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 หนังสือเลมนี้วางอยูบนพ้ืนฐานความเช่ือวาสังคมในอนาคตวางอยูบนเสาหลัก ๕ ดาน ไดแก 
     

 
 
 ความเปนประชาธิปไตย (มีสวนรวมอยางสรางสรรค เปนพลเมืองดีทํางานเพื่อสังคม  

ตัดสินใจดวยเหตุและผล ลงมือปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีความรับผิดชอบตอสังคม)   
 มีจริยธรรม (มีหลักในการตัดสินใจ เขาใจถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ            

จากการตัดสินใจของเรา)  
 มีความรอบรู (มิใชเพียงรู แตมีความเขาใจท่ีลึกซึ้งจนสามารถปรับประยุกตเพ่ือใชใน

สถานการณตางๆ)  
 มีจินตนาการ ดัง Einstein ไดเคยกลาววา จินตนาการสําคัญกวาความรู เพราะความรู               

ยังมีขีดจํากัด แตจินตนาการไมมีเสนแบงก้ันดินแดน โลกไดผานยุคสมัยแหงการเปล่ียนแปลง              

จากโลกแหงความเปนอยูเพียงเพ่ือยังชีพ สูยุคสมัยแหงเกษตรกรรม ยุดสมัยแหงอุตสาหกรรม               

ยุคสมัยแหงขาวสารขอมูล ยุคสมัยแหง molecular engineering  สูยุคสมัยของจิตใจและพลังงาน    
 ไดรับการเสริมพลังท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงและสถานการณท่ีไมแนนอน พึงระลึกวา

อาชีพในอนาคตของนักเรียนอนุบาลที่เรียนกําลังเราอยูนี้ ลวนเปนอาชีพท่ียังไมไดเกิดข้ึนท้ังส้ิน 
 
 การคิดจึงเปนหัวใจในการเรียนรู กระบวนการคิดประกอบดวย  

การเปด เปดใจ เปดความคิดใหกวางจากการศึกษา คนควาใหลึกซึ้งกวางไกลจาก

ประสบการณเดิม 
การปด  เพ่ือสรุป ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ 
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กลไกท่ีสําคัญของกระบวนการคิด คือ ความคิดวิเคราะหซึ่งเนนการศึกษาคนควาใหเกิด        

ความกระจางชัดและความคิดสรางสรรคซึ่งเนนการใครครวญส่ิงท่ีมีอยูเดิมเพ่ือพัฒนาส่ิงใหมๆ    

กระบวนการคิดวิเคราะหและสรางสรรคจึงเกื้อกูลและเสริมพลังซึ่งกันและกัน  

 
 
การคิดวิเคราะหตองทําในหลายระดับ ระดับแรก เร่ิมจากวัตถุประสงค หรือคําถาม “ทําไม

ตองทํา?”  ระดับตอมา เนนประเดนยุทธศาสตร หรือ  “ทําอะไร” ตามดวยกระบวนการ หรือคําถาม 

“ทําอยางไร” 
ระดับที่หน่ึง วัตถุประสงค “ทําไมตองทํา?” 

กระบวนการคิดจะมีทิศทางมากข้ึนถาเราทราบวัตถุประสงควาคิดทําไม เพ่ือคิดวิเคราะห หรือ

เพ่ือสรางสรรค   
การคิดวิเคราะหจะชวยในการเปรียบเทียบ เช่ือมโยง สรุป สังเคราะห ประเมินคุณคา และ             

จะเปนประโยชนเม่ือเราวิเคราะหระบบท่ีละเอียดออน เหตุและผล  แนวคิดท่ีซับซอน ความสัมพันธ

ระหวางเหตุการณ ความคิด และคน  ลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  ข้ันตอนในกิจกรรมตางๆ  
การคิดสรางสรรค ขยายแนวคิดไปสูพ้ืนท่ีใหมๆ โดยเนนการเปดแนวคิดใหกวาง ริเร่ิม                 

ส่ิงใหมๆ นวัตกรรม และการเชื่อมโยงสูมิติอ่ืนๆ  ความคิดสรางสรรคจะเปนประโยชนในสถานการณ               

ท่ีตองคิดริเร่ิมส่ิงใหมๆ หาทางปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูเดิม ออกแบบปรับปรุงยุทธศาสตรและกระบวนการ 

พลิกโฉมความคิด กระบวนการและแนวปฏิบัติเปนรูปแบบใหมๆ เปล่ียนภาพลักษณ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

พื้นฐานความต้ังใจในการคิด 
 พ้ืนฐานความเขาใจในการคิดยอมสงผลตอวิธีการคิด  การคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค

จึงมีจุดเนนท่ีตางกันดังท่ีกลาวไปแลว    
การคิดในเร่ืองใดๆ จะมีแนวทางพิจารณาใน ๔ ดานดวยกัน กลาวคือ 

๑.  การแยกพิจารณาแตละสวน เปนการพิจารณาชําแหละรายละเอียดของแตละสวน 

แตจะเกิดความเขาใจสูงสุดเม่ือสามารถประกอบสวนเหลานี้เขา ดวยกัน  มิฉะนั้นจะเกิดปญหาท่ีเรา 

มักพูดกันเสมอๆ วา “เห็นตนไม ไมเห็นปา” 
๒. การพิจารณาใหเห็นภาพรวม เปนการมองภาพใหญและความเชื่อมโยงสูเร่ืองอ่ืนๆ  

ตางจากวิธีแรก ตามความเหมายที่เราเปรียบเทียบวา “เห็นปา”   
๓. การวิเคราะหความซับซอน  ดูความลึกซ้ึง ความซับซัอนและรูปแบบที่เกิดข้ึน ซึ่งจะ

ชวยทําใหเราเขาใจความสัมพันธของเร่ืองนี้กับเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเราเคยพบมาแลว หรือจะพบตอไป 
๔. การถอดหัวใจหรือประเด็นหลักของเร่ืองนั้นๆ ออกมาใหได 

  

การวางขั้นตอนการเรียนรู หรือน่ังรานในการเรียนรู 
 หากครูเขาใจประเด็นท้ัง ๔  ยอมสามารถออกแบบการเรียนรูใหเปนข้ันตอน เพ่ือชวยนักเรียน หรือ

ท่ีเราใชคําวานั่งรานการเรียนรู Scaffolding Learning โดยแตละกิจกรรมจะตอยอดบนพ้ืนฐานความรู
ความชํานาญเดิมของนักเรียนไปสูความตองการในการเรียนรูใหมๆ ซึ่งจะทําใหครูกับนักเรียน             

ประสบความสําเร็จและมีความสุขในการเรียนรูรวมกัน  
 

 
 
 

ยังมีตัวอยางอีกมาก แตเวลาสรุปสาระมีจํากัด จึงขอยุติสําหรับสัปดาหนี้เพียงแคนี้กอน   
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สรุปสาระสําคัญจากหนังสอื 
Thinking for Understanding : A Practical Resource for Teaching and Learning 

and Curriculum Development  โดย  Melvin Freestone  (ตอนท่ี ๒) 

  ในฉบับท่ีแลว เราได กลาวถึงวัตถุประสงคของการคิดวาจะคิดเพ่ือวิเคราะห 

หรือคิดเพ่ือสรางสรรค และปจจัยในการคิด ๔ ดาน วิเคราะหสวนตางๆ มองภาพรวม 

ศึกษาความลึกซ้ึง ซับซอน และถอดหัวใจของเรื่องท่ีวิเคราะห  ในสัปดาหนี้ เราจะยังอยูใน

หัวขอวัตถุประสงคในการคิด เพราะมีเนื้อหาสาระท่ีผูสอนจะนําไปชวยในการออกแบบ          

การเรียนรูไดมากมาย    

 
 

หนังสือไดเสนอแนะวา ในการศึกษาเรื่องตางๆ ประเด็นท่ีควรศึกษาไดแก  

 Form   คุณสมบัติของสิ่งท่ีศึกษา 
Function  บทบาทหนาท่ีของสิ่งท่ีศึกษา 
Causation  สาเหตุ  ท่ีมา 
Change  การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองนั้นๆ 
Connection    ความเช่ือมโยงสูเรื่องอื่นๆ 
Responsibility   หนาท่ีความรับผิดชอบของเราในเรื่องนั้นๆ 
 
(สอง สามปมาแลว ดิฉันไดเคยนําเสนอขอคําถามกลุมนี้ในพบกันวันอังคารวา          

เปนชุดคําถามท่ีผูเรียนตามหลักสูตร International Baccalaureate จะใช ในการศึกษา   

เรื่องตางๆ)   ในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดยกตัวอยางคําถามท่ีจะใชในการวิเคราะหเรื่องตางๆ 

อาจไมจําเปนตองใชท้ังชุดคําถามแตเลือกเฉพาะคําถามท่ีจําเปน เชน  
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ประเด็น   การมีชีวิตอยูในครอบครัวของฉันเปนอยางไร 
แนวทางในการศึกษา    ลักษณะของการใชชีวิตในครอบครัว (form) 

        สาเหตุท่ีเปนเชนนั้น (causation) 
 
ประเภทคําถามท่ีจะกระตุนการเรียนรู   

ถามเพื่อวิเคราะหสวนตางๆ เชน  ใครอยูในครอบครัว            

ของฉันบาง อายุเทาไหร  แตละคนเปนอยางไร 
ถามเพื่อให เห็นภาพรวม   เชน  มีคนอยู รวมกันกี่ รุน 

ความสัมพันธระหวางกันเปนอยางไร  ตัวฉันมีความสัมพันธ

อยางไรกับคนอื่น 
ถามเพ่ือใหเขาใจความซับซอนลึกซ้ึง  เชน ใครคือผุอาวุโส 

มีอิทธิพลอยางไรตอผูอื่น  มีความขัดแยงอะไรบาง มีกลไก

ในการระงับความขัดแยงอยางไร 
ถามเพ่ือถอดหัวใจของเรื่องนั้นๆ เชน  เปนครอบครัวท่ี

ใกลชิดกัน หางเหิน หรือกึ่งกลางระหวางสองลักษณะ  
หากเปนประเด็นท่ีเกี่ยวกับภาพในอนาคต คําถามอาจจะเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลง  

หากเปนประเด็นท่ี เกี่ ยวกับบริบทท่ีกวางไปกวาครอบครัว  คําถามอาจเนนเรื่อง                  

ความเช่ือมโยงมากข้ึน 
จากน้ันหนังสือไดนําเสนอใหเห็นวา ความฉลาด หรือ พหุปญญาดานตางๆ จะสงผล

ตอการออกแบบการเรียนรูเพ่ือการคิด เชน 
 ผูเรียนท่ีเกงภาษา จะชอบอาน  ชอบเขียน ชอบเลานิทาน จะเกงในการ

จําช่ือ สถานท่ี ขอมูลท้ังหลายทั้งปวง  และจะเรียนไดดีเม่ือไดพูด ไดฟง ไดเห็นตัวอักษร           

หากจะสงเสริมใหคิดเชิงวิเคราะห จะตองสงเสริมกิจกรรมประเภท วิจารณหนังสือ             

อานเพ่ือแสวงหาความหมาย  ลําดับเหตุการณ  หากจะสงเสริมใหสรางสรรค จะตองให       

ผลิตสื่อเพ่ือนําเสนอ ทําเครื่องมือสัมภาษณ เปนตน 
 ผู เ รียน ท่ี มีตรรกและเก งคณิตสาสตร  จะชอบทํางานกับตัวเลข                

ชอบทดลอง ชอบแสวงหาคําตอบ จะเกง ในการหาเหตุผล แกปญหา จัดหมวดหมู และ           

จะเรียนรูไดดีในสถานการณท่ีตองจัดระบบ คิดเปนนามธรรม วิเคราะหขอมูล หากจะสงเสริม 

ใหคิดเชิงวิเคราะห จะตองสงเสริมใหวิเคราะหตัวเลข วิเคราะหแนวโนม เปรียบเทียบ

คุณสมบัติของสิ่งตางๆ และสงเสริมใหสรางสรรคโดยการหาทางแกปญหาจากขอมูล                

ท่ีประมวลมาจากอดีต พัฒนาสูตรเพ่ือขยายผลไปสูสถานการณอื่นๆ 
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 ผูเรียนท่ีเกงทางศิลปะ จะชอบดูภาพ  ภาพยนตร ทํางานกับเคร่ืองจักร 

จะเกงในการอานแผนที่ ถอดรหัสภาพท่ีซับซอน จะเรียนรูไดดีหากใชภาพ  หากจะสงเสริม

ใหคิดวิเคราะหตองใหวิจารณภาพ ถอดรหัสจากภาพ ทํารูปตอ ประมาณระยะ ทิศทาง และ

สงเสริมใหสรางสรรคจากการตอภาพ วาดแผนภูมิเพื่อนําเสนอความคิด จินตนาการสิ่ง            

ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ผูท่ีเกงทางดนตรี จะชอบรองเพลง ฟงเพลง เลนดนตรี จะเกงในการ

จดจําทํานอง จับจังหวะ จําแนกเสียง และเรียนรูไดดีโดยผานดนตรี จังหวะ ทํานอง              

จะสงเสริมใหคิดวิเคราะหโดยฟงดนตรี วิเคราะหเสียงวาเพี้ยนไหม วิเคราะหวาดนตรี

ประเภทใดจะสื่อสารความรูสึกอยางไร หากจะสงเสริมใหคิดสรางสรรค  ควรใหแตงเพลง  

ออกแบบทาเตน เปนตน 
 ผูเรียนท่ีเกงทางการเคลื่อนไหว จะชอบสัมผัส ใชภาษากาย เคลื่อนไหว

ไมอยูนิ่ง  จะเกงในเรื่องกีฬา เตนรํา ละคร สิ่งประดิษฐ  จะเรียนรูโดยผานการสัมผัส การเคลื่อนไหว 

จะสงเสริมการคิดวิเคราะหไดโดยการพัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวกับการกีฬา วิเคราะหเทคนิค            

การเลนกีฬา วิเคราะหการยืดกลามเน้ือ สวนการสงเสริมการคิดสรางสรรค อาจสนับสนุนให

พัฒนากติกาเพ่ือเกมสใหม พัฒนาการเลนกีฬาเปนทีม 
 ผูเรียนท่ีเกงทางดานมนุษยสัมพันธ  จะชอบมีเพ่ือน พบปะและทํางาน

กับคนอื่น จะเกงการจัดการ การสื่อสาร การเปนผูนํา และมีความเขาใจผูอื่น และจะเรียนรู

ไดดีเม่ือมีโอกาสทํางานรวมกับคนอื่น แบงปนกับผูอื่น จะสงเสริมการคิดวิเคราะหโดยผาน 

การวิเคราะหกระบวนการประชาธิปไตย เปรียบเทียบบทบาทในการทํางานเปนทีม เพ่ือแบงปน 

ชวยเหลือกัน  และจะสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใหรับผิดชอบท่ีจะสรางบรรยากาศ            

ท่ีคนท่ีเกี่ยวของจะรูสึกมีคุณคา หรือ หาวิธีการผูกมิตร เปนตน 
 ผูท่ีเกงทางดานวิเคราะหตนเอง จะชอบทํางานตามลําพัง ตามความสนใจ  

จะเกงดานสัญชาติญาณ วิเคราะหความตองการของตนเอง ระงับความขัดแยง จะเรียนรูไดดี 

เม่ือทํางานตามลําพัง ใชโปรแกรมเรียนรูสําเร็จรูป จะสงเสริมใหคิดวิเคราะหไดโดยสงเสริม

ใหวิเคราะหความตองการของตนเอง หาขัอสรุปจากความขัดแยง ออกแบบแผนการเรียนรู

ของตนเอง และสงเสริมการคิดสรางสรรคโดยใหนําเสนอเอกลักษณของตนเอง วางแผน 

หรือทําโครงงานท่ีจะทําตามความใฝฝนของตนเอง  
 ผูท่ีเกงทางดานธรรมชาติ จะชอบสังเกต ชอบจัดหมวดหมูสิ่งท่ีเห็น    

การจําช่ือสิ่งตางๆ จัดหมวดหมู เห็นความเช่ือมโยงระหวางสิ่งตางๆ และจะเรียนไดดี          

หากไดศึกษา คนควา สังเกต วิเคราะห ทดลอง  จะสงเสริมใหคิดวิเคราะหไดโดยผานการสังเกต 

เปรียบเทียบความตาง ความเหมือน วางลําดับของสิ่งของ หรือเหตุการณ และสงเสริม          

การคิดสรางสรรคโดยผานการออกแบบงานทดลอง การเขียนแผนภูมิ 



 ๔

เด็กแตละคนอาจเกงไดหลายดาน และควรจะมีความรูความสามารถในทุกดาน          

แตขอเสนอขางตน คงจะกระตุนใหเราใหความสนใจในความแตกตางในความสามารถ 

ความถนัดหรือพหุปญญา มากข้ึน 
หนังสือเลมนี้ไดเสนอแนะแนวทางตั้งคําถามท่ีกระตุนความคิด Generative question 

ซ่ึงจะเปนคําถามที่ตรงประเด็น แตปลายเปด มีคําตอบไดหลายคําตอบ โดยไดเสนอวา

คําถามดังกลาวอาจมีจุดเนนท่ีตางกัน ยกตัวอยางเชน 
 
ในการศึกษาผลกระทบของหมูบานจัดสรรตอสภาพแวดลอม อาจถาม 
คําถามท่ีเนนความคิด เชน หมูบานจัดสรรท่ีเสนอจะสงผลตอระบบนิเวศอยางไร 
คําถามท่ีเนนความรูสึก เชน หากตองสูญเสียแหลงเพาะพันธุนก เด็กๆ จะรูสึกอยางไร 
คําถามท่ีเนนอารมณ   เชน ฝายท่ีคานและสนับสนุนพยายามจะเขาถึงอารมณของ

ประชาคมอยางไร 
คําถามท่ีเนนความเห็นอกเห็นใจ เชน เราจะเขาใจ เห็นใจ และชวยเหลือผูท่ีไดรับ

ผลกระทบอยางไร 
คําถามท่ีเนนจริยธรรม เชน ผูท่ีเกี่ยวของท้ังกลุมท่ีสนับสนุนและคัดคาน ควรมีสิทธิ

ในการตอตานแคไหนอยางไร 
 
หนังสือไดเช่ือมโยงประเด็นคําถามสูศาสตรตางๆ โดยช้ีใหเห็นวา องคความรู         

ในศาสตรตางๆ สามารถชวยในการเรียนรู การคิดและมีกระบวนการเรียนรูท่ีมีจุดเนน

ตางกันอยางไร 
ประวัติศาสตร  ชวยใหนําบทเรียนจากอดีตมาสรางความเขาใจปจจุบันและมอง           

ไปสูอนาคต 
สังคมและวัฒนธรรม ชวยใหเขาใจความสัมพันธระหวางชุมชน และระบบทางสังคม 
วิทยาศาสตร ชวยใหเขาใจธรรมชาติโดยหาหลักฐาน ทดสอบสมมติฐานและ          

ทฤษฎีตางๆ 
เทคโนโลยี ชวยนําองคความรูไปประยุกตใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย 
ศิลปะ ชวยนําเสนอและถายทอด มุมมอง ความรูสึกนึกคิด และประสบการณของ

ผูเรียนเปนรายบุคคลและกลุม 
ภาษา ชวยสื่อสารใหเกิดความเขาใจและการแลกเปลี่ยน 
คณิตศาสตร  ชวยศึกษาความสัมพันธท่ีเท่ียงตรงระหวางสิ่งของและระบบตางๆ 
ปรัชญา  ชวยศึกษาความเช่ือและระบบคุณคาท่ีนําทางสังคมและผูคนในสังคมนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 



 ๕

 

การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีมิติท่ีตางกันข้ึนอยูกับศาสตรท่ีเรานํามาเปนหลัก          

ในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ยกตัวอยางเชน  
การศึกษาสายน้ําท่ีไหลผานเมือง ในแงประวัติศาสตร อาจเนนการเปลี่ยนแปลงใน

รอบสองรอยปท่ีผานมา  หากเปนการศึกษาในแงวิทยาศาสตรอาจเนนผลของการพัฒนา      

ทางเทคโนโลยีท่ีมีตอสายน้ํานั้นๆ ในแงสังคมวัฒนธรรม อาจดูในแงความสัมพันธของสังคม

ริมฝงน้ํา เปนตน 
 

วิธีการท่ีใชในแตละศาสตรจะตางกัน ตลอดจนความรูความเขาใจท่ีจะเกิดข้ึน 
 
จากบทเรียนในอดีต และวิธีการทางประวัติศาสตรจะชวยใหผูเรียนเขาใจความเปลี่ยนแปลง 

เห็นรูปแบบ แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง และความเช่ือมโยงจากอดีตสูปจจุบันและอนาคต  

จะศึกษาวาวิถี ชีวิตของประชาชนไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และบทเรียนท่ีไดจาก

ประวัติศาสตรจะนําไปพยากรณเหตุการณในอนาคตไดหรือไม วิธีการท่ีใชจะประกอบดวย 

การลําดับเหตุการณ ศึกษาความสัมพันธระหวางเหตุการณนั้นๆ  ศึกษาปจจัยท่ีสงผล และ

พยากรณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การไปเย่ียมพิพิธภัณฑและอนุสรณสถาน (ตามคําแนะนํา

ของทานนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช) ยอมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการศึกษาดังกลาว 
วิธีการเรียนรูทางวิทยาศาสตรอาจศึกษาผลกระทบของพัฒนาการทางวิทยาการ          

ตอชีวิตมนุษย ประเด็นทางนิเวศวิทยาใดที่กําลังไดรับการแกไข ขอมูลทางวิทยาศาสตร

เพียงพอหรือไม เปนตน วิธีการยอมครอบคลุมการเก็บขอมูล การวิจัย การทดลอง             

การพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงการไปทัศนศึกษาท่ีศูนยวิจัยตางๆ 
สวนกระบวนการศึกษาทางสังคมวัฒนธรรม อาจศึกษาสัมภาษณผูคนเกี่ยวกับชีวิต

และบริการในเมือง เปรียบเทียบมุมมองของคนในกลุมอายุตางๆ 
แมวาแตละศาสตรจะมีกระบวนการเรียนรูท่ีตางกัน แตในการศึกษาเรื่องอะไรสักเรื่อง 

ยอมตองผสมผสานศาสตรตางๆ เขาดวยกัน ตองพิจารณาใหถองแทวา จะใชศาสตรใด              

เปนหลัก และศาสตรใดเสริม องคความรูท่ีสั่งสมในแตละศาสตรเปนสิ่งท่ีมีคุณคา จะชวย          

ยนยอเวลาที่เราจะลองผิดลองถูก จะชวยใหเราเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงและเปนพ้ืนฐาน           

ในการพัฒนาสิ่งใหมๆ 
โดยสรุป  วัตุประสงคในการคิดจะชวยกําหนดทิศทาง  ครูและนักเรียนจึงตองมี

ความชัดเจนในประเด็นดังตอไปนี้ 
๑. เม่ือใดและในสถานการณใดจะใชวิธีการคิดวิเคราะหและ/หรือวิธีคิด เพ่ือสรางสรรค 
๒. ศึกษาทั้ง ๔ สวน ของการคิด แยกสวน ภาพรวม ความซับซอน และประเด็นหลัก 

หรือหัวใจของเรื่องนั้นๆ 
 
 



 ๖

 
 ๓. สามารถเลือกใชศาสตรตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

๔. เห็นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกระบวนการคิดทางสติปญญาและอารมณ 
๕. ผสมผสานกระบวนการคิดของศาสตรตางๆ 

ความชัดเจนในวัตถุประสงคเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการคิด         

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 ในครั้งท่ีแลว เราไดพูดถึงวัตถุประสงคในการเรียนรูเรื่องการคิด ในครั้งนี้จะไดกลาวถึง

ยุทธศาสตรในการคิด ซ่ึงมีหลากหลาย ผูเรียนจึงจําเปนตองรูจักและเลือกใหเหมาะสม 
 **การคิดวิธีตางๆ**  
 กลยุทธในการคิดแบบหมวก ๖ ใบของ Edward De Bono ท่ีเปนท่ีรูจักกันดีชวยใหเรา
เขาใจวิธีคิดในแงมุมตางๆ ท่ีผูเรียนควรจะไดพิจารณากอนตัดสินใจ จึงขอสรุปเพ่ือทบทวน

ความทรงจําอีกครั้ง 
 หมวกสีขาว เนนขอเท็จจริง ผูเรียนจะวิเคราะหสวนตางๆ ถามปญหาท่ีเจาะลึก 

ทดสอบขอมูลใหถูกตอง 
 หมวกสีแดง เนนอารมณความรูสึก สัญชาตญาณ ตรวจสอบอารมณความรูสึก            

ความใกลชิดเปนกันเอง มากกวาความคิดเชิงตรรก 
 หมวกสีดํา เนนการตัดสินใจ เนนการมองในแงลบ สิ่งท่ีอาจเปนปญหา เปนอุปสรรค 

ตรวจสอบสิ่งท่ีอาจผิดพลาด บกพรอง 
 หมวกสีเหลือง เนนการมองในแงบวก การเห็นคุณคาในสิ่งตางๆ วิเคราะหโอกาส  

ผลท่ีจะไดรับ การจัดทําขอเสนอ 
หมวกสีเขียว เนนความคิดสรางสรรค เนนการศึกษาทางเลือก การทํางานเชิงรุก  

 หมวกสีฟา เนนการคิดเชิงใครครวญ คิดอยางรอบคอบ เปนองครวม จากแงมุมตางๆ 

วิเคราะหปญหาใหกระจางชัด จัดลําดับกิจกรรม สรุปภาพรวม 
 **เทคนิค วิธีการ **  
 ในการคิดแตละวิธีการผูเรียนจะสามารถใชเทคนิคท่ีหลากหลาย สวนใหญจะใชวิธีการ

ต้ังคําถามเปนกลุม แตละกลุมจะมีวัตถุประสงคท่ีตางกัน  ดิฉันไดสรุปมาคอนขางละเอียด

เพ่ือใหเห็นวาคําถามที่ครูควรกระตุนใหนักเรียนไดคิดและหาคําตอบมีมากมาย  หากถามให

ตรงประเด็น  ใหมีความลึกซ้ึงและเขาใจวาจะนําคําตอบไปใชประโยชนอยางไร จะเปนการ

ฝกหัดใหต้ังคําถามไดเอง และมีกระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ลองทบทวนดูวา           

เวลาใหนักเรียนทําโครงงาน หรือทํากิจกรรมใดๆ นักเรียนไดคิดในประเด็นเหลานี้ หรือไม 
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 เทคนิคในการถามคําถามเพื่อคนหาขอมูลและแนวคิด  โดยถามคําถามเพ่ือ 
๑ ตรวจสอบวาแนวคิดและแนวปฏิบัตินั้นเหมาะสมกับสถานการณหรือไม  เชน

เง่ือนไขท่ีจําเปนคืออะไร แนวคิดและแนวปฏิบัติสอดคลองกับเง่ือนไขหรือไม ตองปรับปรุง 

ในสวนใด มีขอเสนอแนะท่ีจะปรับปรุงอยางใด 
๒ วิเคราะหสวนประกอบตางๆ  เชน อะไรคือสวนประกอบหลัก มีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกันอยางไร ผลกระทบท่ีเกิดจากความสัมพันธดังกลาวคืออะไร สวนใดท่ีไมสําคัญ 

การศึกษาของเราเนนสวนใดโดยเฉพาะหรือไม 
๓ เปรียบเทียบ โดยไมลืมวาทุกเหรียญมีสองดานเสมอ เชน ไดมองปญหาจาก           

ทุกแงมุมหรือยัง มีขอสนับสนุน หรือโตแยงอะไรบาง มีขอตกลงอะไรรวมกันไดบาง ความเห็น

สวนตัวของคุณเปนอยางไร 
๔ อะไรคือปจจัยหลักท่ีผลักดันความคิดในเร่ืองนี้  ในทุกเรื่องตองมีพลังหลักเสมอ 

เราคนพบไดโดยการถามคําถามวาอะไรคือแนวความคิดหลัก ใครคือบุคลากรหลัก                

ใครรับผิดชอบความคิดหลัก ใครจะชวยใหงานช้ินนี้สําเร็จได 
๕ คาดการณปญหาที่อาจเกิดข้ึน อะไรคือปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ตองเตรียม            

แกไขอยางไร อะไรท่ีเปลี่ยแปลงไมได อะไรท่ีคุณอยากเปลี่ยนแปลงแกไข หากเปลี่ยนแลว               

จะชวยกําจัดจุดออนไดอยางไร 
เทคนิคในการถามคําถามเพื่อตัดสินใจ 
๑ การตัดสินใจ ซ่ึงมีความยากงายตางกัน  ตองวิเคราะหใหไดวา อะไรคือประเด็น           

ท่ีตองมีการตัดสินใจ  คุณจะตัดสินใจอยางไร ทําไมจึงตัดสินใจเชนนั้น คนอื่นเห็นดวยกับคุณไหม 

คุณจะแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมคนอยางไร 
๒ ตรวจสอบวาส่ิงท่ีจะทําเหมาะสมในแงสังคม วัฒนธรรมและเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม  โดยวิเคราะหวา อะไรคือความตองการและอะไรคือประเด็นเชิงจริยธรรม                

คุณคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนไดท้ังหมดหรือไม จะเตรียมการรองรับเหตุการณท่ีไมคาดฝน             

ไดอยางไร ความคิดของคุณจะสงผลตอประชาคมโดยรวมอยางไร 
๓ พิจารณาใหรอบคอบทุกแงมุม การตัดสินใจท่ีดีตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของ          

อยางรอบคอบ โดยถามวามีอะไรเกี่ยวของบาง ประเด็นใดเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นใด              

ไมคอยเกี่ยวของ คุณไดคิดอยางรอบคอบทุกแงมุมหรือยัง คนอื่นมีแนวคิดคลายกันหรือไม 
๔ หยุดคิดเพื่อทบทวนกอนรุกไปขางหนา ถามตนเองวาประสบความสําเร็จในเรื่อง

ใดบาง มีอะไรท่ีตกหลนไปไหม จะตองทําอะไรตอไป พรอมท่ีจะกาวไปขางหนาหรือยัง 
๕ กลั่นกรองเปาหมายใหรอบคอบ ตรวจสอบวาเปาหมายในการทํางานท่ีแทจริง               

คืออะไร ความเห็นของคุณตรงกับคนอื่นหรือไม มีทางเลือกอื่นใดไหม เปาหมายของคุณ              

มีความเปนไปไดเพียงไร 
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๖ จัดลําดับความสําคัญ ทุกงานไมไดสําคัญเทากัน  ลองตรวจสอบวา อะไรคือ

ความคิดท่ีสําคัญในเรื่องนั้นๆ ใครเปนคนคิดวาสิ่งเหลานี้สําคัญ จัดลําดับความสําคัญไดไหม 

อะไรคือเหตุผลและหลักเกณฑในการจัดลําดับ 
เทคนิคในการถามคําถามเพื่อเตรียมการลงมือปฏิบัติและดําเนินการ 
๑ ความเขาใจในอารมณความรูสึก อารมณความรูสึกมีความสําคัญตอกระบวนการคิด

และการปฏิบัติ ควรเขาใจใหไดวาเรื่องท่ีจะทํานี้ผูท่ีเกี่ยวของรูสึกอยางไร บรรยากาศท่ัวๆ            

ไปในเร่ืองนี้เปนอยางไร ความรูสึกของคุณเองเปนอยางไร มีความพยายามท่ีจะเลนเกมส           

เพ่ือขัดขวางไหม จะมีวิธีการจัดการกับอารมณของผูเกี่ยวของไดอยางไร 
๒ ลองทําดู การทดลองทําดูจะชวยใหเขาใจปญหาอุปสรรคท่ีจะเกิดในการปฏิบัติ

จริงไดมากข้ึน ต้ังคําถามใหเกิดความชัดเจนวา อะไรคือสิ่งท่ีจะทดลองทํา เปนแนวคิดท่ีดีท่ีสุด            

ในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติหรือไม สวนใดท่ีตองทดลอง ทดลองแลวพอทราบหรือไมวา           

ไดผลไหม ตองปรับปรุงใหดีข้ึนอยางไร ปรับปรุงแลวดีข้ึนไหม 
๓ หยุดคิดสักนิดกอนกาวตอไป  เม่ือคุณพอเห็นแนวทางวาจะทําอะไรตอไป                 

อยาเพ่ิงผลีผลาม บางครั้งตองหยุดทบทวนสักนิดเพ่ือต้ังสติท่ีจะกาวตอไป ดวยคําถามวา         

เรื่องใหญหรือประเด็นหลักในเรื่องนี้คืออะไร  ชองวางระหวางเร่ืองใหญท่ีต้ังใจจะทํา และ            

เรื่องท่ีกําลังทําอยูนี้คืออะไร จากจุดท่ีทําอยูมีข้ันตอนท่ีจะกาวไปใหถึงประเด็นหลักท่ีตองการ

ไดไหม แผนท่ีวางไวมีความแนนอนเพียงใด มีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด  
๔ จัดระบบเพื่อดําเนินงาน  เพ่ือปองกันความสับสนในการปฏิบัติจริง โดยเริ่มจาก

การจัดกลุมงานท่ีควรอยูดวยกัน งานท่ีตองแยกทําตางหาก พิจารณาวามีทางเลือกอื่นใด               

ในการจัดกลุมหรือไม  จะมีปญหาอุปสรรคอะไรบาง จะวางระบบตอเนื่องท่ีจะบริหารจัดการ

ไดอยางไร 
๕ ต้ังเปาหมายใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานมีความชัดเจน ไมผิดทิศทาง             

โดยต้ังคําถามวา มีความจําเปนท่ีจะตองทําอะไรบาง จะแปลความจําเปนเหลานี้ใหเปน              

แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมอยางไร  จัดลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีจะตองทําไดอยางไร 

ในการดําเนินงานแตละเรื่องมีเปาหมายท่ีแตกตางท่ีพอจะจําแนกจากกันไดหรือไม 
๖ หลอมรวมใหเกิดแนวทางใหม การหลอมรวมแนวคิดแนวทางตางๆ เขาดวยกัน

อาจทําใหเกิดแนวทางและทางเลือกใหมๆ ลองถามวา อะไรบางท่ีพอรวมกันได รวมแลว                

จะเกิดอะไร สิ่งท่ีเกิดข้ึนจะตางจากสิ่งท่ีคาดหวังมากนอยเพียงไร สิ่งท่ีเกิดข้ึนมีประโยชนไหม 

ลองรวมในรูปแบบอื่นๆ อีกไดไหม 
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เทคนิคการถามเพื่อแสวงหาทางเลือกและพัฒนานวตกรรม 
๑  ลองมองจากมุมมองอื่นๆ ไมมีใครท่ีมีมุมมองเหมือนกัน ลองถามวาคนอ่ืน              

คิดอยางไรในเร่ืองนี้  แนวคิดของเขาตางจากของคุณอยางไร ทําไมจึงมองตางกัน มีแนวคิด

หรือคานิยมใดท่ีทําใหมองตางกัน มีอะไรท่ีเห็นตรงกันบาง 
๒   ลองคิดนอกกรอบ  การคิดนอกกรอบอาจจุดประกายใหเกิดความคิดใหมๆ ได 

ลองตั้งคําถามวา ถาจะคิดใหแหวกแนวไปเลย จะมีขอเสนออะไรใหมๆ ไดบาง อะไรทําให

คิดถึงเรื่องนี้  ลองมองแนวคิดนี้จากแงมุมอื่น จะเปนอยางไร  ความคิดแหวกแนวนี้ จะชวย 

ในการแกไขสถานการณท่ีกําลังเผชิญอยูไดไหม 
๓  ทาทายความคิด แนวคิดใดๆ ตองมีการทาทายเพ่ือใหม่ันใจวาจะทําไดดีจริง             

ลองถามวา จะทาทายโตแยงแนวคิดท่ีมีอยูไดอยางไร  ถาปรับสักนิดจะทําใหไดผลมากข้ึน

หรือไม ตองทําดวยวิธีนี้วิ ธีเดียวหรือมีทางเลือกอื่นท่ีดีกวาหรือไม ทําแลวไดผลตาม                 

ความตองการหรือไม 
๔  ระวังอยาเขาทางตัน  แมเราจะชัดเจนในเปาหมาย แตบางครั้งก็อาจหลงเขาไปสู

ทางตันได ระวังตัวดวยการต้ังคําถามวา อะไรทําใหคุณรูสึกอึดอัดไมสบายใจ มีการวาง

สมมติฐานท่ีผิดไปบางหรือไม ขอมูลท่ีมีอยูผิดพลาด หรือแปลความเพ้ียนไปหรือไม            

ยึดม่ันในบางเรื่องมากไปจนเขาทางตันหรือไม มีอะไรท่ีทําใหผิดทิศผิดทางหรือไม 
๕  แสวงหาทางเลือกใหมๆ เพราะมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการทํางานไปสู

เปาหมาย  ลองถามวา มีทางเลือกอื่นๆ ท่ีนาลองไหม  ถาลองแลวจะเกิดอะไรข้ึน ลองทําดวย

วิธีอื่นไดไหม ทางเลือกใดที่นาจะเปนประโยชนและไดผล มองขามอะไรท่ีสําคัญๆ ไปบาง

หรือไม 
๖  ทําใหดีข้ึนไปกวาเดิม  ทุกความคิด ทุกแนวทางสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนได              

อะไรคือเปาหมายของการปรับปรุง มีปจจัยท่ีเกี่ยวของอยางไร จะประเมินผลกระทบได

อยางไร มีชองทางปรับปรุงใหดีข้ึนอยางไร จะผลักดันใหเกิดข้ึนจริงไดอยางไร 
เทคนิคในการแสวงหาโอกาสและชองทางใหมๆ 
๑ อุดชองวางระหวางสภาพท่ีเปนอยูไปสูสภาวะที่พึงประสงค การอุดชองวางท่ีดีท่ีสุดคือ 

การวางกอนหินรายทางเปนทางเดินไปสูเปาหมาย  ลองต้ังคําถามวา มีแนวคิดแนวทางใดท่ี

นาสนใจอื่นบาง จะพัฒนาแนวคิดแนวทางเหลานี้ใหสามารถอุดชองวางระหวางสภาพท่ีเปนอยู

และเปาหมายท่ีจะไปใหถึงไดหรือไม ถาทําแลว จะชวยผลักดันใหเราสามารถกาวไปขางหนาหรือไม 

มีทางอื่นท่ีจะไปสูเปาหมายไดไหม ตองมีข้ันตอนใดบางจากสภาพปจจุบันไปสูเปาหมาย 
๒  แสวงหาโอกาส  ในทุกสถานการณจะมีชองทางท่ีจะพัฒนาใหเปนโอกาสไดเสมอ  

ลองถามวา มีโอกาสและชองทางอะไรอื่นบาง  ทําแลวจะนําไปสูเปาหมายใด อะไรคือโอกาส  

ท่ีดีท่ีสุด  จะพัฒนาโอกาสเหลานี้ใหดียิ่งข้ึนไดอยางไร จะไดประโยชนอยางไร 
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๓ ระดมพลังสมองใหเกิดแรงบันดาลใจ  บางครั้งแรงบันดาลใจท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลัน

อาจชวยแกปมปญหาและทางตันได ลองถามวา อะไรคือปมปญหา เม่ือคิดถึงปญหานี้แลว 

แวบแรกของแนวคิดท่ีจะแกปญหาคืออะไร  ลองขยายความคิดแวบแรกน้ีไปสูทางเลือกอื่นๆ

ไดไหม บรรดาแนวคิดเหลานี้ มีแนวคิดใดท่ีนาจะชวยแกปญหาไดบาง แนวคิดใดนาจะพัฒนา

ตอเนื่อง แนวคิดใดท่ีนาจะบังเกิดผลมากท่ีสุด 
๔ มองจากทุกแงมุม  การมองจากทุกแงมุม จะชวยใหเกิดความคิดใหมๆ  แงมุมดีๆ 

มีอะไรบาง แงมุมเชิงลบมีอะไรบาง มีอะรท่ีนามีความเปนไปไดอีกบาง จะแปลความคิดท่ีมี

ความเปนไปไดไปสูแนวทางท่ีเปนรูปธรรมไดอยางไร ตรวจสอบวาไดมองจากทุกแงมุมหรือยัง 
๕ แสวงหาความเปนไปไดอยางไมส้ินสุด บางคร้ังตองชะลอการตัดสินใจเพ่ือให

สามารถแสวงหาทางเลือกใหมๆ อยางตอเนื่อง  ลองถามวา มีการตัดสินใจใดท่ีนาชะลอ                

ไวกอน จะนําแนวคิดใหมๆ มาเสริมใหเกิดประโยชนไดอยางไร  แนวคิดใดนาลองนําไปสู           

การปฏิบัติ คุณพอเลือกแนวคิดเหลานี้ไปใชจริงไดหรือไม 
๖ ลองคาดการณทางออก หากแนวคิดและขอมูลยังไมสมบูรณ บอยคร้ังตองใช

วิธีการคาดการณ  ลองคาดการณดูวา จะเกิดอะไรข้ึน หรือคุณจะเลือกทําอะไร จะไดผลหรือไม  

คุณควรจะเลือกแกปญหาที่ประเด็นอื่นหรือไม 
เทคนิคในการเผชิญปญหาอุปสรรค 
๑ ทํางานใหไดผล  เราสามารถปรับปรุงการทํางานใหไดผลยิ่งข้ึนเสมอ ลองประเมินวา 

ความคิดและแนวปฏิบัติท่ีทําอยูไดผลหรือไมเพียงใด จะตองปรับปรุงแกไขในสวนไหน             

ผลท่ีไดรับเปนท่ีพึงพอใจหรือไม ควรจะแกปญหาดวยวิธีการท่ีตางไปโดยสิ้นเชิงหรือไม 
๒ ขุดรากถอนโคนอุปสรรคใหหมดไป  อาจมีบางสิ่งบางอยางท่ีขวางกั้นทําใหเรา

ชะงักงันไมสามารถคิดแกปญหาใหทะลุปรุโปรง ลองถามวา คุณพอระบุสิ่งท่ีเปนอุปสรรค               

ไดไหม อยูท่ีใด เปนอุปสรรคท่ีเกิดจากอคติ ภาพพจนเดิมๆ หรือแนวทางที่เปนทางการ             

มากเกินไปหรือไม  จะขจัดอุปสรรคเหลานี้ไดอยางไร ถากําจัดไปแลวจะเกิดผลดีอยางไร 
๓ ทําใหถูกตอง  เม่ือใดแนวทางท่ีทําไวไดผล เหมาะสมและถูกตอง จะตองทราบ           

ใหไดเพ่ือท่ีจะไดปลอยใหดําเนินตอไปโดยไมไปยุงหรือแกไขใหเสียการ  จะตองถามวา                

สิ่งท่ีทําอยูไดผลเพียงไร จะตองเพ่ิมเติมแกไขปรับปรุงหรือไม คนอื่นคิดอยางไร หากปรับปรุง

จะทําใหมูลคาหรือคุณคาเพ่ิมข้ึนหรือไม ควรปลอยไวโดยไมไปวุนวายอีกหรือไม 
๔ ประเมินคุณคาของความคิดหรือแนวปฏิบัติใหได  แนวคิดหรือแนวปฏิบัตินั้นๆ

มุงหวังจะใหไดผลอะไร  สามารถทําไดตามความคาดหวังท่ีต้ังไวหรือไม มีขอดีอะไรบาง                 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและไดผลท่ีคงเสนคงวา เปนท่ีนาเช่ือถือไดหรือไม 
๕ ประเมินความขัดแยง  หากศึกษาความขัดแยงในความคิดและแนวปฏิบัติ เราจะ

ไดผลแงมุมท่ีควรปรับปรุง หรือพัฒนาเพ่ิมเติมไดเสมอ จึงควรถามวา อะไรท่ีดูแลวยังไมลงตัวนัก  

สิ่งเหลานั้นกอใหเกิดผลตรงกันขามกับท่ีต้ังใจไวหรือไม  ผลดังกลาวสําคัญและมีผลกระทบ
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๖ ระงับความขัดแยง  บอยครั้งผูท่ีเกี่ยวของมีความคิดเห็นท่ีขัดแยง หรือไมพึงพอใจ

ในบทบาทของตน  จึงควรถามในประเด็นดังนี้  มีความขัดแยงบางหรือไม ขัดแยงเรื่องอะไร 

เกี่ยวกับความคิด ประเด็น และความรูสึกนึกคิดเรื่องอะไรบาง  ใครคือกลุมคนหลักท่ีมี             

ความขัดแยง จะตอรอง หรือหาทางใหทํางานรวมกันไดอยางไร ทําอยางไรจึงจะเกิดทางออกท่ี

ตางคนตางไดรับประโยชน Win-Win  Solution 
ในสัปดาหตอไป จะไดนําเสนอเครื่องมือในการเรียนรูเพ่ือกระบวนการคิดอื่นๆ               

ใหพิจารณา 
 
 
   
 


