ์บกบัผูช้ายคนหน่ึง อาย ุ20 ปี คบหาดูใจกนัมาซกัระยะผา่นโปรแกรม
โซเชียลมีเดียได ้3-4 เดือน ในท่ีสุดฝ่ายชายก็ขอมีความสัมพนัธ์ในฐานะแฟนกบัมิ้นท ์ ดว้ยความท่ี
มิ้นทเ์ป็นเด็กท่ีหวัอ่อนวา่ง่าย มิ้นทจึ์งตอบตกลง และก็ไดน้ดัพบกนัหลายคร้ัง มิ้นทช์อบผูช้ายคนน้ี
มาก เพราะเขาเป็นคนสุภาพ อบอุ่น โรแมนติก  จนกระทัง่เขาก็ขอเธอมีความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึง โดย
อา้งถึงความรักระหวา่งสองคนควรจะเป็นของกนัและกนั  
26. จากสถานการณ์ ปัญหาท่ีส าคญัคือขอ้ใด 

1. ปัญหาดา้นความเอาใจใส่ของพอ่กบัแม่ 
2. ปัญหาเร่ืองการเรียนท่ีตอ้งปรับปรุง 
3. ปัญหาดา้นการเงินของท่ีบา้น 
4. ปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศ 

27. ถา้นกัเรียนเป็นมิ้นทจ์ะเลือกตดัสินใจอยา่งไร 
1. ปรึกษาผูใ้หญ่ก่อนการตดัสินใจ 
2. คบกนัต่อไป ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม 
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3. คบกนัต่อไป แต่ขอไม่มีความสัมพนัธ์ดว้ย 
4. ยติุความสัมพนัธ์กนั 

28. ถา้ตดัสินใจผดิพลาด จะเกิดปัญหาใหญ่ในขอ้ใด   
1. ปัญหาดา้นการเรียน  
2. ปัญหาการตั้งครรภโ์ดยไม่ประสงค ์
3. ปัญหาการท าแทง้    
4. ปัญหาครอบครัว  

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อที ่ 29-30 

อายนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนช่ือดงัแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ อายเป็น
คนตรงไปตรงมา แต่เป็นท่ีรักของเพื่อนทุกคนในชั้นเรียน  แต่มกัมาโรงเรียนสาย แต่งตวัผดิระเบียบ
และขาดเรียนบ่อยคร้ัง อายไม่เคยเปล่ียนพฤติกรรมแมไ้ดรั้บการเตือนจากฝ่ายปกครองของโรงเรียน
หลายคร้ังแลว้ก็ตาม  
29. ถา้นกัเรียนเป็นหวัหนา้ห้อง นกัเรียนจะช่วยเหลืออายอยา่งไร    

1. ตกัเตือนอยา่งตรงไปตรงมา 
2. สอบถามอยา่งกลัยาณมิตร ถึงเหตุผลของปัญหา และวธีิใหค้วามช่วยเหลือ   
3. สังเกตพฤติกรรมห่าง ๆ แลว้แจง้ใหค้รูประจ าชั้นทราบเป็นระยะ 
4. เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล เขา้ไปกา้วก่ายไม่ได ้ 

30. ในการตดัสินใจของเหตุการณ์น้ี อาจเกิดผลท่ีตามมาไดห้ลายขอ้ ยกเวน้ขอ้ใด  
 1. อาจเกิดความบาดหมางระหวา่งกนัได ้
 2. ครูประจ าชั้นและฝ่ายปกครอง เฝ้าระวงัสังเกตพฤติกรรมอายเป็นพิเศษ 
 3. โรงเรียนเรียกผูป้กครองของอายมาพบ 
 4. โรงเรียนไล่อายออกจากโรงเรียน 
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง แนวทางในการพฒันาความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่2 ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

1.1 ท่านมีแนวทางในการบริหารสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
ระดบัสูงอยา่งไร 

1.2 ท่านคิดวา่นกัเรียนโรงเรียนน้ีมีความสามารถในการคิดระดบัสูงเป็นอยา่งไร และอยูใ่น
ระดบัใดเม่ือเทียบกบันกัเรียนในโรงเรียนอ่ืน 

1.3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 

 

2. ครู 
2.1 ท่านมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูง

อยา่งไร   
2.2 ความสามารถในการคิด ส่งผลให้นกัเรียนสามารถแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได้ดว้ย

ตนเองหรือไม่อยา่งไร   
2.3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดระดบัสูงของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 3 

 

3. นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
3.1 นกัเรียนมีความเขา้ใจความรู้เก่ียวกบักรอบของความสามารถในการคิดระดบัสูงอยา่งไร 
3.2 นกัเรียนมีแนวทางในการพฒันาการเรียน ดา้นทกัษะการคิดของตนเองอยา่งไร   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

การหาค่าความเช่ือมั่น 
RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA) 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a1 202.3333 491.954 .539 .917 
a2 202.9333 494.823 .473 .917 
a3 202.3000 495.872 .501 .917 
a4 202.3333 492.920 .572 .917 
a5 202.3333 490.092 .562 .916 
a6 202.1333 496.602 .454 .917 
a7 202.6667 495.678 .342 .918 
a8 202.7000 501.321 .241 .919 
a9 202.3000 499.734 .364 .918 

a10 202.9333 489.789 .462 .917 
a11 202.8667 487.361 .528 .917 
a12 202.2000 494.993 .364 .918 
a13 202.9333 489.582 .427 .918 
a14 202.5667 490.875 .505 .917 
a15 202.9000 487.266 .459 .917 
a16 202.7667 488.806 .467 .917 
a17 202.7000 491.597 .491 .917 
a18 203.1000 486.369 .612 .916 
a19 202.8000 479.683 .603 .916 
a20 202.6333 481.206 .554 .916 
a21 202.3000 495.872 .472 .917 
a22 202.8667 501.361 .221 .920 
a23 202.4667 491.430 .625 .916 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a24 202.5000 494.121 .568 .917 
b2 202.8000 500.441 .249 .919 
b3 202.6333 492.654 .517 .917 
b4 202.7667 483.909 .646 .916 
b5 202.4333 499.220 .360 .918 
b6 203.2667 510.271 .081 .920 
b7 203.0333 493.826 .444 .917 
b8 202.4667 506.740 .226 .919 
b9 202.6333 504.378 .239 .919 

b10 203.2000 490.234 .540 .917 
b11 202.8333 499.523 .300 .919 
b12 203.1333 510.533 .034 .921 
b13 202.7000 493.734 .481 .917 
c1 202.0667 500.202 .362 .918 
c2 202.8667 491.568 .586 .916 
c3 202.7000 491.321 .570 .916 
c4 202.8333 494.282 .510 .917 
c5 203.0000 495.724 .413 .918 
c6 202.6000 498.317 .444 .918 
c7 203.2667 501.444 .254 .919 
c8 203.3000 493.114 .475 .917 
c9 203.2333 500.116 .234 .920 

c10 203.7333 502.961 .197 .920 
     



222 
 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
d1 202.5000 496.466 .577 .917 
d5 202.6000 499.903 .396 .918 
d6 202.0667 504.961 .261 .919 
d7 201.7667 506.944 .201 .919 
d8 202.9000 504.783 .235 .919 
d9 203.2000 512.993 .000 .920 

d10 203.6667 514.644 -.047 .922 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

และหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
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ภาคผนวก ฉ  
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั  
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) 
 

1. นายเทียน กล ่าบุตร  
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
โรงเรียนจนัทร์หุ่นบ าเพญ็  

2. นางนงกรานต ์ เพชรเสนา  
ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายวชิาการ 
โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ ์                                           

3. นายจิรวฒัน์  บุญพว่งสัมฤทธ์ิ    
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

4. นายกฤษฎา สังวร     
ต าแหน่งครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้  

5. นายฐาปนา  นาคประสิทธ์ิศกัด์ิ    
ต าแหน่งครู โรงเรียนพุทธจกัรวทิยาคม  

6. นางสาวสุทธินี    แกว้วไิล    
ต าแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   
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