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รายวิชาการคิดอย่างเป็นระบบเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักและกระบวนการคิด โดยคาดหวังว่านักศึกษาสามารถน าความรู้ และความ
เข้าใจไปประยุกตไ์ปใช้ในการตัดสินใจด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลเพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวันที่
พบกับสภาวการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ 

เนื้อหาของเอกสารแบ่งออกเป็น 8 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด  
หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  หน่วยที่ 3  การรวบรวมข้อมูล และการสืบค้น
ข้อมูล หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์ หน่วยที่ 5 การคิด
แบบมีวิจารณญาณ และแบบโยนิโสมนสิการ หน่วยที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และการตั้งค าถามเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ หน่วยที่ 8 กลุ่มและการมีส่วนร่วม 
 

ผู้จัดท ารายวิชาการคิดอย่างเป็นระบบ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน อาทิ  
ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด ผศ.ดร. สุชาติ แสงทอง  ผศ.ดร. ภัทรพล ใจเย็น ผศ.ดร. ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง   
ผศ.ดร. กอบกาญจน์  วิเศษรัมย์และผู้บริหาร บุคลการวิทยาลัยชุมชนทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
อ านวยความสะดวกให้กับผูจัดท า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการคิด
อย่างเป็นระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจที่จะช่วยให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับขั้นตอน
ของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนและแนวคิดในการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์  
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของตน อีกทั้งเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาหาความรู้ เก็บรวบรวมความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้หากปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้หากมีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
ใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้จัดท ายินดีน้อมรับและขอให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษารายวิชานี้ทุก
ท่าน 
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ค าช้ีแจง 

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จัดท าเพ่ือเป็นแนวทางให้ครูและนักเรียน ใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการคิดอย่างเป็นระบบส าหรับนักเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2โดยใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดท าขึ้น มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น 

เอกสารฉบับนี้มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. สาระส าคัญ 
3. ใบความรู้ 
4. ใบงาน 
5. ข้อเสนอแนะ 
6. แบบฝึกหัด 
7. แบบทดสอบหลังเรียน 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ใช้กับนักเรยีนประมาณ 20-30 คน แบ่งเป็น 5-6 กลุ่ม 
กลุ่ม ละ 4-6 คน  
     

การใช้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ทดสอบหลังเรียน 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียมก่อนสอน 

1. ศึกษาเนื้อหาและแผนการสอนอย่างละเอียด 
2. ต้องเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น 

o รูปภาพ 
o ตัวอย่างของจริง 
o แหล่งเรียนภายในและนอกโรงเรียน 

 



รายละเอียดรายวิชาการคิดอย่างเป็นระบบ  
รหัสวิชา 3000-1606 

 
จุดประสงค์รายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียน 

 1.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

 2.  มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการตัดสินใจ โดยพิจารณาท้ังส่วนที่พอใจและการ
แก้ปัญหา 

3.  สามารถน าทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการตัดสินใจ โดยพิจารณาท้ังส่วนที่พอใจ
และความเสี่ยงเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและแก้ปัญหา 

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบและมี 
เหตุผล 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
3. วิเคราะห์การตัดสินใจตามขั้นตอนที่ก าหนด 
4. วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่ก าหนด 
5. วิเคราะห์ปัญหาตามข้ันตอนที่ก าหนด 
6. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการด าเนินชีวิต 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและ
วัตถุประสงค์ของค าถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดในการประเมินสถานการณ์ การ
วิเคราะห์  การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น กระบวนการมีส่วนร่วม 
การตั้งค าถามโดยใช้การเรียนรู้ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด 
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หน่วยที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด 

หัวข้อเนื้อหา 

๑. แนวคิดและความหมายของการคิด 
๒. โครงสร้างทางสมองกับการกระบวนการคิด 
๓. ทักษะและกระบวนการคิด 
๔. ความส าคัญและองค์ประกอบของการคิด 

๕. ประเภทของการคิด 
๖. รูปแบบการคิด 
๗. ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 

1. อธิบายแนวคิดและความหมายของการคิด 
2. อธิบายโครงสร้างทางสมองกับการกระบวนการคิด 
3. มีทักษะและกระบวนการคิด 
4. ทราบความส าคัญและองค์ประกอบของการคิด 

5. จ าแนกประเภทของการคิด 
6. แยกรูปแบบการคิด 
7. ทราบประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ 

 
 

สาระส าคัญ 

การคิดอย่างเป็นระบบเป็นวิชาทางด้านมนุษย์ศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษย์เกี่ยวกับการคิด ความหมายของการคิด คือ กระบวนการทางสมองที่ได้รับข้อมูลด้าน
ประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมมากระตุ้น ท าให้เกิดกิจกรรมทางความคิดได้แก่ การวิเคราะห์ การ
เปรียบเทียบ การสังเคราะห์ และการประเมินอย่างมีระบบและมีเหตุผล เพ่ือให้เกิดแนวทางในการ
แก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาหรือภาษาที่พูด
ออกมา   โครงสร้างทางสมองกับการกระบวนการคิดด้วยสมองเป็นอวัยวะที่ส าคัญของคนและสัตว์ 
ท าหน้าที่ควบคุมและสั่งการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยผ่านกระบวนการคิดด้วย
สมอง   ส่วนความส าคัญและองค์ประกอบของการคิด ด้วยทักษะและกระบวนการคิดต้องมีขั้นตอนที่
มาก และซับซ้อนมากขึ้น และกระบวนการคิดมีความส าคัญกับการคิดคือ กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับสังคม ประเภทและ
รูปแบบของการคิดอาจมีรูปแบบแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ข้อสงสัย ตามความต้องการของผู้คิด   
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
2. กิจกรรมบรรยายเชิงอภิปราย 
3. กิจกรรมน าเสนอด้วย Power Point 
4. กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง 
5. กิจกรรมบอกความส าคัญของการคิด 

6. กิจกรรมตามใบงาน และใบกิจกรรมในชั้นเรียน บันทึกการเรียนรู้ 

7. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
8. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. บัตรความหมายของความคิด 

4. ใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน 

5. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 
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ค าช้ีแจง 

ตอนที่ 1 ให้นักศกึษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลง
ในกระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 

๑. ระดับสติปัญญาของมนุษย์ข้ึนอยู่ปัจจัยตามข้อใด 
 ก. อาหาร อากาศ และอารมณ์ 
 ข. เซลล์สมอง การฝึกฝน และการเลี้ยงดู 
 ค. พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ 
 ง. พันธุกรรม การฝึกฝน และการเลี้ยงดู 
๒. ข้อใดเป็นการท างานของสมองซีกขวา 
 ก. การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีสามัญส านึก 
 ข. ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 
 ค. เรียนรู้และวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 
 ง. การคิดเลขคณิตศาสตร์ 
๓. ข้อใดเป็นการท างานของสมองซีกซ้าย 
 ก. การคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
 ข. ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 
 ค. เรียนรู้และวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 
 ง. การเรียนรู้ภาษาท่าทาง 
๔. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการคิด 
 ก. สมอง      

ข. สิ่งเร้า สภาพแวดล้อม 
 ค. ประสบการณ์เดิม    

ง. ระบบหัวใจ 
5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการคิด 
 ก. ระบบหัวใจ     

ข. สิ่งเร้า สภาพแวดล้อม 
 ค. สารอาหารในร่างกาย    

ง. ระบบย่อยอาหาร 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการคิด 
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6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการคิดที่ลึกซึ้งที่สุด 
 ก. สมหมายคิดฝันถึงการแต่งงานที่สวยหรู 
 ข. ครูสมทรงคิดแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 ค. นายกประหยัดคิดแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 ง. นายสมบุญคิดหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่อยากกลับมาเกิดอีก 
7. จินตนาการของมนุษย์เกิดจากการท างานของสมองส่วนใด 
 ก. สมองซีกซ้าย     

ข. สมองซีกขวา 
 ค. สมองส่วนหน้า    

ง. สมองส่วนหลัง 
8. การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองสิ่งได้ จัดอยู่ในความคิดระดับใด 
 ก. ระดับสูง     

ข. ระดับกลาง 
 ค. ระดับต่ า     

ง. ระดับพ้ืนฐาน 
9. ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ทักษะการคิด” 
 ก. ทักษะการคิดเป็นเรื่องของพันธุกรรม  

ข. ทักษะการคิดเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
 ค. ทักษะการคิดเป็นเรื่องของพรสวรรค์  

ง. ทักษะการคิดเป็นเรื่องฝึกฝนได้   
10. ระบบสมองของมนุษย์ในวัยใดที่มีพัฒนาการมากที่สุด 
 ก. วัยเด็ก     

ข. วัยรุ่น 
 ค. วัยกลางคน     

ง. วัยชรา 
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 มนุษย์มีมันสมองมนุษย์ทุกคนมีการคิดอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอน การคิดของ
มนุษย์ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  การคิดของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่แสดงออกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคิดอยู่มากการคิดจัดว่าเป็นกิจกรรมของสมอง  ขณะที่
มนุษย์ก าลังคิดนั้นสมองจะดึงเอาข้อมูลหรือประสบการณ์ ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในความทรงจ ามารวมเข้ากับ
ความคิดใหม่ที่ประสบอยู่ในปัจจุบันกระบวนการคิดต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเรียนรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบัน น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของตนส าหรับ
การแก้ปัญหา การแก้ข้อสงสัยที่ตนเองพบ  ดังนั้น การคิดจึงเป็นกระบวนการของสมองที่จัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่โดยใช้ทักษะ เราจึงสามารถพัฒนาการคิดให้มีกระบวนการวิธีการที่
ถูกต้องเหมาะสมได ้

 
๑. แนวคิดและความหมายของการคิด 
  ในสังคมไทยเรื่องของการคิดมีแนวคิดความเป็นมาท่ีเป็นรูปธรรมมานานกว่าสิบปีส่วน
ความหมายของการคิดได้มีนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

1.1  แนวคิดของการคิด 
            สิ่งที่มนุษย์ทุกคนท าอยู่เสมอหรืออาจท าอยู่ตลอดเวลาคือการคิด (thinking) ด้วย

เหตุนี้ “การคิด” และ “การสอนคิด” เป็นเรื่องที่ส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มี
คุณภาพการคิดขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสังคมโลกหรือสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมไทยเมื่อมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้น ในปีพุทธศักราช 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกที่คณาจารย์
ซึ่งจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จะต้องท าความเข้าใจคือ หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษามี
ทั้งหมด 9 มาตราโดยเฉพาะมาตราที่ 24 “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ...ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “ในด้านการสอนได้มีแนวความคิดเรื่องการสอนให้ “คิดเป็น
ท าเป็นและแก้ปัญหาได้” และแนวคิดทางยุทธศาสตร์ “การคิดอย่างถูกวิธีตามหลักโยนิโสมนสิการ” 
เป็นต้น  แต่แนวคิดเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางและการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
ที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริงยังมีไม่มากนัก  ดังนั้น ปัญหาด้านคุณภาพ  การคิดขั้นสูงก็ยังมีอยู่เรื่อยมา 

          เรื่องการสอนกระบวนการคิดหรือการสอนให้ผู้เรียน “คิดเป็น” นับเป็นเรื่องที่มี
ความคลุมเครือมาก  เนื่องจากกระบวนการคิดนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อหาที่ครูจะสามารถเห็นได้
ง่ายและเกิดการน าไปเป็นแนวทางในการสอนให้ประสบผลส าเร็จได้ง่าย เพราะการคิดมีลักษณะเป็น
กระบวนการ ดังนั้นการสอนจึงต้องเป็นกระบวนการด้วย ไม่ว่าจะเป็นการคิดในมิติใด ซึ่งกระบวนการ

หน่วยที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด 
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คิด (Thinking process) เป็นการคิดขั้นสูงต้องอาศัยทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะการคิดขั้นกลาง
ซึ่ง รศ.ดร .ทิศนา  แขมมณีและคณะ ได้เขียนต าราเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีกา รเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด เป็นเอกสารของนักการศึกษาไทย  ที่มี
ประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะนักการศึกษาที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของ
ผู้เรียน  เนื่องจากกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม มีความซับซ้อนคลุมเครือมองไม่ชัดเจน การ
คิดเป็นทักษะไม่ใช่พรสวรรค์ ดังนั้นย่อมสามารถพัฒนาได้ หากมีกระบวนการวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมแต่ประเด็นเก่ียวกับการคิดและความคิด มักมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในความหมายทางด้าน
ภาษา ดังนั้น จึงควรท าความเข้าใจเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการคิด  (มกราพันธุ์  จูฑะรสก, 
2556: 1) 

1.2  ความหมายของการคิด 
  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการคิดมีนักวิชาการในประเทศไทยและ

ต่างประเทศได้ให้ความหมายของการคิดไว้หลากหลาย ดังนี้ 
  ฆนัท  ธาตุทอง (2554) สรุปความหมายของการคิดได้ว่า การคิดเป็นกระบวนการ

ทางสมองในการจัดกระท ากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่มากระตุ้น การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของ
บุคคลเป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ การคิดมีลักษณะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ
ของมนุษย์การคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความหมาย ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระต่างๆ มนุษย์
ทุกคนคิดอยู่ทุกขณะ การบอกให้บุคคลหยุดคิดจึงเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกับการให้คิดซึ่งโดยทั่วไป
การคิดของบุคคลจ าแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือประเภทที่จุดมุ่งหมายและประเภทไม่มีจุดมุ่งหมาย
ครูจ าเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายคิดอย่างจงใจเพ่ือให้ได้ค าตอบ 1 ข้อสรุปตาม
ความต้องการโดยกระตุ้น ให้ผู้เรียนรู้ ได้พยายามใช้พลังทางสมองดังนั้น การคิดจึงเป็นทักษะที่
สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพสูงยิ่ งขึ้นได้ด้วยการฝึกคิดเสมอคนที่มีลักษณะในการคิดจึงจะช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด ี(ฆนัท  ธาตุทอง, 2554: 22-23) 

  
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) การคิดหมายถึง กระบวนการท างานของสมอง 

โดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้า และสภาพแวดล้อมโดยน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
สังเคราะห์ และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล หรือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ “การคิดเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้างแนวความคิดรวบยอด ด้วยการจ าแนก
ความแตกต่างการจัดกลุ่มและการก าหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ กระบวนการที่ใช้ในการ
แปลความหมายของข้อมูล รวมถึงการสรุปอ้างอิงด้วยการจ าแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง
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ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้อาจจะเป็นความจริงที่สัมผัสได้ หรือ เป็นเพียง
จินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้ ตลอดจนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการน ากฎเกณฑ์ต่างๆ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม   
สังคมรอบตัว   และประสบการณ์ดังเดิมของมนุษย์ 

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี (2544) การคิด หมายถึง กระบวนการท างานของสมอง
โดยใช้ประสบการณ์มาสัมพันธ์กับสิ่งเร้า และสภาพแวดล้อม  โดยน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
สังเคราะห์และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผล เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี (2547) การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมี
ศักยภาพสูงมาก และเป็นส่วนที่ท าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืนๆ ตั้งแต่อดีต มนุษย์ที่มี
ความสามารถในการคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยต่างก็ได้พยายามคิดค้นหาค าอธิบายเกี่ยวกับการคิด ซึ่ง
แฝงอยู่ในเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้หลากหลาย การศึกษาและแนวคิดในอดีต จะเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่สามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดใหม่ๆ เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ 

มกราพันธุ์  จูฑะรสก (2556) การคิดเป็นกิจกรรมทางความคิด/จิต ซึ่งมีลักษณะ
เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังคิด ประสบการณ์ที่ได้รับมา
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและบริบท โดยผู้คิดจะต้องตั้งเป้าหมายในการคิดให้ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนด
วัตถุประสงค์ และสิ่งส าคัญคือผู้คิดจะต้องมีสติ คือการระลึกรู้ว่าก าลังคิดเรื่องอะไรอยู่เสมอ เพ่ือน า
ตนเองใหบ้รรลุผลการคิดที่มีประสิทธิภาพ  (มกราพันธุ์  จูฑะรสก, 2556: 3-4) 

Hilgard (1977) ให้ค านิยามว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองอัน
เนื่องมาจากการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 

Meyers (1986) กล่าวว่า การคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้สัญลักษณ์ จินต
ภาพ ความคิดเห็นและความคิดรวบยอดแทนประสบการณ์ในอดีต ความเป็นไปได้ในอนาคต และ
ความเป็นจริงที่ปรากฏ การคิดจึงท าให้คนมีกระบวนการทางสมองในระดับสูง กระบวนการเหล่านี้
ได้แก่ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา จินตนาการ ความใส่ใจ เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และ
อ่ืนๆ (อ้างถึงในลักขณา สริวัฒน์, 2542: 103) 

ลักขณา สริวัฒน์ (2542) สังเคราะห์ความหมายของการคิดได้ว่า การคิดเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่ใช้สัญลักษณ์หรือภาพแทนสิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
โดยมีการจัดระบบความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประสบการณ์เดิมรวมกับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งเร้า
ใหม่ที่เป็นไปได้ในรูปแบบธรรมดาและสลับซับซ้อน และผลจาการจัดระบบสามารถแสดงออกมาได้
หลายลักษณะ  เช่น การให้เหตุผลการแก้ปัญหาเนื่องจากการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองเรา
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จึงควรที่จะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสมองเช่น โครงสร้างทางสมอง และมีการพิจารณาด้วยว่ามี
ความสัมพันธ์กับการคิดในลักษณะใด (ลักขณา สริวัฒน์, 2542: 103) 

จากการประมวลความหมายของการคิด พอสรุปในภาพรวมได้ว่า การคิด หมายถึง 
การคิดเป็นกระบวนการ กิจกรรมทางสมองของมนุษย์ที่ใช้ประสบการณ์เก่าและประสบการณ์ใหม่
น ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ และประเมินอย่างมีระบบและเหตุผลส าหรับการแก้ปัญหา 
การพิจารณาเหตุการณ์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแบบมีปัญญา 

1.3 ความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบ 

มกราพันธุ์   จูฑะรสก (2556 : 31-32) ท่านได้รวบรวมความหมายของการคิด
อย่างเป็นระบบจากนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “กลุ่มของสิ่งที่ดีลักษณะประสานกันเข้า
เป็นล าดับเดียวกันตามหลักและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือหลัก
เหตุผลทางวิชาการ” 

การคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึง การคิดที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยค านึงว่าสิ่งนั้นมี
ความเป็นระบบในตัวของมันเองตามแนวความคิดของทฤษฎีระบบ (Systems Thinking) (เฉลียว    
บุรีภักด,ี 2540) 

การคิดเป็นระบบ หมายถึงการคิดภาพรวมทั้งระบบที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
เป็นระบบ  อย่างเป็นขั้นตอน  อย่างครบถ้วนเป็นอีกวิธีการคิดที่ส าคัญในปัจจุบัน  (Senge, 1993) 

นพคุณ  นิศามณี, 2549 “การคิดอย่างเป็นระบบหมายถึงการคิดอย่างมีหลักเกณฑ์ 
และเหตุผลโดยการจัดข้อมูลทั้งหลายให้มีหน้าที่สัมพันธ์กันด้วยองค์ประกอบย่อย แต่ไม่เป็นแบบแผน
ทีช่ัดเจนด้วยการเก็บเป็นภาพรวม” 

มกราพันธุ์   จูฑะรสก สรุปความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบคือ “การปรับวิธี
คิด หรือเพ่ิมวิธีคิด ใช้วิธีคิดหลายๆ  แบบในเวลาเดียวกัน แต่ต้องมีวิธีเลือกวิธีคิดหลักในแต่ละ
สถานการณ์ มีหลักเกณฑ์และเหตุผลโดยใช้ข้อมูลหลากหลายให้สัมพันธ์กันเป็นองค์รวม โดยตระหนัก
ถึงองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง” 

สรุป ความหมายของการคิดอย่างเป็นระบบคือ การคิดที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่าง
มีหลักเกณฑ์ และเหตุผล การตัดสินใจเรื่องใดๆ นั้นต้องอยู่ บนพ้ืนฐานของข้อมูลหลากหลาย 
ครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
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๒. โครงสร้างทางสมองกับการกระบวนการคิด 
 มันสมองของมนุษย์นั้นสามารถสร้างความรุ่งเรือง ความเจริญกับองค์กรและประเทศ 
มันสมองสามารถสร้างสรรค์สิ่งของที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สร้างผลประโยชน์มากมาย
ให้กับมนุษย์และก็เป็นตัวท าลายมนุษย์ได้เช่นกัน ดังนั้นการที่มนุษย์จะเกิดความคิดได้โครงสร้างสมอง
ส่วนไหนท าหน้าที่อย่างไรและกระบวนการความคิดเกิดข้ึนได้อย่างไร เรามาศึกษารายละเอียดต่อไปนี้  
 2.1 สมองกับการคิด  

 มนุษย์จะมีความเป็นมนุษย์ได้ต้องมีความสามารถในการคิดมนุษย์  มนุษย์แตกต่าง
จากสัตว์ได้ก็เพราะมีความคิดที่สามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองได้   สร้างจินตนาการความคิดที่
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆหรือสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้ก็เพราะมีความคิดแม้
การที่เราตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ผิดก็เป็นเพราะเราคิดผิดเราคิดโดยไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการ
เปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียอย่างรอบคอบจึงท าให้ เกิดความคิดผิดได้  ด้วยมนุษย์ใช้สมองในการคิด
สมองของจัดว่าเป็นศูนย์กลางของความคิดโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าซึ่งมีความส าคัญมากในการคิ ด
เพราะสมองมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือความจ ามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมา
ได้ก็เพราะมีความคิด มีความจ าเป็นส่วนส าคัญส าหรับการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์หาก
มนุษย์จ าอะไรไม่ได้เลยก็จะคิดอะไรไม่ได้เช่นกัน ดังนั้น การคิดจึงต้องอาศัยความจ าด้วย 

นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีสมองที่มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพราะ
สมองมนุษย์มีศักยภาพในการที่จะจัดระบบข้อมูลที่ได้จากการรับรู้และเรียนรู้แล้วน ามาจัดเก็บเข้าเป็น
แฟ้มข้อมูลความจ าเครื่องจากนี้ยังมีความพร้อมในการที่จะน าข้อมูลความจ าออกมาใช้ซ้ าหลักการคิด
และการเรียนรู้ส่วนสมองก็ท าหน้าที่สร้างแฟ้มข้อมูลความจ าในใหม่ที่ได้จากการคิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม
สมองจึงคล้ายกับคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเก็บความจ าไว้ได้หลากหลายมากมายและ
สมองสามารถเลือกข้อมูลออกมาใช้ได้ตามความจ าเป็นหรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นจะเห็นได้
ว่ามนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา มนุษย์อยู่
รอดและสืบทอดด ารงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงปัจจุบันก็เพราะมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆที่
เกิดข้ึนรอบตัวการที่มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ก็เพราะมีความคิดท่ีดีมีการปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือความ
อยู่รอดของตน   

สมองมนุษย์มีศักยภาพในการคิดแก้ปัญหา การคิดแบบมีเหตุและผล การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแบบมีปัญญา ในการคิดต้องอาศัยข้อมูลความจ า
เกี่ยวกับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ผ่านมามาเป็นพ้ืนฐานในการกระตุ้นให้เกิดความคิด การคิดเป็นการ
ท างานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อถูกกระตุ้นหรือได้รับการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดสามารถ
พัฒนาและฝึกฝนได้ คนที่เก่งคิดเร็ว คิดถูก ปฏิบัติตนได้ตามความคิดถือว่าเป็นคนที่มีสมองดี สมองจะดี
ได้เกิดจากการฝึกฝนอบรม ในประเทศอังกฤษมีโรงเรียนเพาะปลูกสมอง ที่ตั้งโดยเอนเนเวอร์แห่งแรกใน
โลก ต่อมาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสก็มีการจัดตั้งโรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนลักษณะนี้ในโลกมากกว่า 
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12 แห่ง มีผู้เข้าเรียนมากกว่าล้านคน ดังนั้น เราสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมองให้คิดอย่างเป็น
ระบบคิดอย่างมีเหตุผลคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของความฉลาดของ
มนุษย์ที่จะประสบความส าเร็จ ในโลกปัจจุบันเราต้องเป็นคนที่หาข้อมูลข่าวสารเก่งชอบการเรียนรู้มีการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคมี์คิดรอบคอบจึงจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข 
 2.2 โครงสร้างทางสมองกับการคิด 
 สมองมีหน่วยความจ าเพ่ือเก็บสะสมประสบการณ์เป็นข้อมูลไว้ส าหรับการคิด  
ดังนั้นความจ าจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการคิดแก้ปัญหาหรือ
การคิดสร้างสรรค์  สมองจะเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่เป็นศูนย์รวมของระบบประสาทและจัด
ระเบียบการท างานทุกชนิดของร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์สมองประมาณ 100 ล้านล้าน
เซลล์ซึ่งเป็นจ านวนที่ไม่แตกต่างกันระหว่างทารกแรกเกิด  แต่กับผู้ใหญ่จะแตกต่างกันก็คือผู้ใหญ่เซลล์
สมองจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าและจะมีจ านวนเดนไดรต์ (Denrrite) ของเซลล์สมองมากขึ้นซึ่งท า
ให้การเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองมีมากขึ้นด้วยโดยเซลล์สมองเซลล์เซลล์หนึ่งๆ  จะเชื่อมโยงไปยัง
เซลล์สมองอ่ืนๆ อีก 25,000 เซลล์ เพ่ือส่งข่าวสารกันโดยกระแสประสาทจะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่า  
ซินแนป (Synapse) แล้วแต่ว่าจะเป็นด้านรับหรือส่งสัมพันธ์ในลักษณะใดเช่นปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อความรู้สึกความจ าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งผสมผสานกันขึ้นกลายเป็นการเรียนรู้น าไปสู่การ
ปรับตัวอย่างเฉลียวฉลาดของมนุษย์แต่คน 

รอเจอร์ สเพอร์รี (Sperry. 1974) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียที่ได้รับ
รางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1972 ได้ค้นพบว่า สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือสมองซีกซ้าย กับ
สมองซีกขวา แต่ละซีกมีหน้าที่แตกต่างกัน  มีกระบวนการท างานทั้งสองซีกสัมพันธ์กับร่างกายและ
จิตใจมนุษย์ ดังนี้ (ลักขณา สริวัฒน์, 2542: 109-110) 

     1) สมองซีกซ้าย ท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
             1.1)  การคิดเป็นขั้นตอน การจดจ าข้อมูลเป็นขั้นตอน 
        1.2)  การคิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถด้านการหาเหตุผลสนับสนุนการคิด 

          1.3)  การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะประเด็นข้อมูล 
                                   1.4)  การใช้ภาษาส าหรับการอ่านหนังสือและการเขียน 
                                   1.5)  การคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   1.6)  การควบคุมการฟังเสียงของมนุษย์ 

1.7)  การควบคุมการมองเห็นของมนุษย์ 
1.8)  การควบคุมการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ของมนุษย์ 

    
   2) สมองซีกขวา ท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 

2.1)  การสร้างจิตนาการ 
2.2)  การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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2.3)  การคิดแบบหลายเรื่องในครั้งเดียว 
2.4)  การคิดวางแผน 
2.5)  การคิดสังเคราะห์ 
2.6)  การคิดด้านศิลปะ 
2.7)  การควบคุมการมองเห็นแบบหลายมิติ 
2.8)  การควบคุมด้านคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ 

  2.9) การควบคุมด้านอารมณ์ต่างๆ โกรธ เศร้า เหงา รัก 
 

  ดังนั้น  หากต้องการให้ผู้เรียนเก่งหรือแสดงออกด้านใดนั้น ผู้สอนต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้ตรงตามความสามารถของผู้เรียนเพื่อยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/Isarasriroj สืบค้นวันที่ 28 มีนาคม 2560 

  3) ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาของสมองการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
จากสมอง  ด้วยคนเราจะเกิดมาฉลาดหลักแหลมหรือเป็นคนโง่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดยังคงเป็น "สมอง" 

เพราะสมองเป็นตัวที่จะรับรู้และสั่งการ ท าให้เรามีความคิดและการกระท า ถ้าปราศจากการสั่งการ

จากสมองแล้ว เราคงจะท าอะไรไม่ได้เลย จะอ่านหนังสือ เล่นกีฬา ท าอาหาร นอนหรือท างานต่างๆ  

การจะเลี้ยงลูกให้ฉลาดนั้น จ าเป็นจะต้องมีพัฒนาสมองของลูกไปให้ถูกทาง  สร้างเสริมความรู้

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ocew0JLUAhWDp48KHUilCZIQjRwIBw&url=http://oknation.nationtv.tv/blog/Isarasriroj/2013/02/07/entry-1&psig=AFQjCNFKWF2_-Wjw86OcOpCPwLS3bi8HGA&ust=1496062181760501
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ocew0JLUAhWDp48KHUilCZIQjRwIBw&url=http://oknation.nationtv.tv/blog/Isarasriroj/2013/02/07/entry-1&psig=AFQjCNFKWF2_-Wjw86OcOpCPwLS3bi8HGA&ust=1496062181760501
http://oknation.nationtv.tv/blog/Isarasriroj
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ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสมองดังนั้น ถ้าหากเรามีการพัฒนา

สมองก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการคิดไปด้วย ประสิทธิภาพการท างานของสมองขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายอย่างเช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู การเรียนรู้ โดยเราแบ่งปัจจัยที่ส่งเสริม
พัฒนาของสมองเป็น 2 อย่างได้แก่ 1) ปัจจัยภายในประกอบด้วยพันธุกรรมหรือยีนของพ่อและแม่  
หากพ่อแม่ที่มีประวัติว่ามีการเรียนดีมีอาชีพมั่นคงบุคลิกดีก็จะส่งผลให้เด็กฉลาดและเรียนเก่งเหมือน
พ่อแม่ 2) ปัจจัยภายนอกอันได้แก่ สิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่  ประสบการณ์ของเด็กอัน
ประกอบด้วย สุขภาพ อาหาร การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และค่านิยมที่แตกต่างกันหากได้รับการถ่ายทอดจากจากบรรพบุรุษกันมากก็จะส่งผลต่อการแสดงออก
ทางพฤติกรรมทางความคิดด้วย 

 
๓. ทักษะและกระบวนการคิด 
 มนุษย์มีการคิดค้นประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างความสะดวกสบายเพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์มากมายและสร้างความเจริญงอกงามให้กับประเทศของตนได้ก็มาจากการคิดของ
มนุษย์ การคิดของมนุษย์จะเกิดได้ดีต้องมีทักษะการคิด ทักษะการคิดเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐานที่ไปใช้ใน
การคิดที่ง่าย  การคิดที่ซับซ้อน การคิดที่ยากได้ เรามีการพัฒนาการคิดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
เราจึงควรทราบทักษะการคิดและขบวนการคิดเพ่ือฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่คิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ทักษะการคิด 
                     การทีม่นุษย์มีความสามารถในการคิดออกมาในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่การคิดแบบง่าย 
การคิดแบบยากท่ีมีความซับซ้อน มีกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อนโดยมีค าพดที่แสดงลักษณะของการ
คิดและค าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า “ทักษะการคิด” เราสามารถแบ่งระดับ
ทักษะการคิดออกเป็น 2 ระดับคือ 

3.1.1  ทักษะการคิดพื้นฐาน  คือการคิดแยกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่   
  1) ทักษะการสื่อความหมาย เป็นทักษะการรับสารหรือข้อมูลที่แสดง

ความคิดของส่งข้อมูลหรือของผู้ส่งสารแล้วเราน ามาตีความหมาย จดจ าไว้ หากเมื่อเราต้องการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเราจะนึกถึง ดึงข้อมูลมาเรียบเรียงและน าไปถ่ายทอดความคิดของตนให้
อยู่ในรูปของข้อความ ค าพูด เสียงดนตรี กลอน ทักษะที่ใช้คือ การฟัง การอ่าน การับรู้ การจดจ า การ
เรียบเรียงและน าไปสู่การถ่ายทอดซึ่งเป็นการใช้ทักษะขั้นพื้นฐาน 

  2) ทักษะการคิด เป็นทักษะในการคิดขั้นพ้ืนฐานได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกต การส ารวจ การสัมภาษณ์ การวาดภาพ น าไปสู่การแยกข้อมูล การจ าล าดับ
ข้อมูล การเปรียบเทียบ การแปลความหมาย การเชื่อมโยง การสรุปเนื้อหา และการให้เหตุผลเป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะการคิดพ้ืนฐานที่มนุษย์ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 
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3.1.2  ทักษะการคิดขั้นสูง คือ ทักษะการคิดท่ีมีขั้นตอนมากข้ึนในการคิดต้อง
อาศัยทักษะทั้งทักษะการสื่อสารและทักษะการคิด หากต้องการพัฒนาทักษะขั้นสูงให้กับเด็กเราต้อง
พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานของเด็กให้มีความช านาญก่อน โดยทักษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วย การ
สรุปเนื้อหาหรือประเด็น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างความรู้ใหม่ การสร้าง
แบบแผน การให้ค าจ ากัดความ  การให้ความหมาย การพยากรณ์ล่วงหน้า การสร้างสมมุติฐาน การ
น าความรู้ไปแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
3.2 กระบวนการคิด 

                    การแสดงออกของมนุษย์เกิดจากความคิดของมนุษย์ที่ต้องการแก้ปัญหาหรือ
อุปสรรคที่ตนเองประสบ  และเพ่ือต้องการสนองความต้องการในการด ารงชีวิตของตนเอง เพื่อให้ผล
ของการคิดออกมาที่สนองเหตุผลดังกล่าวเราจึงควรทราบกระบวนการคิดว่ามีขั้นตอนหรือวิธีการ
อย่างไรที่ก่อให้เกิดความคิดออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น การคิดจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ การ
คิดเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ เป็นต้น โดยกระบวนการคิดมีดังนี้ 

 3.2.1  สิ่งเร้า  คือต้นเหตุของการคิด สิ่งเร้าประกอบด้วย  
      1) สิ่งเร้าที่เป็นปัญหา  คือสถานการณ์ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นแล้วมากระทบ

ความคิด แล้วท าให้ต้องคิดที่จะแก้ปัญหาหรือท าให้ปัญหานั้นลดลง เช่น ฝนตกจนเกิดน้ าท่วมในปีที่
ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่  วิธีการแก้ปัญหาได้แก่ การสร้างเขื่อนกักน้ า การ
ท าแก้มลิง  การปลูกต้นไม้   

  2) สิ่งเร้าที่เป็นความต้องการ คือ ความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมมากขึ้น
และไม่มีวันสิ้นสุด เช่น ต้องการมีรายได้สูงขึ้น ต้องการมีต าแหน่งสูงขึ้น ต้องการมีรถยนต์ขับ ต้องการ
ศึกษาต่อ ต้องการท างานให้ส าเร็จ สิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากความต้องการนี้ท าให้มนุษย์ต้องใช้ความคิดเพ่ือ
ท าให้ความต้องการนั้นหมดไป  หากสนองความต้องการไม่ได้ก็ต้องมีการคิดแบบหาทองออกด้วยการ
คิดที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การคิดแบบบุญท ากรรมแต่ง การคิดเรื่องบุญวาสนามาช่วยในการ
ขจัดความต้องการของมนุษย์ต่อไป 

  3) สิ่งเร้าที่ชวนสงสัย คือสิ่งเร้าที่แปลกใหม่ สร้างความสงสัยความต้องการ
ทีจ่ะอยากรู้อยากเห็นของบุคคลนั้น หากบุคคลนั้นไม่เกิดความสงสัยหรือคิดอยากรู้ก็จะไม่เกิดความคิด
ที่จะขจัดข้อสงสัย หากบุคคลเกิดความสงสัยก็จะท าให้เกิดความต้องการที่จะคิดหาค าตอบหรือขจัด
ข้อสงสัยต่อไป แต่ความสงสัยก็ก่อให้เกิดผลดีคือท าให้เราเป็นคนที่รักการเรียนรู้ รักการสืบค้นสิ่งต่างๆ 
ซึ่งเปน็คุณสมบัติของนักคิดสร้างสรรค์ 

3.2.2 การจัดการข้อมูล เมื่อมนุษย์ได้รับสิ่งเร้ามากระตุ้นแล้วส่งผลให้สมองเริ่มท า
งานด้วยการรับข้อมูลมาจ า และน าทักษะที่เป็นหลักในการคิดท่ีไม่ซับซ้อน เช่น การสังเกต การส ารวจ 
ตีความ  ระบุปัญหา แปลความหมาย การตั้งค าถามเพ่ือหาข้อมูลไว้ส าหรับคิดแก้ปัญหาหรือตอบข้อ
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สงสัยในกรณีที่สิ่งเร้าไม่ยากมาก หากพบสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดปัญหาและข้อสงสัยที่ยากก็ต้องใช้ทักษะการ
คิดระดับสูงได้แก่ การนิยาม การผสมผสาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสังเคราะห์  การท านาย  
การประยุกต์ เป็นต้น  

3.2.3 การวัดและประเมินการคิด คือความสามารถในการคิดของมนุษย์ที่แสดง
ออกมาด้านความคิด ด้านผลงาน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
ด้วยการอาศัยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นส าหรับการประเมินผล 

3.2.4 การแสดงออกของการกระบวนการคิด คือ การด าเนินการคิดโดยการอาศัย
กระบวนการคิดในลักษณะทักษะต่างๆ ตามความช านาญของผู้คิดเพ่ือให้ได้ผลออกมา 

3.2.5 ผลของการคิด คือ ค าตอบของปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา แนวคิด ความรู้ 
องค์ความรู้ใหม่ ทางเลือก สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ระเบียบ กฎเกณฑ์  

 

๔. ความส าคัญและองค์ประกอบของการคิด  

      การคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มีการคิดอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับหรือเวลา
สลบหมดสติ การคิดจึงเป็นเรื่องส าคัญ การที่เราจะคิดดี คิดถูกต้องได้ต้องมีองค์ประกอบหลักการคิดที่
ดีด้วยจึงจะส่งผลให้กระบวนการคิดเราดีพฤติกรรมการแสดงออกก็จะดีเช่นกัน  
               4.1  ความส าคัญของการคิด 
                     การคิดเป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อนสังคมจะ
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยบุคคลในสังคมมีความคิด มีการรู้คิดในการป้องกันหรือการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  คนต้องคิดเป็นคนที่ไม่ชอบคิดหรือคิดไม่
เป็นย่อมตกเป็นเหยื่อของคนช่างคิด  ดังนั้นคนต้องอาศัยความคิดเป็น รู้คิด คิดอย่างเป็นระบบ  การ
คิดแบบเกิดองค์ความรู้ใหม่สิ่งเหล่านี้น าไปสู่การด าเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล  ส าหรับการคิดเป็นกระบวนการทางจิตใจที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ถึงแม้ว่าทุกคนจะมี
ความคิดแปลกก็มองไม่เห็นได้โดยตรงต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกและการกระท า
ของคนเท่านั้น  
 
  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ได้ก าหนดความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบมี
ความส าคัญดังนี้ (Checkland.  1981 : 35)  

1) ช่วยให้เกิดความคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ประสานงานร่วมกับบุคคลอ่ืนให้เป็นไปตามกระบวนการ และระบบการ 

บริหารงานภายใน 
                          3) สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          4) แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                          5) เพ่ือมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงติดต่อกัน และสามารถแก้ไขสถานการณ์เอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2  องค์ประกอบของความคิด 

    การคิดประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
4.2.1 สิ่งเร้า เป็นสื่อและองค์ประกอบแรกที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการรับรู้

สิ่งเร้าท าให้เกิดปัญหาความสงสัยหรือความขัดแย้งจะก่อให้เกิดการคิดอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ ภาพ 
เสียง ข้อมูล สัญลักษณ์ กิจกรรม หรือสถานการณ์ต่างๆ 

4.2.2 การรับรู้  บุคคลสามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5  คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวหนัง ระดับการรับรู้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งเร้า และความสามารถรับรู้
ของแต่ละบุคคลเมื่อรับรู้แล้วเกิดปัญหา หรือข้อสงสัยจะกระตุ้นให้เกิดการคิด 

4.2.3 จุดหมายในการคิด ผู้คิดจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการคิด ผู้คิดจะต้องมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการคิดแต่ละครั้งว่าต้องการเหตุผลเพ่ืออะไร เช่น เพ่ือแก้ปัญหาตัดสินใจสื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น จะช่วยให้เลือกใช้วิธีคิดได้ ได้ตรงกับความต้องการ 

4.2.4 วิธีคิด การคิดแต่ละครั้งจะต้องเลือกวิธีที่ตรงกับจุดมุ่งหมายในการคิดนั้นๆ
เช่น คิดเพ่ือตัดสินใจควรใช้วิธีอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา ควรใช้วิธีคิดแบบแก้ปัญหา เป็นต้น 

4.2.5 ข้อมูลหรือเนื้อหาข้อมูลหรือเนื้อหาจะใช้ประกอบความคิดใดๆ อาจจะเป็น
ความรู้หรือประสบการณ์เดิม หรือข้อมูลความรู้ใหม่ที่ศึกษาค้นคว้า 

4.2.6 ผลของการคิด เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติงานทางสมองหรือกระบวนการ
คิดของสมอง (สุวิทย์ มูลค า, 2547: 5 อ้างถึงใน ฆนัท  ธาตุทอง , 2554 : 25) 
 นอกจากองค์ประกอบที่กล่าวมา มีองค์ประกอบของการคิดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การคิดอย่างมีเป้าหมาย 
2. การคิดอยู่บนหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
3. การคิดอย่างมีเหตุผล 
4. การคิดเชิงสร้างสรรค์   
5. การคิดทางบวก 
6. การคิดเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     ในการสอนผู้สอนควรสังเกตวิธีการคิดของผู้เรียน ด้วยการสังเกตวิธีคิดของ
ผู้เรียนผู้สอนต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  ผู้สอนไม่ควรมองข้ามวิธีคิดและทักษะการคิดของผู้เรียน
เพราะวิธีการคิดของผู้เรียนเป็นสิ่งสะท้อนศักยภาพทางสมองวิธีคิดของผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าผู้สอน
จะต้องช่วยพัฒนาการคิดระดับสูงแก่ผู้เรียนในด้าน  การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด
สร้างสรรค ์ การคิดแบบประเมินค่า และการคิดแก้ปัญหาเพื่ออนาคต 

 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 17 

             4.3 คุณสมบัติของคนฉลาดคิด 
         คนที่ฉลาดคิดจะมีคุณสมบัติแสดงให้เห็นถึงความฉลาดคิดซึ่งทั้งคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด คุณสมบัติทั่วไปของคนฉลาดคิดไว้ 12 ข้อ ดังนี้  
4.3.1 คนฉลาดคิด ต้องมีความสนใจ ใคร่รู้ ในเรื่องรอบตัวต่างๆ 

4.3.2 คนฉลาดคิด มีความกระตือรือร้นและท างานเชิงรุก (Pro-action) 
4.3.3 คนฉลาดคิด ต้องมีความคิดอิสระ มั่นใจในตนเอง 

4.3.4 คนฉลาดคิด ต้องชอบการเรียนรู้ แสวงหา และทดลองสิ่งใหม่ๆ 

4.3.5คนฉลาดคิด ต้องไวต่อปัญหาทั้งในด้านการป้องกันและการแก้ปัญหา 

4.3.6 คนฉลาดคิด ต้องมีจินตนาการ  
4.3.7 คนฉลาดคิด ต้องมีความยืดหยุ่น ทั้งในด้านความคิดและการกระท า 
4.3.8 คนฉลาดคิด ต้องโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
4.3.9 คนฉลาดคิด ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน 

4.3.10 คนฉลาดคิด ต้องรู้จักใช้วิจารณญาณ ไตร่ตรอง คาดการณ์ได้อย่างละเอียด
รอบคอบ 

4.3.11 คนฉลาดคิด ต้องกล้าตัดสินใจ 

4.3.12  คนฉลาดคิด ต้องมีอารมณ์ขัน 
(ฆนัท  ธาตุทอง , 2554 : 28) 

 
๕. ประเภทของการคิด  

การคิดแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2ประเภทคือ การคิดประเภทสัมพันธ์  และการ
คิดประเภทมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

5.1 การคิดประเภทสัมพันธ์ (association thinking)  เป็นการคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมายอัน
ใดเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆการคิดลักษณะไม่มีขั้นตอนในการคิด ไม่ต้องการ
ผลของการคิด ได้แก่ การคิดเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง (autistic thinking) เป็นการคิดเกี่ยวกับ
ตนเอง คิดคนเดียว คิดคนเดียวคิดคนเดียว เป็นต้น การฝัน ทั้งการฝันกลางวัน         (day 
dreaming) หรือการสร้างวิมานในอากาศ และการฝันกลางคืน (night  dreaming) การฝันกลางวัน 
หมายถึง การฝันในขณะที่บุคคลตื่นอยู่ ส าหรับบุคคลที่มีการฝันกลางวันบ่อยครั้งอาจน าไปสู่การมี
ปัญหาทางสุขภาพจิตได้ เพราะฝันกลางวันมักเป็นการฝันเพ่ือหลีกเลี่ยงจากความเป็นจริงที่บุคคล
ก าลังเผชิญอยู่ หรือก าลังจะต้องไปเชิญ 

ส าหรับการฝันกลางคืน มีนักวิทยาหลายท่านได้ศึกษา และค าอธิบายว่า การฝันกลางคืน
เกิดจากความพยายามตอบสนองสิ่งเร้าของมนุษย์ที่มีทั้งภายนอกและภายในร่างกาย สิ่งเร้าภายใน
ร่างกาย เช่น ความหิว ความจะหาย การกระหายน้ าขณะนอนหลับ จึงท าให้ฝันไปว่าได้ดื่มน้ า เป็นต้น 
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5.2 การคิดประเภทมีจุดมุ่งหมาย (direchad  thinking)  เป็นการคิดที่ค้นหาค าตอบ
หรือแก้ปัญหาอย่างใด อย่างหนึ่ง ประกอบด้วย 

5.2.1  การคิดเชิงวิจารณ์ (critical thinking)  เป็นการคิดเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริง
หรือสภาพการณ์ต่างๆ ว่าถูกหรือผิด โดยใช้เหตุผลประกอบการคิดว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 

 5.2.2 การคิดแบบอนุมาน (deductive thinking)  เป็นการพิจารณาเหตุผลจาก
เรื่องท่ัวไปไปศูนย์โดยเฉพาะและท าการสรุป 

5.2.3 การคิดแบบอุปมาน  (inductive thinking) เป็นการพิจารณาหาเหตุผล
เฉพาะเรื่องและสรุปไปดูเรื่องเฉพาะ และสรุปหลักทั่วไป  

5.2.4 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นความสามารถในการหยั่ง
เห็น (insight) แปรรูป (transform) และความสัมพันธ์ ส่งผลให้มีความคิดหรือวิธีใหม่ๆ 
(Silverman,1985: 216) 

5.2.5 การคิดแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการคิดที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
ความคิดลักษณะนี้เรียกว่า การให้เหตุผล (reasoning) หรือการคิดที่มีเป้าหมายการคิดเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อทุกคนพยายามแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ และมักจะพบกับปัญหาใหม่ๆให้คิดอีกต่อไป ซึ่งจะท า
ให้ผู้คนเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาขึ้น ทั้งนี้เพราะวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆจะเพ่ิมความสามารถในการให้
เหตุผล อีกท้ังได้ความรู้ใหม่ๆการแก้ปัญหาในเรื่อง 1-1 จึงเป็นพ้ืนฐานให้บุคคลมองเห็นความสัมพันธ์ 
และเชื่อมโยงสู่ปัญหาอื่นๆต่อไปได้38  

5.2.6 การคิดอย่างมีเหตุผล (reasoning thinking) เป็นการคิดโดยอาศัยข้อมูล
ต่างๆมาพิจารณาหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นความสามารถในการคิดหาเหตุผลทั้งที่เป็นอุปมาน
และอนุมาน (inductive  and deductive) การคิดหาเหตุผลแบบอุปมาน เป็นการคิดโดยอาศัยสิ่ง
เร้าหลายอย่างๆ ประการมาเป็นข้อมูลที่จะสรุปเป็นกฎ (กันยา สุวรรณแสง, 2542:   112- 114
อ้างถึงใน ฆนัท  ธาตุทอง , 2554 : 36-38 ) 

นอกจากนี้นักวิชาการท่านอื่นได้มีการแบ่งประเภทของการคิดออกมาในรูปแบบอ่ืน
ได้แก่  การคิดแบบภาพรวมและวิเคราะห์เป็นรูปแบบการคิดของบุคคลที่มีการคิดแบบพ่ึงพา การคิด
ของบุคคลแบบอิสระ  และการคิดแบบถ้อยค า-ภาพ ผู้ที่คิดเป็นค าพูดคือผู้ที่คิดออกมาเป็นค าพูดเมื่อ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเข้าไป ส่วนผู้ที่คิดเป็นภาพคือผู้ที่คิดออกมาเป็นภาพเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเข้าไป 

 
๖. รูปแบบการคิด  
 จากการได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการคิดเพราะว่ารูปแบบการคิดมี  10 
รูปแบบคือ การวิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดเปรียบเทียบ (comparative thinking) การ
สังเคราะห์(synthesis type thinking) การคิดวิพากษ์ (critical thinking) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงมโนทัศน์ 
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(conceptual thinking) การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) การคิดแก้ปัญหา (problem 
solving thinking) การคิดเชิงอนาคต ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปต่อดังต่อไปนี้ 

 
     6.1 การวิเคราะห์ (analytical thinking) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก 

แยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างอุปกรณ์เหล่านั้น เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของ
สิ่งที่ก าหนดให้ งานคิดวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบและเนื้อหาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) ความรู้ความเข้าใจและข้อเท็จจริง 
2) หาเหตุผลของสิ่งที่เกิดข้ึน 
3) ใช้ในการแก้ปัญหา 
4) ใช้ในการประเมินและการตัดสินใจ 
5) น าไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 
6.2  การคิดเปรียบเทียบ (comparative thinking) ความสามารถในการคิด

พิจารณาความเหมือนความต่างเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการ  มีการ
แบ่งการคิดเปรียบเทียบมี 2 ลักษณะคือ 

1)  การเทียบเคียงความเหมือน (ตัวเลือกมากกว่า 1) เห็นความชัดเจน (ตรงข้าม
กัน/คล้ายคลึง) ฉากการเปลี่ยนแปลง 

2) การเปรียบเปรย อุปมาอุปไมย เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น อธิบายได้ชัดเจน สร้าง
ความรู้สึกให้ผู้รับ เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

 

   6.3 การสังเคราะห์ (synthesis type thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
รวบรวมส่วนประกอบต่างๆ  ของวัตถุสิ่งของหรือความคิดมาหลอมรวมหรือถักทอได้อย่างผสมผสาน
กลมกลืนจนกลายเป็นสิ่งใด หรือแนวคิดใหม่ภายใต้โครงสร้างใหม่อย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้   การคิดสังเคราะห์มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ เมื่อน าบทสรุปไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอด

ความรู้ เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนแจ่มแจ้งและครบถ้วนเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ชัดเจน และเพ่ือ
น าไปสู่การคิดสร้างสรรค์  
               พฤติกรรมบ่งชี้ความสามารถการคิดสังเคราะห์ได้แก่ สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบและ
ข้อมูลที่ต้องการ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายของจริงใหม่ที่ต้องการสร้าง สามารถเลือกและ
จัดกลุ่มข้อมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์จัดเรียงข้อมูลตามโครงสร้าง สามารถสังเคราะห์กรอบ
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แนวคิดตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถน าสืบที่สร้างใหม่ไปใช้
ประโยชน์ 

 6.4 การคิดวิพากษ์ (critical thinking) ความตั้งใจที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ แต่ตั้งค าถามท้าทาย ออกลู่ทางต่างๆ ที่แตกต่างจาก
ข้อเสนอนั้น เพ่ือให้สามารถได้ค าตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้อเสนอเดิม การคิดวิพากษ์มี 3 ขั้นตอน

คือ ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา  ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ และข้ันตอนที่ 3 สรุปและประเมินผล 

  6.5 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ผู้คิดต้อง
กว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้อง อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความสัมพันธ์กับการคิดแก้ปัญหา โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะส าคัญของการแก้ปัญหา 
และการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นการ
คิดอย่างมีเหตุผล    

 6.6 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) ในการหยั่งเห็น (insight) แปรรูป 
(transform) สร้างความสัมพันธ์ ส่งผลให้มีความคิดหรือวิธีใหม่ๆ ส่วนความหมายของการสร้างสรรค์ 
หมายถึง กระบวนการทางปัญญาที่สามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่ 
แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็นความคิดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

6.7 การคิดเชิงมโนทัศน์ (conceptual thinking) เป็นความสามารถในการประสาน
ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพิจารณาโครงร่างลักษณะร่วม สร้างกรอบความคิด จัด
หมวดหมู่ หลัก/ย่อย เป็นการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วน ามาสร้างเป็นความคิดรวบยอดหรือ
กรอบความคิดเก่ียวกับเรื่องนั้น ความส าคัญของการคิดลักษณะนี้คือ 

6.7.1 การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยเพ่ิมเหรียญในการองค์ความรู้ใหม่มุมมองใหม่
สมเหตุสมผล 

6.7.2 การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยเพิ่มหลักการใหม่ค้นหากฎเกณฑ์ หลัก ระเบียบ 
แบบแผน 

6.7.3 การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยแยกแยะแก่นออกจากกระพ้ี แก่น กรอบ เข้าใจ 
ค้นหา ด้วยการสังเกตบริบท การหาความเหมือน (ตัวร่วม) บ่งบอกเอกลักษณ์ การตั้งชื่อสื่อ มโนทัศน์ 
และการหาความคล้ายและ แต่แตกต่าง 

6.7.4 การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยเปิดประตูกรงขัง แห่งประสบการณ์ปรุงแต่งชีวิต 
ชะลอการตัดสินใจ 

6.8 การคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) ความสามารถในการหาวิธีการหรือ
ทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีอุปสรรคและความไม่แน่นอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วย
วิธีการ แผนการที่คิดอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน ยืดหยุ่น พลิกแพลงไปตามสถานการณ์ 
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หลบหลีกอุปสรรคเอาชนะคู่แข่งขันบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ คือเป็น
กระบวนการ (จุดแข็ง/จุดอ่อน) มีการคาดการณ์อนาคต หาทางเลือกและประเมินก่อนด าเนิน การ
วางแผนเป็นขั้นตอน ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ จดจ่อที่เป้าหมาย ส่วนรูปแบบของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยการยืดหยุ่นในกลวิธีมี การประยุกต์ตามสถานการณ์ มีทางเลือกหลายทาง สร้างความ
ได้เปรียบ และเน้นการบรรลุเป้าหมาย   ส าหรับการคิดเชิงกลยุทธ์ เราจะน าไปใช้เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะ
ที่ต้องการแข่งขันหรือต่อสู้ อยู่ภายใต้ภาวะที่ต้องการแก้ปัญหา โดยพิจารณาว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่
ตรงไหนและจัดท าอย่างไรดี ในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมาย ภายใต้ข้อจ ากัดต้อง
พิจารณาให้ชัดเจนในปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยพิจารณาสถานการณ์เริ่มแรก ( initial stall) สถานะ
เป้าหมาย (goal state) การด าเนินการ (operation) เปรียบเทียบปัญหากับเป้าหมาย และหาทาง
แก้ไขและลงมืออย่างมีชั้นเชิง 

6.9 การคิดแก้ปัญหา (problem solving thinking)  หมายถึงความสามารถทาง
สมองในการขจัดภาวะความไม่สมดุลที่เกิดข้ึนโดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืน
เพ่ือกลับสู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวังการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นของ
มนุษย์ที่อยู่ในสภาวะสังคมปัจจุบันผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิญกับสภาวะทางสังคมที่
เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง    ทักษะการคิดแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักใช้สมอง  
หรือเป็นภาษาที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นภาษาที่สามารถพัฒนาทัศนคติ 
ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ทางสังคมของมนุษย์ได้อีกด้วยเพราะมนุษย์มีการคิดอยู่
ตลอดปัญหาในชีวิตประจ าวันมากมายในแต่ละวันไม่ซ้ า  การคิดแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญหากเรา
แก้ปัญหาให้เกิดผลดีต่อตนเอง  ไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่ืนก็จะท าให้ชีวิตเราดี มี
ความสุขในการด าเนินชีวิตซึ่งรายละเอียดจะน าเสนอในบทเรียนต่อไป 

6.10 การคิดเชิงอนาคต เป็นความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต โดยใช้หลักคิด เครื่องมือ การคาดการณ์ที่เหมาะสมเป็นความเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่สามารถ
ก าหนดอนาคตได้ ก่อนท าอะไร ต้องคิดถึงผลที่จะเกิดตามมา (คิดก่อนท า) อยากเพียงแค่เรียนรู้จาก
อดีตเท่านั้น กล้าท้าทายต่อภาพในอนาคตที่ไม่แน่นอนโดยการฝึกคิดและวางแผนอนาคตให้เป็นนิสัย  
ส าหรับคุณลักษณะของนักคิดเชิงอนาคต มีดังต่อไปนี้ 

6.10.1 คาดการณ์ผลลัพธ์ 
6.10.2  คิดหลายด้าน   
6.10.3  สร้างทางเลือก   
6.10.4  ตัดสินใจอย่างรอบคอบ   
6.10.5  คาดการณ์แนวโน้ม   
6.10.6  เตรียมความพร้อม  
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6.10.7 แก้ไขปจัจุบัน    
6.10.8 คาดการณ์ผลกระทบ  
6.10.9 คิดท้ังแง่บวกและแง่ลบ  
6.10.10 ความคิดเป็นไปได้  
6.10.11 อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง   
6.10.12  สิ่งนี้...ส่งผลต่อสิ่งนั้น 

 

ในการคิดเชิงอนาคต (future thinking) มีหลักการคิดเชิงอนาคต ดังนี้ 
1)  สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

2)  เวลาและพ้ืนที่มีความต่อเนื่อง 

3)  สรรพสิ่งส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน 

4)  สรรพสิ่งมีแนวโน้มเคลื่อนสู่ภาวะดุลยภาพ      
5)  จินตนาการของมนุษย์ไม่สิ้นสุดและเป็นจริงได้ 

 6)  การคิดให้ยาว เน้นคิดไปข้างหน้าอย่างแม่นย า  
 7)  วิเคราะห์อดีตร่วมกับปัจจุบันอย่างมีหลักการพร้อมน าเหตุผลมาใช้ 
 8)  เน้นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุมีผล 
 9)  หารูปแบบการคิดเชิงอนาคตมาทดลองใช้ 
 10) การคิดแบบองค์รวม 
 11) การคิดแบบสมดุล 
๗. ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ 

การคิดอย่างเป็นระบบท าให้มนุษย์สามารถคิดได้ลึกซึ้ง เกิดความคิดขั้นสูงหากผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบจนเกิดความช านาญ เกิดสติ เกิดปัญญา เกิดการรู้คิดบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรมจะท าให้ผู้คิดเป็นคนที่มองเห็นแบบองค์รวม สามารถคิดแบบบูรณาการน าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ตนเองยืนหยัดได้ก็จะท าให้สามารถด ารงชีวิติท่ามกลางความเจริญอย่าง
รวดเร็วแต่มีกิเลศตัณหามากมายได้อย่างดี จะเห็นได้ว่าการคิดอย่างเป็นระบบมีประโยชน์มากมาย 
ดังนี้ 

1) สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้ 
2) สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดข้ึนแบบองค์รวม 
3) เข้าสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตมากขึ้น ไม่หวั่นไหว มีสติในการหยั่งคิด 
4) มองเห็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 
5) เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากข้ึน 
6) เกิดความกล้าหาญในการรับผิดชอบความคิดที่ตนแสดงออกมา 
7) ทราบจุดก าเนิดและท่ีมาของความคิดท่ีเกิดข้ึนของตนเองและผู้อื่น 
8) คิดในด้านบวก  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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ให้นักศึกษาช่วยกัน เติมหน้าที่การท างานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อยประมาณ 5 คน ต่อใบกิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

ใบงานที่ 2 เร่ืองการท างานของสมอง 
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการคิด 

1. 9. 

2. 

3. 11. 

10. 
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รายช่ือผู้ท ากิจกรรม

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

ให้นักศึกษาน าการท างานของสมองและหน้าที่ของสมองต่อไปนีไ้ปเติมในใบงานที่ 2 ให้

ถูกต้อง 

1. ภาษา 

2. ความคิดสร้างสรรค ์

3. การวิเคราะห์ 

4. จินตนาการ 

5. การจัดระบบ 

6. ดนตรี ศลิปะ 

7. การหารายละเอียด 

8. การคิดสังเคราะห ์

9. การใช้เหตุผล 

10. การเคลื่อนไหวและจังหวะ 

11. การแสดงออก 

12. จิตใตส้ านึก 

13. การค านวณ 

14. การมองภาพรวม 

15. วิทยาศาสตร์ 

16. การท าหลายอย่างพร้อมกัน 
 

3. 

4. 

5. 

8. 

7. 

6. 

12. 

11. 

15. 

16. 

4. 12. 

14. 

13. 
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นักศึกษาอ่านเน้ือหา 20 นาที หลังจากน้ันให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของ
ค าถามต่อไปนี ้

๑. การคิดประเภทสัมพันธ์    
๒. การคิดเชิงวิจารณ์ 
๓. การคิดแบบอนุมาน 
๔. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
๕. การคิดแก้ปัญหา 
๖. การคิดเปรียบเทียบ 
7. การสังเคราะห์ 
8. การคิดวิพากษ์ 
9. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
10. การคิดเชิงมโนทัศน์ 
 

1) ..........  การคิดที่มีเป้าหมายการคิดเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนพยายามแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่  
2) ...........  การคิดพิจารณาความเหมือนความต่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  
3) ...........  การคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย  
4) ...........  พิจารณาข้อเท็จจริงหรือสภาพการณ์ต่างๆ ว่าถูกหรือผิด  
5) ...........  การหยั่งเห็น แปรรูป สร้างความสัมพนัธ์ สง่ผลให้มีความคิดหรือวิธีใหม่ๆ   
6) ...........การประสานข้อมูลที่มีอยูเ่ก่ียวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยพิจารณาโครงร่าง

ลักษณะร่วม  
7) ........... พิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเร่ืองหนึ่งโดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ  
8) .......... พิจารณาเหตุผลจากเรื่องทั่วไปไปศูนย์โดยเฉพาะและท าการสรุป  
9) ........... ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบความคิดมาหลอมรวม 
10) ........... ผู้คิดต้องกว้าง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกต้อง อย่างมีเหตุผล  

             ใบงานที ่3 เร่ืองประเภทของการคิด  
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการคิด 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด 
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ชื่อ-สกุล.............................................................สาขาการบัญชี ห้องที่.............. 
 

 

 

นักศึกษาอ่านเน้ือหา 15 นาที หลังจากน้ันให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของ
ค าถามต่อไปนี ้

๑. การคิดประเภทสัมพันธ์    
๒. การคิดเชิงวิจารณ์ 
๓. การคิดแบบอนุมาน 
๔. การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
๕. การคิดแก้ปัญหา 
๖. การคิดเปรียบเทียบ 
7. การสังเคราะห์ 
8. การคิดวิพากษ์ 
9. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
10. การคิดเชิงมโนทัศน์ 
 

1) ..... (๕)...... การคิดที่มีเป้าหมายการคิดเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนพยายามแก้ปญัหาที่
เผชิญอยู่  

2) ...... (๖).....  การคิดพิจารณาความเหมือนความต่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  
3) ...... (๑).....  การคิดที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย  
4) ...... (๒).....  พิจารณาข้อเท็จจริงหรือสภาพการณ์ต่างๆ วา่ถูกหรือผิด  
5) ...... (๔).....  การหยั่งเห็น แปรรูป สร้างความสัมพนัธ์ สง่ผลให้มคีวามคิดหรือวิธีใหม่ๆ   
6) .....(10)...... การประสานข้อมูลที่มีอยู่เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยพิจารณาโครงร่าง

ลักษณะร่วม  
7) ......(8)..... พิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเร่ืองหนึ่งโดยการไม่เห็นคล้อยตามข้อเสนออย่างง่ายๆ  
8) ..... (๓)...... พิจารณาเหตุผลจากเรื่องทั่วไปไปศนูย์โดยเฉพาะและท าการสรุป  
9) ....... (7).... ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบความคิดมาหลอมรวม 
10) ....... (9).... ผู้คิดต้องกว้าง คิดลกึ คิดถูกทาง คิดชัดเจน คิดถูกตอ้ง อย่างมีเหตุผล  

            เฉลย ใบงานที่ 3 เร่ืองประเภทของการคิด  
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการคิด 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด 
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ค าช้ีแจง 

ตอนที่ 1 ให้นักศกึษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลง
ในกระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 

๑. ระดับสติปัญญาของมนุษย์ข้ึนอยู่ปัจจัยตามข้อใด 
 ก. อาหาร อากาศ และอารมณ์ 
 ข. เซลล์สมอง การฝึกฝน และการเลี้ยงดู 
 ค. พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ 
 ง. พันธุกรรม การฝึกฝน และการเลี้ยงดู 
๒. ข้อใดเป็นการท างานของสมองซีกขวา 
 ก. การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีสามัญส านึก 
 ข. ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 
 ค. เรียนรู้และวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 
 ง. การคิดเลขคณิตศาสตร์ 
๓. ข้อใดเป็นการท างานของสมองซีกซ้าย 
 ก. การคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
 ข. ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 
 ค. เรียนรู้และวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ 
 ง. การเรียนรู้ภาษาท่าทาง 
๔. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการคิด 
 ก. สมอง      

ข. สิ่งเร้า สภาพแวดล้อม 
 ค. ประสบการณ์เดิม    

ง. ระบบหัวใจ 
5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการคิด 
 ก. ระบบหัวใจ     

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการคิด 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด 
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ข. สิ่งเร้า สภาพแวดล้อม 
 ค. สารอาหารในร่างกาย    

ง. ระบบย่อยอาหาร 
 

6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการคิดที่ลึกซ้ึงที่สุด 
 ก. สมหมายคิดฝันถึงการแต่งงานที่สวยหรู 
 ข. ครูสมทรงคิดแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 ค. นายกประหยัดคิดแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 ง. นายสมบุญคิดหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่อยากกลับมาเกิดอีก 
7. จินตนาการของมนุษย์เกิดจากการท างานของสมองส่วนใด 
 ก. สมองซีกซ้าย     

ข. สมองซีกขวา 
 ค. สมองส่วนหน้า    

ง. สมองส่วนหลัง 
8. การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองสิ่งได้ จัดอยู่ในความคิดระดับใด 
 ก. ระดับสูง     

ข. ระดับกลาง 
 ค. ระดับต่ า     

ง. ระดับพ้ืนฐาน 
9. ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ทักษะการคิด” 
 ก. ทักษะการคิดเป็นเรื่องของพันธุกรรม  

ข. ทักษะการคิดเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
 ค. ทักษะการคิดเป็นเรื่องของพรสวรรค์  

ง. ทักษะการคิดเป็นเรื่องฝึกฝนได้   
10. ระบบสมองของมนุษย์ในวัยใดที่มีพัฒนาการมากที่สุด 
 ก. วัยเด็ก     

ข. วัยรุ่น 
 ค. วัยกลางคน     

ง. วัยชรา 
 
 
 

 
 
 
 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 1 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ค 6 ง 
2 ข 7 ข 
3 ค 8 ง 
4 ง 9 ง 
5 ข 10 ก 

 
 
 



หน่วยที่ 2 
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 

หัวข้อเนื้อหา 

๑. การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๒. ลักษณะและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ 
๓. อุปสรรค์ของความคิดอย่างเป็นระบบ 
๔. ปัจจัยที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 
๕. การคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจ าวัน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 
๑. อธิบายพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๒. บอกลักษณะและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ 
3. บอกอุปสรรค์และปัจจัยที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 

4. ประยุกต์การคิดอย่างเป็นระบบไปในชีวิตประจ าวันได้ 
 

สาระส าคัญ 
 

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากหลากหลายสาขาแทรกอยู่
ในวิชาปรัชญากรีกโบราณ  การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการคิดขั้นสูงของมนุษย์ซึ่งต้อง
ประกอบไปด้วยกระบวนการคิด ขั้นตอนการคิดที่ซับซ้อน พร้อมศึกษาลักษณะและเทคนิคการคิด
อย่างเป็นระบบเพ่ือฝึกให้เกิดลักษณะการคิดคล่อง คิดกว้าง คิดไกล คิดลึกซึ่งเพ่ือน าความคิดใน
ลักษณะต่างๆ ไปฝึกใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับการแก้ปัญหาในองค์กรหรือชีวิต นอกจากนี้การศึกษา
ปัจจัยที่ส่งเสริมความคิดอย่างเป็นระบบ และอุปสรรค์ในการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือคิด
วางแผนหรือป้องกันสิ่งที่จะเกิดข้ึนในชีวิตของตนได้ 
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หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
2. กิจกรรมบรรยายเชิงอภิปราย 

3. กิจกรรมน าเสนอด้วย Power Point 

4. กิจกรรมบัตรความหมายของประเภทการคิดตามล าดับความสูง 
5. กิจกรรมตามใบงาน และใบกิจกรรมในชั้นเรียน บันทึกการเรียนรู้ 

6. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
7. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 2 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. ใบงานรูปภาพคน ใบงานประโยชน์ของกล้วย 
4. บัตรความหมายของประเภทการคิดตามล าดับความสูง 

5. ใบงานกิจกรรมสถานการณ์น้ าท่วม 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 

 

 

 

 



หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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ค าช้ีแจง 

ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบทีถู่กที่สดุ  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
๑. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการคิดในระดับใด 
 ก. ระดับสูง     

ข. ระดับกลาง 
 ค. ระดับต่ า     

ง. ระดับพ้ืนฐาน 
๒. ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องท่ีสุดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิด 
 ก. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาระบบสมอง 
 ข. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาร่างกาย 
 ค. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาจิตใจ 
 ง. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
๓. ข้อใดเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในระดับที่ต่ าที่สุด  
 ก. กระบวนการสร้างค่านิยม   

ข. กระบวนการคณิตศาสตร์ 
 ค. กระบวนการสร้างเจตคติ    

ง. กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๔. ข้อใดเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในระดับที่สูงที่สุด  
 ก. กระบวนการสร้างค่านิยม   

ข. กระบวนการคณิตศาสตร์ 
 ค. กระบวนการกลุ่ม     

ง. กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๕. ข้อใดไม่จัดอยู่ในรูแบบการคิดที่พึงประสงค์ใน ๙ ลักษณะการคิด 
 ก. คิดหลากหลาย    

ข. คิดละเอียด 
 ค. คิดลึก     

ง. คิดถูกทาง 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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๖. ข้อใดจัดอยู่ในรูแบบการคิดที่พึงประสงค์ใน ๙ ลักษณะการคิด 
 ก. คิดฝัน     

ข. คิดอกุศล 
 ค. คิดลึก     

ง. คิดไกล 
๗. องค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตรงกับข้อใด 
 ก. ความลึก     

ข. ความกว้างไกล 
 ค. ความสัมพันธ์เป็นองค์รวม   

ง. การแยกแยะองค์ประกอบ 
๘. ทฤษฎีใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ก. ทฤษฎีโครงสร้าง    

ข. ทฤษฎีระบบ 
 ค. ทฤษฎีการเรียนรู้    

ง. ทฤษฎีสังคมวิทยา 
๙. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) 
 ก. มองเห็นโลกรอบตัวเป็นองค์รวม 
 ข. มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในระบบ 
 ค. ท าให้เราเห็นหรือเข้าใจว่าระบบเป็นส่วนหนึ่งของเรา 
 ง. ตระหนักถึงการกระท าของตนเองที่ย่อมส่งผลต่อคนอ่ืนๆไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว 
๑๐. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) 
 ก. มองเห็นโลกรอบตัวแบบองค์รวม 
 ข. มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในระบบ 
 ค. ท าให้เราเห็นหรือเข้าใจว่าระบบเป็นส่วนหนึ่งของเรา 
 ง. ตระหนักถึงการกระท าของตนเองที่ย่อมส่งผลต่อตนเองไม่ช้าก็เร็ว 
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 โลกเปลี่ยนได้เพราะความคิดเปลี่ยน  มนุษย์มีมันสมองสมองของมนุษย์ปลูกและฝึกหัดได้
ด้วยการสร้างทักษะ กระบวนการคิดให้เกิดความเป็นระบบของตนเอง การคิดของมนุษย์ท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ เกิดนวัตกรรมต่างๆ ในโลกนี้อย่างไม่หยุดนิ่ง การที่จะเกิดความคิดขึ้นนั้นต้องอาศัยปัจจัย
น าเข้าที่เหมาะสมส าหรับการก่อให้เกิดผลการคิดที่ดีมีประสิทธิภาพ มีขบวนการเชื่อมโยงเนื้อหาและ
เหตุผล ใช้ทักษะและเทคนิคที่หลากหลายประกอบกันอาทิ การพูด การรับรู้ การลากเส้น การสังเกต 
การส ารวจการรวบรวมข้อมูล การแยกแยะข้อมูล และการป้อนกลับข้อมูลมาบูรณาการเพ่ือให้เกิดการ
คิดที่เป็นระบบเป็นประโยชน์ส าหรับการท าแผน การคิดค้นประดิษฐ์ การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน การฝึกทดลองคิดทั้ง
ระดับพ้ืนฐานและระดับสูงประกอบกันจึงจะท าให้เกิดระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพของตนเองได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบที่ท าให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ขอน าเสนอรายละเอียดการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 

 
1. การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

 การคิดของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าค้นหาสาเหตุ กระบวนการที่ท าให้เกิด
ความคิด ความคิดของมนุษย์เริ่มจ าตรงไหน เริ่มจากสาเหตุใด มีกระบวนการ ขั้นตอนการเกิด
ความคิดมีอะไรบ้าง มีประวัติความเป็นมาพัฒนาการเกิดความคิดอย่างไร มีผู้กล่าวว่าการพัฒนา
กระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการคิดขั้นสูง การคิดอย่างเป็นระบบมีพ้ืนฐานแนวคิดมาจาก
หลากหลายสาขาเดิมแทรกอยู่ในวิชาปรัชญากรีกโบราณ นักปรัชญาได้ที่กล่าวถึงเรื่องการรู้ และการ
คิดควบคู่กัน ผู้ที่เรื่องถึงการคิดอย่างชัดเจนคือนักเหตุผลนิยมเรเน่ เดสคาร์ตมีชื่อเสียงในการสืบค้น
เนื้อหาทางฟิสิกส์  เรขาคณิต และภูมิศาสตร์เดสคาร์ได้เสนอแนวคิดส าคัญของโครงสร้างสมองที่
เรียกว่า ตัวแทนทางสมอง (mental representation) โดยตัวแทนทางสมองจะมีสถานะหรือเป็น
เกณฑ์ หลักการทางสัญลักษณ์มากกว่าเป็นแบผลผลิตของแต่ละตัว ส่งนี้ก่อให้เกิดผลผลิตที่โปร่งใส
หรือเกิดความเข้าใจได้ตลอด  ต่อมาแนวคิดนี้มีอิทธิพลนักปรัชญา นักจิตวิทยาอีกหลายท่าน ดังเช่น 
โฟเดอร ใช้แนวคิดการศึกษาตัวแทนทางสมองและแหล่งความรู้ตามธรรมชาติ ซึ่งเขียนไว้ในผลงาน
เรื่อง “ภาษาของความคิด” นอกจากนี้เดวิด ฮัม (David Hume) เชื่อว่าความคิดของมนุษย์ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสะท้อนกลับมาเก็บอยู่ภายในจิตซึ่งก่อให้เกิดความคิดง่ายๆ คือ 
กลิ่น สี การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นองค์ประกอบของความรู้ของมนุษย์ และการพัฒนากระบวนการคิดเป็น
การพัฒนาระบบสมองของมนุษย์นั่นเอง 

หน่วยที่ 2 
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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2. ลักษณะและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ  
  การคิดอย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นได้เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนฐาน
ของการคิดมาก่อน ทราบเรื่องระบบ ทฤษฎีระบบหรือทฤษฎีพ้ืนฐาน ทราบทักษะน าไปสู่การคิดอย่าง
เป็นระบบและเทคนิคการคิดเพ่ือน าไปสู่การคิดอย่างมีระบบ ผู้เขียนขอน าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ลักษณะการคิด  
ฆนัท ธาตุทอง (2554: 221) ได้กล่าวถึงลักษณะการคิดที่พึงประสงค์ส าหรับ

ผู้เรียนมี  ๙ ลักษณะประกอบด้วยลักษณะการคิดพ้ืนฐาน 4 ลักษณะ คือ 
1) คิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการพูดหรือเขียนโต้ตอบประเด็นที่

ก าหนดให้ได้จ านวนมาก ภายในเวลาจ ากัด 
2) คิดหลากหลาย หมายถึง การค้นหาค าตอบภายใต้ข้อจ ากัดได้มากกว่า

ด้วยวิธีการใดวีการหนึ่ง 
3) คิดละเอียดลออ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาส่วนปลีกย่อยได้

มากที่สุด 
4) คิดชัดเจน หมายถึง การจัดระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ที่แสดง

ถึงความเข้าใจ 

ส่วนลักษณะการคิดขั้นสูงซึ่งแสดงออกถึงความสามารถในการพิจารณาสิ่งใดได้  
อย่างรอบคอบด้วยเหตุและผล มีการวางแผนและเป้าหมายที่เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ ประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ 

1) คิดกว้าง หมายถึง ความสามารถในการพิจาณาองค์ประกอบทั้งจุดเด่น
และจุดด้อยได้อย่างรอบด้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีคิดอย่างครอบคลุม 

2) คิดลึกซึ้ง หมายถึง ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญที่มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้าง การสร้างระบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้อย่างมีความหมายและมี คุณค่า 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแท้จริง 

3) คิดไกล หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนอนาคต 
4) คิดถูกทาง หมายถึง การค านึงถึงเป้าหมายและประโยชน์ในทางที่ดีต่อ

ตนเองผู้อื่น และส่วนรวมในระยะยาวเป็นส าคัญ 
5) คิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกข้อเท็จจริงออก

จากความคิดเห็น อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกันระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้น  (ฆนัท ธาตุทอง, 
2554 : 221-247) 
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2.2 ระบบคืออะไร 

ก่อนถึงเนื้อหาเรื่องเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้สอนขออธิบายเรื่องทฤษฎี
ระบบ (System Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่ท าให้นักบริหาร สามารถที่จะมองเห็นภาพรวมขององค์การ
ทั้งหมดตามหน้าที่ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การในลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิด
การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาขององค์การทั้งระบบ ทฤษฎีระบบหรือทฤษฎีพ้ืนฐาน มี 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร 
นั่นคือทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่ต้องใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการ อาทิ คน วัสดุ อุปกรณ์ เงิน เป็นต้น 

2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบด้วย เทคนิคใน
การจัดการต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิต อาทิ  เครื่องปลูกข้าว 
เครื่องรูดข้าว เครื่องบด เป็นต้น 

3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Outputs) ได้แก่ สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ ผล
ก าไร  ขาดทุน และผลที่คาดหวังอ่ืนๆ   อาทิ ข้าวสาร สบู่ แชมพู นม เป็นต้น 

4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) คือ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลที่เกิดจาก
กระบวนการขององค์การ กิจกรรมขององค์การ ผลผลิต ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุง
หรือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ต่อไปในอนาคต 

ส่วนระบบ มีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 

๑) ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไปประกอบกันไว้  หากขาด
ส่วนประกอบชิ้นใดแล้วก็จะท าให้สิ่งของนั้นไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เช่นระบบระยนต์ถ้าหาก
เอาล้อรถออกเสียข้างหนึ่งก็ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้  

๒) มีความเป็นองค์รวม ประกอบด้วยเหตุและปัจจัยที่รวมกันไว้ ด้วยหลากหลาย 
หลากหลายขบวนการที่เน้นวิธีการแบบบูรณาการ มาเชื่อมโยงไว้ 

๓) มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการสร้างระบบของตน ระบบย่อยอาจมี
ความสัมพันธ์กับระบบใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ 

๔) นักคิดอย่างเป็นระบบ (system thinker) จะมีมุมมองต่างจากคนอ่ืนคือ จะ
มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระบบ มีรูปแบบ และมองอย่างองค์รวม เห็นที่มาเห็นเหตุเห็นผล มองทุกอย่าง
แบบวงจรมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นแบบวัฏจักรทุกสิ่งทุกอย่างวนกลับมากากันได้ (Feedback) 
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2.3 กระบวนการวิเคราะห์ระบบในแนวลึก  
คือ วิธีการวิเคราะห์ระบบทั้งระบบว่ามีส่วนประกอบระบบย่อยซ้อนกันอยู่ มองเห็น

ระดับแนวลึกของระบบที่ประกอบกันไว้ ซึ่งระดับแนวลึกของระบบประกอบด้วย 4 ระดับคือ 
1) ระดับปรากฏการณ์ 
2) ระดับแนวโน้มและแบบแผน 
3) ระดับโครงสร้าง (Structure) 
4) ระดับภาพจ าลองของความคิด (mental model) 
หากผู้วิเคราะห์ไม่ได้รับการฝึกคิดแบบวิเคราะห์ในแนวลึกท้ัง 4 ระดับแล้ว อาจท า

ให้ผลการสรุปปัญหาในระดับปรากฏการณ์เกิดความผิดพลาด เกิดความไม่ถูกต้องในข้อมูล ท าให้
ปัญหาที่แท้จริงยังคงค้างอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องและหมดไป โดยระดับแนวลึกของระบบมี
ความหมายดังตอ่ไปนี้ 

1) ระดับปรากฏการณ์ คือ ระดับที่เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบัน เช่น 
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาคเหนือ เหตุการณ์น้ าท่วมในกรุงเทพ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลที่
ส าคัญของประเทศ  

2) ระดับแนวโน้มและแบบแผน คือ แบบแผนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะปรากฏขึ้น
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหากมีการก าหนดแบบแผนเช่นนี้ออกมาจะเกิดปรากฎการณ์แบบไหน มี
หลายหน่วยงานมีการจดบันทึกเหตุการณ์ที่ผ่านมา จดสถิติ ความถี่ของสิ่งที่เกิดเพ่ือไว้ส าหรับเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการจัดท าแผน (pattern) หรือน าข้อมูลสถิติที่ผ่านมาน าไปวิเคราะห์แนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุข หน่วยงานด้านการศึกษา กรมอุตินิยม เป็นต้น 

3) ระดับโครงสร้าง (Structure) โครงสร้างเป็นตัวก าหนดรูปแบบแผนพฤติกรรม
และสิ่งทีแ่สดงออกมาให้เห็นและปรากฎให้เห็น เช่น โครงสร้างของระบบราชการที่มีระเบียบแบบแผน
มากมายและซ้ าซ้อนจนก่อให้เกิดความไม่ยืดหยุ่นท าให้ข้าราชการปฏิบัติงานไม่เต็มที่ แต่ในทางปฏิบัติ
จริงก็มีการลดหย่อนขั้นตอนเพ่ือเอให้คนปฏิบัติงานได้เต็มที่เช่นกัน แต่ในระบบใหญ่จะประกอบไป
ด้วยโครงสร้างหลายๆ โครงสร้างประกอบกันอยู่อาทิโครงสร้างของประเทศไทยประกอบด้วย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม โครงสร้างด้านกฎระเบียบแลกฎหมาย โครงสร้างของแต่
ละหน่วยงาน และโครงสร้างภาพจ าลองความคิดเป็นต้น 

4) ระดับภาพจ าลองของความคิด (mental model) คือ วิธีคิดหรือแบบจ าลอง
ของความคิดซึ่งมีผู้คิดไว้ก่อนแล้วเป็นการเชื่อมโยงโครงสร้างและสิ่งต่างๆ แล้วน ามาหล่อหลอมออกมา
เป็นวิธีคิด ออกมาเป็นเรื่องของความเชื่อ นิสัยของบุคคล พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล บุคคล
จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามโครงสร้างที่ตนอยู่ เช่น พระจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตามโครงสร้างของ
ศาสนา ท าให้วิธีคิดและพฤติกรรมการแสดงออกเปลี่ยนไปตามโครงสร้าง ต้องส ารวม ต้องออก
บิณฑบาต ส่งผลให้วิธีการคิดอาจเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน 
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2.4 ขบวนการเชื่อมโยงเนื้อหาและเหตุกับผล  
การเชื่อมโยงเนื้อหาและเหตุกับผลเป็นหลักส าคัญของวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ

ของมนุษย์ มีวิธีการคือ การเชื่อมโยงองค์ประกอบแต่ละส่วนหรือส่วนย่อยของระบบด้วยการใช้ “เส้น
สัมพันธ์” เพราะถ้ามนุษย์ คิดเป็นระบบได้ก็จะสามารถลากเส้นหรือเขียนส้นแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ที่มาที่ไปของเรื่องราว เพราะการคิดอย่างเป็นระบบจะใช้เหตุและผลในการ
ตัดสินใจเท่านั้น โดยเครื่องมือส าหรับแสดงการเรียนรู้มีหลายอย่างอาทิ concept mapping หรือ 
mind map และแผนภูมิก้างปลาเครื่องมือจะแสดงความคิดหลักและแตกแขนงความคิดย่อยออกไป  
ตัวอย่างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  concept mapping 
 

2.5 ทักษะและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ 
การคิดเป็นการท างานของสมองของมนุษย์  มนุษย์มีการคิดอย่างต่อเนื่องและไม่

หยุดนิ่ง การที่มนุษย์จะเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบได้ต้องมีพ้ืนฐานการคิดที่ดีมาก่อน พ้ืนฐาน
การคิดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีทักษะและเทคนิคในการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการคิด
พ้ืนฐานส าหรับเป็นพื้นฐานในการคิดขั้นสูงหรือการคิดอย่างเป็นระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 

        2.5.1 ทักษะการสื่อความหมาย เป็นทักษะการรับข้อมูลสารของผู้อ่ืนมาเพ่ือ
รับรู้ ตีความหมายและน าไปสู่การจดจ า เรียบเรียง ถ่ายทอดความคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนทราบ โดยวิธี
พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย ต้องปฏิบัติดังนี้ 



หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 42 

1)  การอ่าน เน้นกระบวนการอ่านที่มีขั้นตอนการเตรียมความรู้ก่อนอ่านด้วย
การทบทวนความรู้เดิมพร้อมระดมความคิด ท าผังการคิด ต่อจากนั้นท าการตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน
ด้วยการก าหนดสิ่งที่ต้องการรู้เพ่ิม ก าหนดประเด็นที่ส าคัญที่ได้รับจากการอ่าน อันดับสุดท้ายผู้อ่าน
ต้องสามารถสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้หรือจากการอ่านพร้อมน าเสนอในรูปผังความคิด สามารถ
อภิปรายผลได้ 

2) การพูด  เป็นทักษะการสื่อสารที่ส าคัญของการคิดของมนุษย์ เพราะพูด
อย่างไรก็แสดงว่าคิดอย่างนั้น มนุษย์ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นค าพูด การพูดต้องน าซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ การพูดที่ท าให้ผู้อื่นรู้สึกดี ได้แก่  

๒.๑) การพูดเพ่ือสร้างสรรค์ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ในงานแต่งงาน งาน
บวช การประชุม  การกล่าวค าปราศรัยในงานที่เป็นทางการมีพิธีการ อาทิ งานวันเด็ก งานวันเกิด  
งานพิธีต่างๆ  

๒.๒) การพูดเพ่ือน าเสนอข้อมูล เป็นการแสดงหรือผลักดันความคิดออกมา 
เราใช้ภาษาไว้ส าหรับการอธิบาย เช่น การกล่าวรายงาน คือการชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือเพ่ือ
ถ่ายทอดให้ทราบข้อมูลที่ต้องการ การเป็นพิธีกร การกล่าวอวยพร การกล่าวเพ่ือแสดงความยินดี การ
กล่าวต้อนรับ และการกล่าวอ าลา ในการน าเสนอเราอาจใช้ภาษาร่วมกับภาพวาดหรือเส้นเพ่ือแสดง
ความเชื่อมโยงได้เพ่ือท าให้ถ้อยค ากระชับ และสร้างความเข้าใจง่ายต่อผู้รับสาร 

๒.๓) การพูดเพ่ือให้เกียรติผู้ อ่ืน คือ การกล่าวสดุดีเพ่ือร าลึกหรือเตือน
ความทรงจ าที่ส าคัญของบุคคลอ่ืนที่สร้างคุณงามความดีให้กับองค์กรหรือสังคมเราจึงต้องยกย่องให้
เกียรติกล่าวถึงคุณประโยชน์ที่ท่านกระท ามาการกาการพูดเพ่ือให้เกียรติเราต้องพูดให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม
น้อมน าสิ่งที่ดีๆของผู้ที่เรากล่าวถึงน าไปใช้ นอกจากการกล่าวสดุดีแล้วอาจจะกล่าว ตอนมอบรางวัล  
กล่าวไว้อาลัยผู้ล่วงลับไปแล้ว 

๒.๔) การรับรู้ การรับรู้เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้ประสาททั้ง 5 อัน
ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังเป็นการรับข้อมูลจากสิ่งเร้าต่างๆแล้วน าไปใช้ประโยชน์ต่อเพ่ือการ
พัฒนาทักษะการคิดเป็นการสอนแบบประยุกต์อาทิเช่นการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพราะ
ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับย่อมมีอิทธิพลตอบผู้ได้รับประสบการณ์เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันในชีวิตได้โดยมีกระบวนการเรียน
การสอนดังนี ้ขั้นที่ 1 ใครผู้เรียนรับประสบการณ์จากสิ่งที่เป็นรูปประธรรมโดยตรงคณิต 2 สังเกตผล
สะท้อนกลับของผู้เรียนจากสิ่งที่ไร้รับประสบการณ์โดยใช้หลักการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ลึกซึ้งโดยอาจให้ผู้เรียนเขียนบรรยายเข้าค่ายหรือออกมาเราสิ่งที่ได้รับรู้ ขั้นที่ 3 การสร้างแนวคิดเชิง
นามธรรมพร้อมสรุปเป็นหลักการเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน และเป็นการคิด และเป็นการ
สรุปความคิดรวบยอด  ขั้นที่ 4  การประยุกต์ใช้น าหลักการที่เกิดข้ึนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและสรุปสถานการณ์ใหม่ได้เป็นการฝึกฝนแบบทวนซ้ า 
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๒.๕) การลากเส้น (causal loops) คือ วิธีการลาเส้นเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นค้นหาเหตุและผลแสดงความสัมพันธ์การเกิดขึ้นขององค์ประกอบย่อยใน
ระบบพร้อมกับค้นหาเหตุและผล  ในการเขียนเส้นจุดเริ่มต้นผู้สอนต้องตั้งค าถามค้นหาสิ่งที่เป็นปัจจัย
หรือองค์ประกอบต่างๆ ในระบบนั้น ใช้วิธีการลากเส้นเพ่ือค้นหาเหตุที่ท าให้เกิดผลมีวิธีการลากเส้น
ดังนี้ 

1) เริ่มต้นจากการเขียนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดหรือตั้งใจให้เกิดขึ้น
ลงไปตรงกลางกระดาษ 

2) ใช้วิธีการตั้งค าถามย้อนกลับว่า ความส าเร็จที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้าง เลือกปัจจัยที่ส าคัญ เขียนต่อจากผลลัพธ์เขียนล้อมผลลัพธ์ไว้พร้อมแสดง
เส้นแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

3) หากมีปัจจัยใดสนับสนุนปัจจัยหลักที่จะน าให้ไปสู่เป้าหมายก็
เขียนต่อจากปัจจัยแรกหรือปัจจัยหลัก พร้อมแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้วยการลาดเส้นเชื่อมต่อกัน 

4) ปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้ได้รูปภาพแสดงความสัมพันธ์บอกสาเหตุที่
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เข้าใจง่ายวิธีการลากเส้นนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลและเป็นความสามารถที่ได้
จากการได้รับการฝึกอบรม การเรียนรู้ต่อยอด หากฝึกฝนท าบ่อยก็จะสร้างความช านาญและเกิดเป็น
นิสัยที่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ มองเห็นเหตุกับผลได้ง่าย 

๒.๖) การตั้งค าถาม เป็นวิธีการค้นหาค าตอบที่ดีวิธีหนึ่ง เป็นเทคนิคส าคัญ
ในการเสาะแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เป็นกลวิธีการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ
การคิด  การตีความ  การไตร่ตรอง  การถ่ายทอดความคิด  และยังสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
บุคคลส าคัญของโลกหลายท่านก็เกิดแนวคิดหรือคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ได้ด้วยการเกิดค าถามในใจ
ของตน การที่จะตั้งค าถามให้เกิดค าตอบที่ดีผู้ตั้งค าถามต้องใส่ใจในเรื่องที่ก าลังศึกษามีการค้นหา
ข้อมูลความรู้เพ่ิมเติม จับประเด็นเนื้อหาได้ดี มีการรับรู้ที่รวดเร็วเน้นความละเอียดรอบคอบจึงจะท า
ให้การตั้งค าถามน าไปสู่ความเป็นจริงได้ ค้นหาค าตอบได้ 

๒.๗) การคิดทบทวน คือ การคิดพิจารณาไตร่ตรองในเรื่องนั้นๆ ในการคิด
ต้องใช้ความสงบ มีสมาธิ สภาพแวดล้อมในการคิดมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราต้องยึดมั่น ตั้งมั่นมีสมาธิ
ในการคิด วิธีการคิดทบทวนจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝน วิธีที่สามารถท าให้เกิดการเรียนเก่งประการ
หนึ่งคือ ที่เราหมั่นคิดบทเรียนที่เรียนมาในแต่ละวัน 

                        พ้ืนฐานการคิดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีทักษะและเทคนิค ท่ีดี ต้องหมั่นฝึกฝนใช้
ทักษะและเทคนิคท่ีหลากหลายอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อเป็นการสร้างระบบกลไกการคิดให้
เกิดขึ้นในสมองของมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะกลายเป็นการคิดท่ีปกติ  สามารถลดเวลา
การคิดลงได้เพราะเป็นรูปแบบท่ีเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
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2.5.2  ทักษะการคิดที่เป็นแกน 

ทักษะการคิดที่เป็นแกนน าหรือทักษะการคิดทั่วไป เป็นทักษะการคิดที่
มนุษย์จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันซึ่งมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้เนื้อหา
วิชาการการอ่านข่าวสารหรือรับรู้ข้อมูลเพ่ือเสริมเติมแต่งชีวิตให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยทักษะย่อยดังนี้ 
                                1)   การสังเกต เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนเป็นผู้
ชี้แนะโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนจะน าภาพต่างๆมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เช่น
ภาพซ้อนภาพแฝง 

2)  การส ารวจ เป็นการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีอีกวิธีหนึ่งโดยให้ผู้เรียน
บันทึกสิ่งที่พบเห็นหรือสิ่งที่ตนส ารวจ หาผู้เรียนลงพ้ืนที่จริงพร้อมให้ส ารวจและจดบันทึกหรือน าภาพ
มาน าเสนอและให้ผู้เรียนส ารวจและจดบันทึกก็ได้ 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มากขึ้นถ้ามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ความรู้ทักษะโดยตรงโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการเรียน ด้วยการให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบปฐมภูมิ
หรือทุติยภูมิโดยก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีการก าหนดประเด็น  เนื้อหาของข้อมูลที่ต้องการ
เก็บรวบรวมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเพ่ือน าไปสู่การแยกแยะข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการ
น าไปใช้และง่ายต่อการศึกษา 

4) การจ าแนกแยกแยะ  หลักการจ าแนกแยกแยะมีคือ  เมื่อได้ข้อมูลที่
เกิดจากการรวบรวมแล้วให้ผู้เรียนมีการจัดประเภทหมวดหมู่ของข้อมูล  น าไปใช้จริงผู้สอนต้องเปิด
โอกาสและส่งเสริมการตัดสินใจของผู้เรียนในการล าดับความส าคัญของเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บ
มาได้เพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดส าหรับการแยกแยะข้อมูลได้ 

 
2.6 เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ 

 ในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเทคนิคการคิดอย่างเป็น
ระบบดังนี ้

2.6.1 ยอมรับและเปลี่ยนแปลงความคิดตนเองให้ได้ว่าตนเองคือส่วนประกอบที่
ส าคัญที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 

๑)  เข้าใจในธรรมชาติของระบบและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กัน  
๒)  ฝึกการมองภาพรวมแทนสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆมองย้อนกลับ 
๓)  มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆที่เอ้ือต่อระบบ 
๔)  ถ้ามองเห็นวัฎจักรของเหตุปัจจัยและการส่งผลย้อนกลับ  
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๕)  เปิดอิสรภาพในเรื่องการคิดไม่ตีกรอบข้อความความคิดของผู้อื่น  
๖)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเกิดแรงร่วมในการสร้างความสัมพันธ์  
๗) ยึดหลักการเรียนรู้ในองค์กรเป็นส่วนประกอบคือการเป็นนายตนเองลบความ

เชื่อฝังใจในอดีตสร้างความใฝ่ฝันถึงอนาคตร่วมกันและฝึกการเรียนรู้ของทีม 
 
2.7   การป้อนกลับเรื่องราว  

 การป้อนกลับหมายถึงการตอบสนองจากผลของการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
การเชื่อมต่อ 2 ทาง Two Way A link การป้อนกลับจึงเป็นวงจรดังนั้นการคิดในลักษณะที่มีการ
ป้อนกลับข้อมูลของเรื่องราวจึงเป็นการคิดแบบวงกลม การป้อนกลับเป็นการสื่อสารสองทาง ใน
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อผู้สอนได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนให้กับผู้เรียน
ฟังแล้วจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนป้อนกลับข้อมูลความคิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรการป้อนกลับข้อมูลจะ
ช่วยประเมินการคิดของผู้เรียนได้ท าให้ผู้สอนทราบผลการสอนผู้สอนควรกระตุ้นและสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นมิตรและเกิดความกันเองกับผู้เรียนผู้เรียนจึงจะกล้าแสดงความคิดออกมา วงจรป้อนกลับมี 3 
ประเภทดังนี้ 

 2.7.1    วงจรป้อนกลับ (Feed back loop) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบหรือระหว่างสิ่งต่างๆ จะมีความสัมพันธ์แบบสองทางมีลักษณะการป้อนกลับแบบเรียบ
ง่ายเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในประจ าวันเกณฑ์การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในองค์กร
เพ่ือให้เขาทราบผลการด าเนินงานของตนเองและปรับปรุงผลการด าเนินงานของตนเองในปีถัดไป   
หรือเมื่อร่างกายต้องการต้องการอาหารจึงเกิดอาการหิวโดยมีเสียงร้องจากท้องน้อยท าให้เราทราบว่าเรา
หิว ดังนั้น เราจึงต้องบรรเทาความหิวด้วยการกินอาหารหาเครื่องดื่มเพ่ือมาบรรเทาความหิวของเรา 

 2.7.2  การป้อนกลับแบบเพิ่มก าลังทวีคูณ  คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ป้อนกลับของระบบที่ได้เพ่ิมขยายมากกว่าตอนต้น  เป็นการขยายก าลังออกไปในทิศทางเดียวกันยิ่งมี
การป้อนกลับมากข้ึนเท่าไหร่มันก็จะยิ่งขยายก าลังออกไปเรื่อยเรื่อยตัวอย่างเช่น แฟรนไชส์ แชร์ลูกโซ่ 
การกู้เงินของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งการป้อนกลับแบบทวีคูณมีทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าเป็นเรื่องของ
ความรู้ยิ่งมีการป้อนกลับแบบทวีคูณยิ่งท าให้เกิดผลดี  แต่ถ้าเป็นเรื่องการแพร่ขยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ข่าวสารที่แสดงความเท็จก็เป็นการป้อนข้อมูลย้อนกลับแบบเพ่ิมทวีคูณในด้านลบ ดังนั้นเราสามารถ
ฝึกฝนวิธีการคิดแบบป้อนกลับเพ่ือช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้นหรือเพ่ือขยายข้อมูล
ข่าวสารที่ด ี

 2.7.3 การป้อนกลับแบบสมดุล เป็นการป้อนกลับที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับและการ
ป้อนกลับแบบเพ่ิมก าลังทวีคูณ เพราะการป้อนกลับแบบนี้จะไม่ท าให้เกิดการบ้านสบายเกินไปแต่จะ
ท าให้ผลกระทบลดลงและกลับคืนสู่สมดุล  หรือเกิดการป้อนกลับแบบสมดุล เราจะพบเห็นในระบบ
ของธรรมชาติ เช่นการผลัดใบของต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งเพ่ือลดการใช้น้ า หรือการปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ า
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น้อยในฤดูแล้งเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศ  หรือการเกิดไฟป่าหลังเกิดไฟป่าต้นไม้บางชนิดจะ
ได้รับสารอาหารท าให้เกิดการเจริญเติบโตเป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรของธรรมชาติซึ่งเป็ นการ
ป้อนกลับแบบสมดุลที่ไก่ที่ดีเป็นการรักษาความสมดุลของธรรมชาติส่วนการป้อนกลับแบบสมดุลใน
ด้านลบเช่นการท างานของระบบราชการในบางหน่วยงานที่เป็นกลางเหตุการณ์บุคคลที่อยากท างาน
ดีๆ รับใช้ประชาชนแต่กลับถูกมองว่า  เป็นคนแปลกหรือเป็นคนที่ไม่เหมือนบุคคลอ่ืนในองค์กรส่งผล
ให้บุคคลนั้นขาดขวัญและก าลังใจในการด าเนินงาน 

 
3. อุปสรรค์ของความคิดอย่างเป็นระบบ    
 อุปสรรคหรือข้อจ ากัดของการคิดอย่างเป็นระบบ มีดังนี้  

    3.1  ขาดคุณลักษณะที่ดีขาดความกระตือรือร้นไม่คิดไม่มีข้อสงสัยเชื่อง่าย 
    3.2 การใช้เหตุผลโดยการอ้างอิงสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตใช้เหตุผลโดยน าตนเองเป็น

ศูนย์กลางใช้เหตุผลแบบดวงตาไปฝั่งผู้อื่นถูกโน้มน้าวโดยคนหมู่มากมีการเชื่อมโยงเหตุผลแบบผิด 
    3.3 ขาดข้อมูลเอกสารข้อเท็จจริงด้านวิชาการและไม่รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลทางวิชาการ

หรือทางวิทยาศาสตร์  
3.4 ไม่ชอบการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง 
 

4. ปัจจัยท่ีส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ  
การคิดอย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการคิดอย่างเป็น

ระบบ คือ  
4.1  การวิเคราะห์หาเหตุผลที่เกิดความส าเร็จหรือเกิดความล้มเหลวด้วยค าถามว่าท าไม

เพราะอะไร  
4.2  การจัดล าดับเรื่องราวก่อนและหลัง  
4.3  การแยกแยะความส าคัญของเรื่องราวในแต่ละเรื่องด้วยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

เหตุและผล  
4.4  การรู้จักแก้ปัญหาโดยเน้นขั้นตอนและกระบวนการ จะเป็นการพิจารณาการด าเนิน

ชีวิตด้วยการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์  
4.5  ผู้คิดต้องหมั่นฝึกฝนการคิด โดยใช้หลักการคิดอย่างเป็นระบบมาเป็นพ้ืนฐาน

ส าหรับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอุปสรรค์ของความคิดอย่างเป็นระบบ 
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5. การคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจ าวัน 
 
โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  

พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้ ปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกวันดังนั้นมนุษย์จึงต้องใช้สมองส าหรับ

การคิดแก้ปัญหา การวางแผนงาน การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างเพ่ือสนองปัญหาและสนอง

ความต้องการของตน การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการคิดขั้นสูงคิดแบบองค์รวมมองเห็นความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุและผล การคิดอย่างเป็นระบบท าให้เรามีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้เราสามารถ

คิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น  หากเราน าการคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์คือเรามีแนวคิดแนวทางและมุมมองในการแก้ปัญหาและการ

คิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากกว่าเดิม  

ส าหรับแนวทางการสร้างความคิดที่แตกต่างจากเดิมที่จะเกิดขึ้นจากการคิดอย่างเป็น

ระบบคือ 

1) มองเห็นโลกรอบตัวเราเป็นองค์รวมมากกว่า จะเห็นเพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง เห็นความเป็นกระบวนการ เห็นขั้นตอน และการเป็นพลวัตมากกว่าภาพนิ่ง 

2) เห็นและเกิดความตระหนักว่าส่วนย่อยของระบบมันท างานร่วมกันอย่างไร
แทนที่จะมองเป็น “การสะสม” (collection) โดยไม่มีการเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันละกัน 

3) เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยว่ามีอิทธิพลต่อแบบแผนและเหตุการณ์ได้
อย่างไร 

4) ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5) ช่วยให้เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่างเวลาที่มีอิทธิพลต่อ

กัน แม้ว่าเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นนานแล้ว 
6) ท าให้รู้ว่าอะไร ที่เกิดข้ึนรอบตัวเรา ล้วนขึ้นอยู่กับ “ต าแหน่งของเรา” ในระบบ

ขณะนั้นด้วย 
7) เกิดการท้าทายสมมติฐานเดิมของเราที่พยายามเข้าถึงความจริงที่ว่าโลกท างาน

อย่างไร เป็นการตั้งค าถามที่รอการตรวจสอบภาพจ าลองความคิดที่เรามีต่อโลก ซึ่งภาพจ าลอง

ความคิดแบบเดิมจะท าให้เรา “จ ากัด” ศักยภาพของตนต่อระบบอย่างไร 

8) ท าให้เราเริ่มคิดว่าผลการกระท าของตนเองจะมีผลกระทบระยะสั้นและระยะ

ยาวต่อระบบอย่างไร 
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9) หากเราคิดเป็นระบบเราจะไม่หาแพะรับบาป แต่จะหาวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหา

ด้วยตนเองในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ด้วยการตั้งค าถามใหม่ว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาที่เรามี

ส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไร ด้วยเริ่มที่มองความรับผิดชอบของตน(มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 2556:50) 

 

5.1 ฝึกทดลองคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจ าวัน 
 

  การฝึกทดลองการคิดอย่างเป็นระบบในชีวิต การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการคิดขั้น
สูง เราแบ่งระดับความคิดออกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การคิดระดับพ้ืนฐานและการคิดระดับสูง 
โดยการคิดระดับพื้นฐานจะเป็นฐานน าไปสู่การคิดระดับสูง การคิดอย่างเป็นระบบเน้นการมองสรรพ
สิ่งแบบองค์รวม การที่จะฝึกทดลองให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบได้ต้องเข้าใจความหมายของการคิด
อย่างเป็นระบบเสียก่อน การคิดอย่างเป็นระบบหมายถึง “การปรับวิธีคิดหรือการเพ่ิมวิธีคิดใช้วิธีการ
คิดหลายๆ แบบในเวลาเดียวกัน แต่ต้องมีวิธีเลือกคิดหลักในแต่ละสถานการณ์ มีหลักเกณฑ์และ
เหตุผล โดยใช้ข้อมูลหลากหลายให้สัมพันธ์กันแบบองค์รวม โดยตระหนักถึงองค์ประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์และมีหน้าที่เชื่อมอยู่เป็นปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง” เนื่องจากกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบเป็น “กระบวนการ” ดังนั้น ในการสอนจึงเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมการคิดด้วย
ตนเอง ผู้สอนเพียงแต่จัดสื่อ โสตทัศนูปการ โจทย์ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้
ในเรื่องที่ต้องการคิดนั้นๆ ได้อย่างมีคุณภาพเพ่ือการตัดสินใจในเวลาเผชิญสถานการณ์  ในภาวะ
วิกฤตในชีวิตประจ าวันตามบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องที่สุด ในการฝึกคิดอย่าง
เป็นระบบต้องฝึกวิเคราะห์ระบบให้ได้ 4 ระดับ คือ ระดับปรากฏการณ์ ระดับแนวโน้มและแผน 
ระดับโครงสร้าง และระดับภาพจ าลองเหตุการณ์ให้ได้ เพ่ือเน้นการคิดแบบองค์รวมที่มองได้กว้าง  
ได้รอบ ได้ลึก  

ในการฝึกทดลองคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจ าวัน ผู้คิดต้องหมั่นฝึกฝนรูปแบบการคิด
ให้มีความหลากหลายและเกิดรูปแบบการคิดสม่ าเสมอ โดยการคิดอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการคิด 
ที่หลากหลาย ดังนี้ 

 
5.1.1 การคิดเชื่อมโยงเรื่องและเหตุการณ์ มีคุณสมบัติและแนวคิดของวิธีการ

คิดอย่างเป็นระบบ 5 ข้อ คือ 
1) การคิดเชิงเครือข่าย (networks)  ในระบบที่มีความซับซ้อนมาก เราจะ

เห็นส่วนประกอบแต่ละส่วนต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ยิ่งมีองค์ประกอบมากขึ้นเท่าใด ก็ยังเพ่ิมความ
ซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น เราจะเข้าใจระบบก็ต่อเมื่อเราสามารถน าองค์ประกอบของระบบต่างๆ มา
เชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การทดลองคิดเชิงเครือข่าย ผู้สอนหรือผู้อบรมต้องเน้นหนักว่าการ
สังเคราะห ์(synthesis) โดยอาศัยทักษะการเชื่อมโยงเป็นหลัก เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะที่
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จะท าให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์แบบสานต่อกันคล้ายเครือข่ายนี้ เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็
จะมีผลกระทบต่อกันและกันเป็นลูกโซ่ สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อองค์ประกอบของระบบเปลี่ยนแปลง ก็
ย่อมส่งผลกระทบต่อกันและกัน 

2) ระบบต่างๆ จะซ้อนกันในระบบย่อยลงมาเรื่อยๆ เป็นขั้นๆ เช่น ระบบ
ราชการมีระบบกระทรวง ระบบกรม ระบบกอ ระบบฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์โยงใยกันหรือ
ตัวอย่างระบบฝนร่างกายของเราจะมีตั้งแต่ระบบเซลล์ ระบบเส้นเลือด ระบบหายใจต่อไปเรื่อยๆ 
จนถึง DNA ที่เป็นระบบเล็กลงไปอีก หากเราจะเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราจะต้องเห็นความเชื่อมโยง
ทั้งหมด ดังค ากล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”   

การทดลองคิดแบบระบบซ้อนระบบจะต้องเน้นการวิเคราะห์ แยกแยะด้วย
ความเป็นเหตุเป็นผล เช่น การวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมค่านิยม จนกลายเป็น
ปัญหาทางสังคม นั่นคือ ความซับซื้อนของปัญหาที่เชื่อมโยงกันไปมา บางปัญหาเราอาจแก้ที่ระบบ
ใหญ่ เพื่อให้กระทบไปสู่การคลี่คลายปัญหาในระบบย่อยที่ส าคัญ เราต้องมองเห็นระบบ ทั้งระบบและ
ทุกระดับ  

สรุปหลักการข้อนี้คือ นอกจากความสัมพันธ์โยงใยกันเป็นระบบเครือข่าย
ของระบบแล้วระบบยังมีการซ้อนกันเป็นขั้นๆ และเชื่อมโยงต่อกันสามารถส่งผลกระทบถึงกันหมด
เพียงแต่จะกระทบมากระทบน้อยไม่เท่ากัน 

3) การคิดอย่างเป็นระบบ คือ การคิดแบบสัมพันธ์กับบริบท (context) 
บริบทมาจากภาษาลาติน แปลว่า “ถักทอเข้าด้วยกัน” การคิดแบบสัมพันธ์กับบริบท คือ การคิดถึง
สัมพันธภาพระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมของระบบ เราต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของบริบท
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจ วิเคราะห์คุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ ได้ถูกต้อง เพ่ือที่จะเข้าใจระบบทั้งหมด แต่
ต้องเลือกวิเคราะห์เฉพาะบริบทไหนที่จ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เท่านั้น เพ่ือจ ากัด
ขอบเขตการวิเคราะห์ให้เด่นขึ้น  เช่น การเข้าไปศึกษาพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งยังไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรมาก
น้อยแค่ไหน และปัญหานั้นมีที่มาอย่างไร เราต้องวิเคราะห์ระดับไหน จึงจะท าให้เห็นพ้ืนที่นั้นชัดเจน
ขึ้น ดังนั้น การคิดเชิงสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบริบทจะต้องสามารถขีดเส้นเพื่อให้ได้จุดร่วมระดับหนึ่ง 

4) การคิดอย่างเป็นระบบจะต้องจับความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์ได้ 
หัวใจอยู่ที่การเชื่อมความสัมพันธ์ป้อนกลับ ระหว่างองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ เส้นแห่งความสัมพันธ์
เป็นสิ่งที่จะท าให้เห็นภาพรวมของปัญหา ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของปัญหาที่แท้จริง 
และเส้นแห่งความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เราต้องใช้จินตนาการช่วยว่า ปัญหา
ต่างๆ มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ดังนั้น ต้องวาดออกมาเป็นรูปเพ่ืออธิบายให้ชัดเจน 

ในเส้นแห่งความสัมพันธ์ (relationship) เป็นสิ่งที่จะท าให้เห็นภาพรวม
ปัญหา ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาที่แท้จริง และเส้นแห่งความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็น
ด้วยตาเป่าได้ เราต้องใช้จินตนาการช่วยว่า ปัญหาต่างๆ มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ดังนั้นทต้อง
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วาดออกมาเป็นรูปเพ่ืออธิบายให้ชัดเจน    ในเส้นแห่งความสัมพันธ์  บางครั้งมีเส้นความสัมพันธ์ที่ มี
พลังมากกว่าเส้นอ่ืนอ่ืนเรียกว่า core loop หรือ governing หรือจะเรียกง่ายๆ ว่าเส้นเชื่อมโยงหลัก
หมายความว่าความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเส้นที่เชื่อมโยงดับจะมีผลกระทบมากกว่าเส้นอ่ืน  ตัวอย่างเช่น
เศรษฐกิจไทยสัมพันธ์กันทั่วโลกแต่เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า  มีความสัมพันธ์กับมาเลเซีย พม่า กัมพูชา
ลาว รัสเซีย จีนก็ตามแต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจของอเมริกามีปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเพราะ
ระบบการเงินดูเกี่ยวข้องกับอเมริกาทั้งนั้น  

5) วิธีคิดอย่างเป็นระบบมีความเป็นกระบวนการ  กระบวนการเป็น
หลักเกณฑ์หนึ่งที่ส าคัญของการอธิบายระบบ  โครงสร้างของระบบชีวิตจากคู่กับกระบวนการเสนอไป
ว่าจะเป็นกระบวนการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการเจริญเติบโต  ดังนั้น  กระบวนการจึง
เชื่อมโยงของส่วนประกอบต่างๆต่อเนื่องกันแยกจากกันไม่ได้และกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เรา
เข้าใจระบบมากขึ้น  กระบวนการเป็นเรื่องส าคัญในการท างานเพราะจะท าให้ผลออกมาอย่างไร
กระบวนการซึ่งมีความส าคัญต่อเป้าหมาย แต่การคิดอย่างเป็นระบบไม่ได้ให้เรายึดติดกับกระบวนการ
เพราะมันมีความเป็นพลวัต (dynamic) ที่ไม่หยุดนิ่งไม่ใช่สิ่งที่จะยึดไว้ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ใช้กับ
ปรัชญาตะวันออกที่กล่าวว่า “ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง”  การคิดเป็นกระบวนการจะท าให้เราเข้าใจ
ทั้งหมดคล้ายกับค ากล่าว "รู้หนึ่งรู้ทั้งหมด" ส่วนการน าวิธีการคิดอย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติการ
ยางเป็นรูปประธรรมในการเรียนการสอนผู้เขียนแนะน าแนวคิดของหลายๆแนวคิดมาผสมกันไม่ว่าจะ
เป็นทางตะวันตกหรือตะวันออกในด้านตะวันตกแนวคิดที่เกี่ยวกับขบวนการคิดอย่างเป็นระบบของ
ริชมอนด์งานนับว่ามีความชัดเจนที่แยกแยะทักษะย่อยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบที่สามารถท าความเข้าใจฝึกทดลองการคิดอย่างเป็นระบบใดชีวิตประจ าวันได้  ส าหรับ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่น าไปสู่ปฏิบัติการมีกระบวนการที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1) การระบุประเด็นปัญหาให้ชัดเจนนิยามปัญหาให้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร  
2) การก าหนดสมมติฐานหรือแบบจ าลอง  
3) การทดสอบสมมติฐานหรือแบบจ าลอง  
4) การปฏิบัติการเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงหรือการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

 
5.1.2 การคิดแบบพลวัต    เป็นทักษะการคิดชนิดแรกตามความเชื่อพ้ืนฐานของ

การคิดอย่างเป็นระบบเพราะการคิดแบบพลวัตสามารถช่วยท าให้อธิบายประเด็นและก าหนดแบบ
แผนของประเด็นได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังจะช่วยท าให้รู้ว่า  ณ จุดสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้
บริบทเช่นนี้ประเด็นดังกล่าวมีที่มาจากทิศทางใดและก าลังจะไปทิศทางไหน การคิดแบบพลวัตเป็น
ทักษะการคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่ถือว่าง่ายที่สุดแต่มันก็ไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้
โดยธรรมชาติ เพราะมีคนจ านวนหนึ่งที่ใช้การคิดแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่คือมองประเด็นทั้งหลายทั้งปวง
ว่าความเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนั้นมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 จุดของความแตกต่าง
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นั้นน้อยมากถ้าจะแสดงเส้นกราฟตามแนวคิดของนักคิดแบบหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็เปรียบเสมือนเป็น
เส้นตรง เครื่องมือที่มีคุณค่ามากส าหรับการคิดแบบพลวัตคือ แบบแผนพฤติกรรมอ้างอิงซึ่งแสดงด้วย
กราฟแสดงพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลาโดยกราฟแสดงพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลาจะแสดงให้เห็นถึงตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจศึกษา ท าให้สามารถมองเห็นเส้นทางของประวัติความเป็นมาของ
ประเด็นและยังสามารถสร้างแนวทางส าหรับอนาคตได้ด้วย 

 
5.1.3 การคิดแบบระบบสาเหตุ การใช้การคิดแบบพลวัตจะช่วยท าให้เห็นแบบ

แผนพฤติกรรมภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งออกมาเมื่อการสกัดโครงสร้างแบบแผนกระท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะท าให้แบบแผนที่ช่วยท าให้มองเห็นชุดของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นรากฐานของ
แบบแผนหรือรูปแบบได้ การคิดแบบที่ 2 ที่เป็นทักษะที่จะท าให้เกิดความก้าวหน้าคืนคือ การคิดแบบ
ปัจจัยเหตุของระบบที่สามารถช่วยท าให้เรียนรู้ชุดของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด อันจะน าไปสู่
การพัฒนาแบบแผนพฤติกรรมที่เราก าลังสนใจได้ หรืออาจกล่าวได้ในอีกลักษณะหนึ่งว่า การคิดแบบ
ระบบแห่งสาเหตุนั้น เป็นการมองความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ท าการตัดสินใจที่อยู่
ในระบบ แต่หากมองว่าภายในตัวของระบบเองนั้นเป็นสาเหตุของพฤติกรรมทั้งปวงที่มันได้แสดง
ออกมา การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากท่ีสุด 

การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเมื่อน าไปเปรียบเทียบ
กับการคิดแบบระบบแห่งเหตุผลเพราะการคิดแบบระบบแห่งเหตุผลเป็นการมองพฤติกรรมระบบที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากชุดของแรงกดดันที่มาจากการควบคุมจากภายนอกของผู้ตัดสินใจในระบบหรือ
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการคิดแบบระบบแห่งสาเหตุนั้นส่งเสริมให้มองว่าพฤติกรรมระบบทั้งหมดนั้นมี
สาเหตุมาจากภายในตัวระบบเองเป็นส าคัญ  

ข้อดีของการคิดแบบระบบแห่งสาเหตุมี 2 ประการหลักคือประการและผู้ที่ท า
การตัดสินใจที่เป็นบุคคลที่ยอมรับการขับเคลื่อนด้วยตนเองมากกว่าการถูกขับเคลื่อนจากภายนอกจะ
มีความพยายามค้นหาปฏิบัติการที่อาจจะช่วยท าให้แบบแผนหรือรูปแบบพฤติกรรมที่ปรารถนาเกิดขึ้น
ได้มากกว่าที่จะไปท าในรูปแบบที่จะเกิดขึ้น ประการที่สอง  เพราะว่าการคิดแบบระบบแห่งสาเหตุจะ
เป็นทางเชื่อมต่อท าให้สามารถเพ่งเล็งให้ความสนใจกับรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นอันจะท าให้รูปแบบ
ของประเด็นหรือปัญหามีความชัดเจนและเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจมากขึ้นท าให้มีเวลาที่จะไป
พิจารณาในประเด็นที่สูงขึ้นได้ง่ายขึ้น 

 
5.1.4 การคิดแบบภาพรวม  การคิดแบบภาพรวม เป็นการคิดที่จะช่วยท าให้

สามารถสรุปประเด็นหรือปัญหาได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึกมากขึ้น  เพราะการคิดแบบภาพรวมเป็น
การมองเป็นภาพใหญ่ เปรียบเสมือนกับการเดินทางเข้าไปในป่า จะมองเห็นภาพป่าในภาพรวมก่อนที่
จะมุ่งกลับมาพิจารณารายละเอียดต้นไม้แต่ละต้น การคิดแบบภาพรวมเป็นความพยายามที่จะมองผล
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แบบกว้าง เป็นแบบจ าลองที่มีความ เป็นเอกภาพสูงด้วยตัวแปรที่มีจ านวนน้อยในแต่ละความสัมพันธ์
ในขณะที่การคิดแบบมองต้นไม้ทีละต้นเป็นความพยายามที่จะกระท าในลักษณะตรงกันข้าม  คือเป็น
การมองในมุมที่แคบเป็นแบบจ าลองท่ีมีความเป็นเอกภาพน้อยแต่ด้วยการมีตัวแปรในรายละเอียดมาก
ในแต่ละความสัมพันธ์  

การคิดในสามแบบแรกเป็นส่วนช่วยท าให้การคิดอย่างเป็นระบบสามารถก าหนด
ความกว้าง ความลึก และความเข้มแข็งหรือความหนาแน่น ของรูปแบบและทักษะการคิด 3 ประการ
ถัดไปอันประกอบด้วย การคิดแบบปฏิบัติการ การคิดแบบวงจรความสัมพันธ์ และการคิดแบบเชิง
ปริมาณ จะช่วยท าให้ระบุความสัมพันธ์อันเป็นเสมือนวงจรในวิถีชีวิตปกติ 

 
5.1.5 การคิดแบบปฏิบัติการ คือกระบวนการซึ่งส่วนมากจะมุ่งไปพิจารณาเรื่อง

ปัจจัยมากจนลืมกระบวนการการคิดแบบปฏิบัติการเป็นทักษะการคิดที่ทรงพลังมากที่สุดแบบหนึ่งใน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ก็เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝน ทั้งนี้เนื่องจากการยึดติดกับ
แนวคิดความเชื่อพ้ืนฐานพักจะเริ่มคิดที่ปัจจัยหรือความสัมพันธ์และเป็นการคิดที่ยึดติดกับความเชื่อ
เดิมอย่างเหนียวแน่นลึกซึ้งโดยส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งค าถามว่าอะไรคือปัจจัยที่มีอิทธิพลหรืออะไรคือ
ปัจจัยที่จะเป็นตัวกับขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จแต่ถ้าได้พยายามคิดในแนวทางใหม่ตามทิศทางของ
การคิดแบบปฏิบัติการเป็นการมุ่งตอบค าถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของผลผลิตนี้ หรือกิจกรรมนี้มีการ
ท างานจริงๆเป็นอย่างไรซึ่งทั้ง 2 ประเด็นค าถามนี้เป็นการคิดในลักษณะที่แตกต่างกันกล่าวคือเป็น
การคิดถึงความสัมพันธ์กับการคิดถึงสาเหตุ คุณค่าของการคิดแบบปฏิบัติการถือว่ามีความส าคัญอย่าง
น้อย 2 ประการคือเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้มีการสื่อสารการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยท าให้
สามารถจ าแนกแยกแยะและพัฒนาผลของการแสดงออกที่มีความชัดเจนมากขึ้นการพัฒนาการคิด
แบบปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนใน 2 ประเด็นคือประการแรกจะต้องละมัดระวังและตลาดอยู่
เสมอว่า  จะต้องฝึกตั้งค าถามว่าอะไรคือสาเหตุของปรากฏการณ์นี้และปรากฏการณ์นี้มีการปฏิบัติ
หรือการท างานจริงอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือการตั้งค าถามเพ่ือคิดค้นหาขบวนการมากกว่าปัจจัย ประการ
ที่ 2   ที่จะต้องฝึกฝนคือการสร้างเส้นทางเสมือนเป็นเส้นทางของขบวนการเกิดกิจกรรมและผลลัพธ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีปัจจัยหรือกิจกรรมอะไรที่ส่งผลต่อผลลัพธ์หรือเป็นแรงบีบบังคับท าให้เกิดผล
ดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ 

 
5.1.6 การคิดแบบวงจรสัมพันธ์ การคิดแบบวงจรสัมพันธ์จะช่วยให้ระบุ

ความสัมพันธ์ภายในของแบบจ าลองได้ ถ้าจะเปรียบเทียบการคิดเชิงปฏิบัติการเสมือนเป็นโครง
กระดูกสันหลังแล้ว การคิดแบบวงจรสัมพันธ์จะเป็นเสมือนเส้นใยประสาทที่แผ่ขยายสัญญาณออกไป
ในส่วนต่างๆ ของร่างกายและเป็นตัวน าสัญญาณกลับมาเพ่ือประมวลที่สมองการคิดแบบวงจรสัมพันธ์ 
หมายถึง การมองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปของวงจรเป็นลักษณะแบบสองทางมากกว่าที่จะเป็น
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ความสัมพันธ์แบบทางเดียว ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเหตุและผลการคิดแบบวงจรสัมพันธ์ช่วยท าให้ต้อง
หยุดมองปัญหาหรือประเด็นหรือสถานการณ์โดยมุ่งให้ความสนใจอย่างตั้งใจว่าสิ่งใดที่จะเป็นสาเหตุ
และส่งให้เกิดผลอย่างไร ลักษณะการคิดแบบวงจรสัมพันธ์เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ง่ายและ
พัฒนาได้ เพราะว่าโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ศึกษาหาข้อมูลปัจจัยเหตุและผล อาจได้รับจากการพูดคุย การ
ประชุมหรือจากสื่อมวลชนต่างๆการได้รับข้อมูลสถานการณ์หรือการท าความเข้าใจกับสถานการณ์จะ
ช่วยท าให้มีความเข้าใจวงจรความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งมาก 
    สิ่งที่ปรารถนาของทักษะการคิดแบบวงจรสัมพันธ์คือ การพยายามรับฟัง
อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสาเหตุของประเด็นและเริ่มต้นด้วยการเขียนวงจรสัมพันธ์แบบทางเดียวไป
ก่อน จากนั้นพัฒนาไปสู่การพิจารณาสาเหตุแบบสองทาง 
 

5.1.7 การคิดเชิงปริมาณ    คือการคิดที่มุ่งจะให้ข้อมูลในเชิงตัวเลขและมุ่งสร้าง
ทิศทางแนวโน้มให้เห็นในลักษณะของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ลักษณะของการคิดเชิงปริมาณ
เกี่ยวข้องกับจ านวนตัวเลขแต่ไม่จ าเป็นว่าจะต้องได้มาจากการวัดยางชนิดถูกต้องเที่ยงตรงเสียทีเดียว 
แต่อาจจะได้จากการประมาณการที่คาดว่าจะใกล้เคียงที่สุด การคิดเชิงปริมาณเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ขั้นตอนหนึ่งที่จะท าให้การคิดต่อเนื่อง ซึ่งขั้นของการคิดเชิงปริมาณมากจะนิยมใช้การสร้าง
สถานการณ์จ าลองในคอมพิวเตอร์ แล้วท าการทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 
     5.1.8 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดใน 6 ลักษณะที่ได้กล่าวมาแล้ว  เป็น

กระบวนการคิดที่ใช้กระบวนการสร้างแบบจ าลอง ทักษะการคิดสุดท้ายที่ใช้ในการประยุกต์มากที่สุด
หลังจากที่ได้สร้างแบบจ าลองเรียบร้อยแล้ว การคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยท าให้
แบบจ าลองสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในตัวแบบจ าลองมากขึ้น  การคิดเชิง
วิทยาศาสตร์เป็นการค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบที่จะท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบนั้นเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งการคิดเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นการน าไปสู่การทดสอบทางสถิติที่จะท าให้เกิด 
Goodness of fit  ทั้งนี้การคิดเชิงวิทยาศาสตร์จากเก่ียวข้องกับการวัดคุณภาพแบบจ าลองใน 2 ด้าน
คือ ความเท่ียงตรงภายนอกและความแข็งแรงของแบบจ าลอง ทั้งนี้  ความเที่ยงตรงภายนอกเป็นการ
ประเมินโครงสร้างของแบบจ าลองว่ามีความเหมาะสมกับโครงสร้างของแบบจ าลองในสังกัด
สถานการณ์จริงเพียงใดส่วนความแข็งแรงของระบบเป็นการประเมินพฤติกรรมของแบบจ าลองเมื่ออยู่
ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริง   หาแบบจ าลองระบบสามารถอยู่ภายใต้สถานการณ์จึงได้อย่างมั่นคง
แสดงว่า  แบบจ าลองนั้นมีความทนทานมากแต่ถ้าทนอยู่ไม่ได้หรือแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ดีแสดงว่า 
แบบจ าลองนั้นขาดความแข็งแรงของแบบจ าลอง (มกราพันธุ์ จูฑะรสก, 2556: 93-103) 
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ให้นักศึกษาเขียนประโยชน์ของ “ต้นกล้วย” ให้มากที่สุดใช้เวลาประมาณ 5 นาท ี
พร้อมน าเสนอหน้าห้อง 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................................สาขา การบัญชี ระดับ ปวส. 2 ห้อง.......... 
 

เกณฑ์คะแนน 
 

1. เขียนประโยชน์ได้มากกวา่ 21  ได้  10 คะแนน 
2. เขียนประโยชน์ได้ 16-20   ได้  8 คะแนน 
3. เขียนประโยชน์ได้ 11-15   ได้  6 คะแนน 
4. เขียนประโยชน์ได้ 6-10   ได้  4 คะแนน 
5. เขียนประโยชน์ได้ 5     ได้  2 คะแนน 

 

ใบงานที่ 1 เรื่องการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
(การคิดคล่อง) 
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จากรูปนักศึกษามองเห็นสัตว์อะไรบ้าง ให้เขียนให้ได้มากที่สุดใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
 

 

ที่มาของภาพ   https://www.google.co.th สืบค้นวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

 

1 7 13 19 
2 8 14 20 
3 9 15 21 
4 10 16 22 
5 11 17 23 
6 12 18 24 

 
ลงชื่อผู้ทดสอบ....................................................................................................... 

ใบงานที่ 2 เรื่องการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
(การคิดละเอียด) 
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เกณฑ์คะแนน 
 

1. เขียนสัตว์ได้มากกว่า 21  ได้  10  คะแนน 
2. เขียนสัตว์ได้ 16-20    ได้  8  คะแนน 
3. เขียนสัตว์ได้ 11-15    ได้  6  คะแนน 
4. เขียนสัตว์ได้ 6-10    ได้  4  คะแนน 
5. เขียนสัตว์ได้ 5    ได้  2  คะแนน 
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ให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 5 คน ต่อใบกิจกรรม ต่อจากนั้นให้นักศึกษา

อ่านบทความเกี่ยวกับ ‘ส้ินนา ส้ินชาติ’ พร้อมเขียนเหตุและผลของการเกิดปัญหา  วิธีการ

แก้ปัญหาเครื่องมือ mind map ใช้เวลา 30 นาที    จากบทความเรื่อง...... 

‘ส้ินนา ส้ินชาติ’ 

 

 

ที่มาภาพ: http://www.dailynews.co.th สืบค้น 15 มิถุนายน 2560 
 

อาจารย์เดชาเล่าว่า การท างานพัฒนาหรืองานช่วยท้องถิ่นจะเริ่มต้นที่ “ปัญหา” เป็นตัวตั้ง 
ซึ่งเมื่อกลับมาก็เห็นปัญหาของสุพรรณคือ “ชาวนา” ที่มีจ านวนมาก และปัญหาของชาวนาคือท างาน
ไม่ถูกวิธี ซึ่งเมื่อน าเทคนิคที่เราถนัดมาจับ พบว่าเทคนิคของชาวนาผิดหมดเลย  

ใบงานที่ 3 เร่ืองการคิดอย่างเป็นระบบในชีวิตประจ าวัน 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/05/ควายไถนา.jpg
http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/05/ควายไถนา.jpg
http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/05/ควายไถนา.jpg
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การท านาในปัจจุบันกับท านาในสมัยโบราณต่างกันมาก อาจารย์เดชาเล่าว่า ก่อนจะไปเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2508 ตอนนั้นการท านายังเป็นสมัยโบราณ ใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้าน คือ ปลูกปี
ละหน ใช้ควายไถนา วิธีการก็หว่านให้มันขึ้นเอง พอน้ าท่วมก็ปล่อยให้จมไป พอน้ าลดก็เกี่ยว วิธีการ
แบบนี้ท ามาเป็นพันปีไม่เป็นไร เพราะไม่ใช้ปัจจัยอะไรเลย เกี่ยวข้าวได้เท่าไรก็เท่านั้น แม้จะได้ก าไร
น้อยมาก แต่ได้เท่าไรก็เป็นก าไรหมด  

แต่พอเรียนจบมหาวิทยาลัยปี 2512 อาจารย์เดชาเล่าว่า มีข้าวพันธุ์ใหม่มา คือ ข้าว กข.1 
เป็นข้าวนาปรัง ปลูกได้ทั้งปี แต่ถ้าน้ าท่วมจะปลูกไม่ได้เพราะมันไม่จมน้ า ก็กลายเป็นว่า แทนที่จะ
ปลูกหน้าฝนถึงหน้าน้ า ก็เปลี่ยนมาปลูกหน้าแล้งตลอด พอหน้าน้ าจะมาก็เลิกปลูก ดังนั้น แทนที่จะ
ปลูกข้าวปีละครั้ง ก็ปลูกปีละ 2 ครั้ง โดยปลูกในช่วงหน้าแล้ง 8 เดือน ได้ 2 ครั้ง ยิ่งพ้ืนที่ที่ไม่มีน้ า
ท่วมและมีชลประทานมาถึงจะปลูกได้ทั้งปีหรือปีละ 3-4 ครั้ง แต่พันธ์ข้าวพ้ืนบ้านปลูก 4 เดือนได้
ครั้งเดียว  

“พันธุ์ข้าวใหม่พวกนี้น าการเปลี่ยนแปลงมาเนื่องจากปลูกได้ปีละหลายๆ หนและผลผลิตสูง 
แต่ผลผลิตสูงก็ต้องการปัจจัยเยอะ ปุ๋ยเคมีก็เข้ามา ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฮอร์โมนต่างๆ ก็มา และ ธ.
ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ก็เข้ามา” 

ช่วงจังหวะเวลาดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ ประเทศไทยเริ่ม
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ปี 2504 – 2509 กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 
ตั้งแต่ปี 2510-2514  

อาจารย์เดชาสรุปให้ฟังสั้นๆ ว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก เป็นการวางแผนเตรียมคน เตรียม
เขื่อน เตรียมพันธุ์ข้าว พอมาถึงแผนฯ ฉบับที่ 2 ก็เริ่มส่งเสริม ตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้ง ธ.ก.ส. มี
พันธุ์ข้าวใหม่มาส่งเสริมให้ชาวนาท า มีการตั้งเกษตรต าบล และเขตไหนมีชลประทานไปถึง ทางการก็
เอาพันธุ์ข้าวใหม่มาแลกเอาพันธุ์ข้าวเก่าไปเก็บเพ่ือให้ชาวนาปลูกพันธุ์ข้าวใหม่แทน ท าให้ชาวนาทิ้ง
พันธุ์ข้าวเก่า ตอนนี้ชาวนาไม่ปลูกพันธุ์พ้ืนบ้านกันแล้ว แต่การท านาสมัยใหม่ท าให้เกิดปัญหาคือ  

1. ชาวนามีปัญหาหนี้สินเยอะ  

2. ท านาแล้วมีแต่ขายนา  

3. ท านาแล้วลูกหลานหนีหมด  

“ปัญหาดังกล่าวท าให้แทนที่ชาวนาจะเป็นกระดูกสันหลังก็กลับกลายเป็นรากหญ้า แบบนี้เขา
เรียกว่า ‘ดูถูก’ และชาวนาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องไปขอให้คนอ่ืนเขาช่วย เข้าโครงการจ าน าข้าวทีก็เอา
เงินมาปลดหนี้ที แบบนี้ทั้งตัวเองไม่รอดและเดือดร้อนคนอ่ืนด้วย” 



หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 60 

ประธานมูลนิธิข้าวขวัญแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายจ าน าข้าว เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างเดือน
ร้อนคนอ่ืน รัฐบาลต้องเอาเงินภาษีจากคนอ่ืนมาซื้อข้าวในโครงการรับจ าน ามาเก็บไว้ แต่ละปีต้องใช้
เงิน 300,000 ล้านบาทข้ึนไป นั่นคือเงินภาษีต้องไปกองไว้ปีละ 300,000 ล้านบาทขึ้นไปเพ่ือช่วย
ชาวนา พอรับจ าน าเสร็จแล้วก็ต้องน าไปขาย ซึ่งแต่ละปีรัฐบาลต้องขาดทุนอีกปีละ 100 ,000 กว่า
ล้านบาทเป็นอย่างน้อย  

แสดงว่าแต่ละปีต้องเสียเงินฟรีๆ ให้ชาวนาเป็น 100 ,000 ล้านบาท แล้วชาวนาท าอะไรให้
บ้าง ชาวนากลายเป็นภาระของสังคมและเบียดเบียนคนอื่น 

เพราะฉะนั้น ชาวนาต้องท านาให้ถูกวิธี คือ ต้องมีต้นทุนต่ า ไม่ใช่ต้นทุนสูงแบบนี้ และท างาน
เสร็จแล้วต้องมีเงินเหลือโดยไม่ต้องไปท าอาชีพอ่ืน แต่ปัจจุบันชาวนาท านาได้ก าไรนิดเดียว ถ้าขาดทุน
จะขาดทุนเยอะ ท าให้มีหนี้สินเป็นล้านบาท 

ประธานมูลนิธิข้าวขวัญระบุว่า ชาวนาแถวสุพรรณบุรี ถ้าท านาปรัง 3 ครั้ง มีหนี้เป็นล้าน แต่
ท านา 2 ครั้ง มีหนี้เป็นแสน ถ้าท าครั้งเดียวมีหนี้เป็นหมื่น เรียกว่า “ยิ่งท าหนี้ยิ่งเยอะ” เพราะยิ่งท าก็
ได้เครดิตหรือสินเชื่อเพ่ิมข้ึน ยิ่งกู้ก็ยิ่งมีหนี้มาก แต่มีรายได้ไม่เพียงพอ เพราะตัวเองขาดทุนอยู่แล้วจาก
การท านาแบบต้นทุนสูง และมีความเสี่ยงเกิดโรคแมลงสูง เนื่องจากใช้วิธีเคมี ไม่ใช้ธรรมชาติ ท าให้
โรคแมลงดื้อง่าย 

ดังนั้น ปัญหาของชาวนาคือ มีต้นทุนสูง มีความเสี่ยงสูง และข้าวคุณภาพไม่ดี ท าให้ราคาข้าว
ตกต่ า ขณะเดียวกันชาวนาไม่กินข้าวที่ตัวเองปลูก เพราะอันตราย ไม่อร่อย ต้องซื้อข้าวกิน ต้องพ่ึง
ตลาด และตัวเองยังได้รับสารเคมีจากการท านา มีโอกาสเป็นมะเร็ง เป็นเบาหวาน และเป็นโรคสารพัด
เต็มไปหมดยิ่งกว่าคนเมืองเสียอีก 

“ชาวนามีแต่ของเสียเต็มไปหมด และกระจายไปทั่วประเทศด้วย เพราะเวลาท านาของเสียต่างๆ ไป
กับน้ า กับลม กับอากาศ คนซื้อข้าวกินก็กินข้าวที่ชาวนาไม่กิน จะเห็นว่าเป็นผลเสียทั้งประเทศ และ
ไปเบียดบังภาษีที่คนอ่ืนต้องจ่าย แบบนี้ไม่มีอะไร ดีอย่างเดียวคือพวกนี้ประชานิยมง่าย รัฐบาลไหน
สัญญาว่าจะให้ ชาวนาก็ไปลงคะแนนเลือกเขาหมด เพราะอ่อนแอ ต้องพ่ึงรัฐบาล” 

อาจารย์เดชาแสดงความเป็นห่วงว่า หากปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปนานๆ ชาวนาจะไม่รอด 
ชาวนาจะสูญพันธุ์ เดี๋ยวเขาก็ยึดนาไปหมด ลูกหลานก็หนีหมด ถ้ารัฐบาลทิ้ง ชาวนาก็สูญพันธุ์
หมด ถ้าชาวนาสูญพันธุ์ หรือหายไป ความม่ันคงทางอาหารก็จะไม่มี นอกจากนี้ ข้าวเป็นบ่อเกิด
วัฒนธรรม วัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นชาติ เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีข้าววัฒนธรรมก็สูญ และจะ
สูญชาติไปด้วย 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 

 

 

ผู้ประเมิน................................................................................. 
     (อภิญญา จงพัฒนากร) 

    ผู้สอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 
 

คะแนน 
10 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

1. การแตกประเด็นปัญหาครบ 2     
2. การเชื่อมโยงของความคิด 2     
3. ความถูกต้องของความคิดหลักและ
รอง 

2     

4. ความสวยงามของแผนที่ความคิด 2     
5.การน าเสนอมีการเรียงล าดับเนื้อหาได้ดี 2     

รวม -     
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ค าช้ีแจง 

ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุด  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษค าตอบ 
จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
 

๑. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการคิดในระดับใด 
 ก. ระดับสูง     

ข. ระดับกลาง 
 ค. ระดับต่ า     

ง. ระดับพ้ืนฐาน 
๒. ข้อใดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องท่ีสุดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิด 
 ก. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาระบบสมอง 
 ข. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาร่างกาย 
 ค. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาจิตใจ 
 ง. การพัฒนากระบวนการคิดเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
๓. ข้อใดเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในระดับที่ต่ าที่สุด  
 ก. กระบวนการสร้างค่านิยม   

ข. กระบวนการคณิตศาสตร์ 
 ค. กระบวนการสร้างเจตคติ    

ง. กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๔. ข้อใดเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในระดับที่สูงที่สุด  
 ก. กระบวนการสร้างค่านิยม   

ข. กระบวนการคณิตศาสตร์ 
 ค. กระบวนการกลุ่ม     

ง. กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๕. ข้อใดไม่จัดอยู่ในรูแบบการคิดที่พึงประสงค์ใน ๙ ลักษณะการคิด 
 ก. คิดหลากหลาย    

ข. คิดละเอียด 
 ค. คิดลึก     

ง. คิดถูกทาง 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 2 การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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๖. ข้อใดจัดอยู่ในรูแบบการคิดที่พึงประสงค์ใน ๙ ลักษณะการคิด 
 ก. คิดฝัน     

ข. คิดอกุศล 
 ค. คิดลึก     

ง. คิดไกล 
๗. องค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตรงกับข้อใด 
 ก. ความลึก     

ข. ความกว้างไกล 
 ค. ความสัมพันธ์เป็นองค์รวม   

ง. การแยกแยะองค์ประกอบ 
๘. ทฤษฎีใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ก. ทฤษฎีโครงสร้าง    

ข. ทฤษฎีระบบ 
 ค. ทฤษฎีการเรียนรู้    

ง. ทฤษฎีสังคมวิทยา 
๙. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) 
 ก. มองเห็นโลกรอบตัวเป็นองค์รวม 
 ข. มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในระบบ 
 ค. ท าให้เราเห็นหรือเข้าใจว่าระบบเป็นส่วนหนึ่งของเรา 
 ง. ตระหนักถึงการกระท าของตนเองที่ย่อมส่งผลต่อคนอ่ืนๆไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว 
๑๐. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ (systems thinking) 
 ก. มองเห็นโลกรอบตัวแบบองค์รวม 
 ข. มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในระบบ 
 ค. ท าให้เราเห็นหรือเข้าใจว่าระบบเป็นส่วนหนึ่งของเรา 
 ง. ตระหนักถึงการกระท าของตนเองที่ย่อมส่งผลต่อตนเองไม่ช้าก็เร็ว 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือผู้ทดสอบ.............................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 2 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ก 6 ง 
2 ง 7 ค 
3 ข 8 ข 
4 ก 9 ค 
5 ค 10 ข 
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หน่วยที่ 3 
การศึกษาข้อมูลและการจัดการข้อมูล 

 

หัวข้อเนื้อหา 

๑. ความหมายของการศึกษาข๎อมูล 
๒. ลักษณะของข๎อมูล 
๓. ประเภทของข๎อมูล 
๔. คุณสมบัติของข๎อมูล 
๕. เทคนิคการสืบค๎นข๎อมูลและวิธีการรวบรวมข๎อมูล 
๖. ประโยชน์ของข๎อมูล 
๗. การน าข๎อมูลไปใช๎ในองค์กร 
๘. การจัดการความรู๎ (Knowledge Management)   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 
1. อธิบายความหมายของการศึกษาข๎อมูลและลักษณะของการศึกษาข๎อมูลได๎ 
2. อธิบายประเภทของข๎อมูลและคุณสมบัติของข๎อมูล 
3. สรุปเทคนิควิธีการรวบรวมข๎อมูล 
4.  บอกประโยชน์ของข๎อมูลได๎ 
5.  สามารถน าข๎อมูลไปใช๎ในองค์กร   
6.  ตัดสินใจได๎ 

 
สาระส าคัญ 

การศึกษาข๎อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะเราต้องน าข่าวสาร 
เอกสาร ข้อเท็จจริง ที่แสดงความจริง แสดงความเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
โลกนี้ มาใช๎ประกอบการตัดสินใจส าหรับการด าเนินชีวิต ดังความส าคัญของการศึกษาข๎อมูลจึงมีมาก  
จุดมุํงหมายของการศึกษาข๎อมูลเพ่ือน าผลมาใช๎ประกอบการตัดสินใจ น ามาเป็นข๎อมูลส าหรับงานวิจัย  
ในการได๎มาของข๎อมูลต๎องมีกระบวนการรวบรวมข๎อมูล  ขั้นตอนและเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลที่
ถูกต๎องเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงจะท าให๎ข๎อมูลเกิดประโยชน์ตํอองค์กร  และเป็น
แหลํงของการสืบค๎นข๎อมูลที่ดี  น ามาเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานในการการตัดสินใจได๎  ท าให๎การตัดสินใจเกิด
ความถูกต๎องน าไปสูํผลส าเร็จตามต๎องการ 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองกํอนเรียน 
2.  กิจกรรมการค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด 

3.  กิจกรรมน าเสนอด้วย Power Point  

4.  กิจกรรมการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5.  กิจกรรมบรรยายเชิงอภิปราย 
6. กิจกรรมตามใบงาน และใบกิจกรรมในชั้นเรียน บันทึกการเรียนรู๎ 

7. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

8. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหนํวยที่ 3 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. ใบงานกิจกรรมการค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด 

4. ใบงานกิจกรรมจัดท า “แผนการจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน” 

5. ชิ้นงานตาม “แผนการจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน”  

6. แบบทดสอบกํอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 
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ค าช้ีแจง 

ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบทีถู่กที่สดุ  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
๑. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล 

ก. ขําวสาร เอกสาร     
ข. ข๎อเท็จจริง  
ค. คน สัตว์ สิ่งของ     
ง. ความคิด 

2. ข้อใดเป็นข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ก. ข๎อมูลส ารวจส ามะโนประชากร   
ข. รายงานประจ าปี  
ค. การส ารวจจากกลุํมตัวอยําง   
ง. ใบลานในวัด 

3. ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) หมายถึงข้อมูลประเภทใด 
ก. ความคิดเห็นของนักศึกระดับปวช.    
ข. คุณภาพการท างานของข๎าราชการ  
ค. พ้ืนที่ปลูกข๎าวในภาคเหนือ    
ง. ความสนใจของนักศึกษาปีที่ ๑ 

4. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) หมายถึงข้อมูลประเภทใด  
ก. จ านวนนักศึกระดับปวช.     
ข. รายได๎ของข๎าราชการ  
ค. พ้ืนที่ปลูกข๎าวภาคเหนือ    
ง. ความสนใจของนักศึกษาปีที่ ๑ 

5. สิ่งท่ีท าให้สารสนเทศต่างจากข้อมูลตรงกับข้อใด 
 ก. ความดิบของข๎อมูล    

ข. ข๎อเท็จจริงของข๎อมูล 
 ค. ความละเอียดของข๎อมูล   

ง. การประมวลผลข๎อมูล 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 3 การศึกษาข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล   
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6. วิธีการในข้อใดที่จะท าให้ได้ข้อมูลของชุมชนในเชิงลึกมากที่สุด 
 ก. การสัมภาษณ์     

ข. การส ารวจ 
 ค. การสืบค๎น     

ง. การอํานหนังสือ 
7. ถ้าเราอยากได้ข้อมูลเชิงลึกในชุมชนเราควรท าอย่างไร 
 ก. การสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน   

ข. การส ารวจข๎อมูลในชุมชน 
 ค. การสืบค๎นข๎อมูลใน อบต.   

ง. การอํานหนังสือเกี่ยวกับชุมชน 
8. ถ้าเราอยากได้ข้อมูลปฐมภูมิที่เก่าแก่ในชุมชนเราควรท าอย่างไร 
 ก. สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนที่มีอายุมาก 
 ข. สอบถามเจ๎าอาวาสในชุมชนที่มีพรรษามาก 
 ค. แกะเนื้อหาจากใบเสมาภายในวัด   
         ง. ศึกษาหนังสือเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชุมชน 
9. การใช้งาน Search Engine มีจุดประสงค์ในข้อใด 

ก. โปรแกรมชํวยสร๎างเว็บไซต์   
ข. โปรแกรมน าเสนอข๎อมูลเว็บไซต์  
ค. การค๎นหาข๎อมูลบนอินเทอร์เน็ต   
ง. ต าแหนํงในการสืบค๎นข๎อมูล 

10. ปัจจุบันโปรแกรมน าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ที่คนนิยมใช้แพร่หลายตรงกับข้อใด 
 ก. yahoo     

ข. Google 
 ค. sanook     

ง. fox 
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 การศึกษาในปัจจุบันสํงเสริมให๎นักศึกษาหรือผู๎เรียนศึกษาค๎นคว๎ารวบรวมเรียบเรียง
ข๎อมูลด๎วยตนเอง ดังนั้นเพ่ือให๎การระบบการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู๎ เรียนต๎องทราบ
ความหมายของการศึกษาข๎อมูลข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มี

อยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ประเภทของข๎อมูลมีการ

จ าแนกหลายลักษณะ ได๎แกํ จ าแนกตามระดับการวัด ตามแหล่งที่มาของข๎อมูล และจ าแนกตามวีการ

เก็บรวบรวมข๎อมูล  คุณสมบัติของข๎อมูลข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานคือ มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอีกทั้งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   สํวนวิธีการรวบรวมข๎อมูล

ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎วําต๎องการข๎อมูลมาเพ่ือใช๎ประโยชน์ด๎านใด  เครื่องมือส าหรับการสืบค๎น
ข๎อมูลเป็นสิ่งที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎ข๎อมูลตรงกับสิ่งที่ต๎องการศึกษา ผู๎ศึกษาต๎องใสํใจและให๎ความส าคัญใน
การเลือกเครื่องมือโดยส าหรับการสืบค๎นข๎อมูลมีหลายตัวเชํน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การ
สังเกต การสนทนกลุํม ในการสืบค๎นข๎อมูลถ๎าผู๎เรียนสามารถค๎นข๎อมูลมาได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว๎ก็จะท าให๎ข๎อมูลที่ได๎มาเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนอยํางมากสามารถน ามาใช๎ส าหรับการวางแผนและ
ประกอบการตัดสินใจได๎ 
 
1. ความหมายของการศึกษาข้อมูล 

ความหมายของข๎อมูลนักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายของข๎อมูลแตกตํางกันไป   
การเก็บรวบรวมข๎อมูลจัดเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอยํางยิ่งในการศึกษาสามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพ
ของงานดังนั้นผู๎ศึกษาต๎องใสํใจและให๎ความส าคัญกับเทคนิควิธีการเก็บข๎อมูล เครื่องมือในการเก็บ
ข๎อมูลและบวนการเก็บข๎อมูล  แผนที่ส าคัญอยํางยิ่งผู๎ศึกษาต๎องเข๎าใจต๎องความหมายของค าวํา ข๎อมูล
เสียกํอน  นักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของข๎อมูลดังนี้ 

ไพโรจน์  คชชา  กลําววํา ข๎อมูล หมายถึง เอกสาร  ขําวสาร ข๎อเท็จจริงตํางๆ ที่อยูํในรูป
ของตัวเลข ภาษา สัญลักษณ์ตํางๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ยังไมํมีการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผล
และไมํเก่ียวข๎องกับการน าไปใช๎ในการประกอบการตัดสินใจได๎อยํางไมํเต็มที่ 

ส านักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ  สรุปไว๎วํา ข๎อมูล หมายถึง ข๎อเท็จจริง
ตํางๆ ที่มีอยูํในโลกนี้ที่ใช๎แทนตัวเลข ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่ยังไมํมีการปรุงแตํงหรือประมวลผลใด 

     จรัส อติวิทยาภรณ์    ได๎กลําวไว๎วําข๎อมูล  หมายถึง  ข๎อเท็จจริงที่น ามาจากแหลํงใดๆ  
ข๎อเท็จจริงนั้นยังไมํได๎ผํานการประมวลผล   (จรัส อติวิทยาภรณ์. 2553 : 1)  

หน่วยที่ 3 
การศึกษาข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
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 บดินทร์ วิจารณ์ ได้ให้ความหมายของข้อมูลว่า สิ่งที่เกิดจากการสังเกต และเป็น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรอง ส่วนสารสนเทศ คือกลุ่มข้อมูล
ที่บ่งบอกถึงสาระแนวโน้มและทิศทางของกลุ่มข้อมูลที่มีความหมาย สามารถท าการวิเคราะห์ได้ 
(บดินทร์ วิจารณ์ , 2548 : 115) 

 
  จึงพอสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริง ที่แสดงความจริงแสดง

ความเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ รวมทั้งความเป็นไปของสิ่งที่เราสนใจที่
ยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือวิเคราะห์ผลอาจเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เป็น รูปภาพ ข้อความ ตัวเลข ของหน่วยงานนั้น ซึ่งรายละเอียดจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับจัดแสดงเรื่องของหน่วยงานนั้น ได้ละเอียดครบถ้วนเพียงใด     

 
2. ลักษณะของข้อมูล 

 
2.1 ลักษณะของข้อมูล 

ลักษณะของข๎อมูล  สิ่งที่จะเป็นข๎อบํงชี้ของความเป็นข๎อมูลคือข๎อมูลต๎องเป็นข๎อมูลดิบยังไมํ
มีการรวบรวมเป็นเนื้อหาซึ่งอาจจะปรากฏในรูปแบบใดก็ได๎ อาจจะใช๎ประโยชน์ได๎หรือไมํได๎ ข๎อมูล
อาจจะเป็นเพียงรูปภาพ สัญลักษณ์ เสียง ตัวเลข ที่ยังไมํผํานการเรียบเรียงหรือประมวลผลเพ่ือให๎
ได๎ผลลัพธ์ การประมวลผลข๎อมูลคือ  การจัดเรียงข๎อมูล การแยกกลุํมของข๎อมูล  การจัดกลุํมของ
ข๎อมูลการเชื่อมโยงข๎อมูลและการคิดค านวณเพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ออกมา 

 
2.2 ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ 

          ด๎วยเหตุนี้  ไมํเข๎าใจถึงความแตกตํางระหวํางค าวํา  "ข๎อมูล" และค าวํา "สารสนเทศ" 
ด๎วยข๎อมูลและสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันอยํางแยกไมํคํอยออก ดังนั้นเพ่ือให๎เกิดความชัดเจน      
มีผู๎ให๎ค านิยามเชิงสัมพันธ์ไว๎ดังนี้ 

          จรณิต แก๎วกังวาล กลําววํา ข๎อมูลคือข๎อเท็จจริงข๎างต๎น ซึ่งอาจจะเรียกวําเป็น
วัตถุดิบของสารสนเทศ  เมื่อข๎อมูลถูกน ามาประมวลผล( เรียงล าดับ แยกประเภท เชื่อมโยง หรือ
สรุปผล ค านวณ) และจัดให๎อยูํในรูปที่น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ เราจึงเรียกวําสารสนเทศ 

          กระทรวงศึกษาธิการให๎ความหมายของข๎อมูลวํา คือข๎อเท็จจริงซึ่งอาจแสดงด๎วย
ตัวอักษร  ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ  ซึ่งใช๎แทนข๎อเท็จจริงดังนั้น เชํน ชื่อ  อายุ  ต าแหนํงเงินเดือน    
ที่อยูํของพนักงาน อุณหภูมิต่ าสุดและสูงสุดเป็นต๎น และสานสนเทศ  คือข๎อมูลที่ผํานกรรมวิธีการ
ประมวลผล ให๎อยูํในรูปแบบที่สามารถใช๎ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู๎ใช๎ (จรัส อติวิทยาภรณ์ , 
2553 : 4) 
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สรุปได๎วํา ข๎อมูลคือข๎อเท็จจริงขั้นตอน หรือวัตถุดิบของสารสนเทศที่ยังไมํผําน
กระบวนการประมวลผล สํวนสานสนเทศ คือ ข๎อมูลที่ผํานการประมวลผลและสามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู๎ใช๎ 

 
3. ประเภทของข้อมูล 

ข๎อมูลเป็นข๎อเท็จจริงที่เราสนใจอาจอยูํในรูปแบบที่หลากหลาย    เชํนตัวเลขตัวอักษร
รูปภาพ และเรื่องราว เราสามารถแบํงข๎อมูลได๎หลายประเทศหลายรูปแบบ เชํน  แบํงแบํงตาม
แหลํงที่มาของข๎อมูลแบํงตามลักษณะของข๎อมูล  เพ่ือให๎ผู๎ศึกษาใกล๎เข๎าใจประเภทของข๎อมูลที่
หลากหลายจึงขอน าเสนอไว๎ดังนี้ 

       3.1 ข้อมูลแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูลได้เป็น 2 ชนิด คือ 

   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ข๎อมูลที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากแหลํงข๎อมูลขั้นต๎นเป็นข๎อมูลได๎มาจากแหลํงข๎อมูลโดยตรง เป็นการเก็บข๎อมูลครั้งแรกด๎วยตนเอง 
หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล๎วมีการน าเอาข๎อมูลเหลํานั้นใช๎เป็นเอกสารอ๎างอิง เมื่อต๎องการข๎อมูล
เหลํานี้ก็จะต๎องลงมือการวัดหรือสังเกตโดยตรง ข๎อมูลสํวนใหญํได๎มาจากการส ารวจ การสัมภาษณ์ 
การทดลอง และการสํงแบบสอบถามไปให๎กรอกข๎อมูล เป็นต๎น ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จะมีความถูกต๎อง      
ตรงความต๎องการของผู๎ใช๎และทันสมัยเป็นปัจจุบันมากกวําข๎อมูลทุติยภูมิ 

   2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ข๎อมูลที่ผู๎ใช๎ไมํได๎เก็บรวบรวมเองเป็น
ข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงทีม่ีการรวบรวมข๎อมูลไว๎แล๎ว เป็นของบุคคล หรือหนํวยงานได๎ท าการเก็บรวบรวม
หรือเรียบเรียงไว๎เรียบร๎อยแล๎ว เชํน ข๎อมูลทางสถิติ เกี่ยวกับปริมาณน้ าฝน ข๎อมูลจากรายงาน
ผลการวิจัย ข๎อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เป็นต๎น แล๎วสามารถน าข๎อมูลเหลํานั้นมาใช๎อ๎างอิง  
ข๎อมูลที่ได๎อาจมีการเปลี่ยนแปลง และไมํทันสมัย 

 ข๎อสังเกตวํา ข๎อมูลใดเป็นข๎อมูลปฐมภูมิหรือข๎อมูลทุติยภูมินั้น มีหลักสังเกตงํายๆ คือ 
ถ๎าเป็นข๎อมูลปฐมภูมิจะต๎องเป็นข๎อมูลที่ผู๎เขียนได๎ลงมือเก็บด๎วยตนเองโดยตรง หรือลงพ้ืนที่ส ารวจ
ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง แตํถ๎าเป็นข๎อมูลที่ได๎จากการสืบค๎น การขอข๎อมูลหรือคัดลอกมาจากบุคคล
หรือหนํวยงานอื่นเป็นผู๎ให๎ข๎อมูล เราถือวําเป็นข๎อมูลทุติยภูมิทั้งสิ้น 

 3.2 ข้อมูลแบ่งตามลักษณะข้อมูล จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

        3.2.1 ข๎อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) คือ ข๎อมูลที่บอกเป็นตัวเลข
หรือใช๎แสดงปริมาณของสิ่งตํางๆ ที่มีอยูํจริงของตัวแปรที่ก าลังสนใจศึกษา เชํน จ านวนนักศึกระดับ
ปวช.  รายได๎ของข๎าราชการ พ้ืนที่ปลูกข๎าวภาคเหนือ เป็นต๎น 
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                          3.2.2 ข๎อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) คือ ข๎อมูลที่ใช๎อธิบายลักษณะ 
สถานการณเ์ป็นข๎อมูลไมํบอกเป็นตัวเลข แตํจะบอกในลักษณะค าพูดหรือค าบรรยาย หรือค าอธิบายที่
แสดงคุณลักษณะที่แตกตําง  โดยแยกออกเป็นกลุํมตามคุณสมบัติ เชํน อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพ 
ความพึงพอใจ เป็นต๎น 

 3.3 ข้อมูลแบ่งตามแหล่งท่ีมาขององค์กร เราแบ่งออก 2 ประเภท คือ 
3.3.1  แหล่งข้อมูลภายใน คือ ข๎อมูลที่อยูํภายในองค์กรของตนเอง ข๎อมูล

นั้นได๎มาจากการสอบถามพนักงานหรือคนในองค์กรท าไว๎อยูํแล๎วในองค์กร เชํน  ต๎นทุนการผลิต 
ยอดขายประจ าปี  ข๎อมูลผู๎ถือหุ๎น รายงานผลก าไรขาดทุน  รายชื่อบุคลากร 

3.3.2 แหล่งข้อมูลภายนอก  คือ ข๎อมูลที่อยูํภายนอกองค์กรของ
ตน       เป็นข๎อมูลที่บุคคลหรือหนํวยงานอ่ืนเป็นผู๎เก็บรวบรวมไว๎ แตํสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ใน
องค์กรของตนได๎ เชํน ยอดขาย  จ านวนลูกค๎า  เราสามารถค๎นหาข๎อมูลจากแหล่งภายนอกนี้ได้จาก
บริษัทโดยตรงหรือจากผู้ให้บริการข้อมูลหรือจากหนังสือพิมพ์   
                    การแบ่งประเภทของข้อมูลพบว่า มีการแบ่งจากแหล่งที่มา  จากแหล่งก าเนิดของ
ข้อมูล เป็นลัก แต่จะแบ่งด้วยวิธีการใดก็ตาม สิ่งที่ส าคัญคือข้อมูลต้องสามารถสนองความต้องการ 
สร้างประโยชน์ให้กับผู้ศึกษาส าหรับการตัดสินใจ หรือการวางแผนในองค์กรของตนได้  
 
4. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 

ข๎อมูลที่ดีจะต๎องประกอบด๎วยคุณสมบัติที่ส าคัญๆ ดังนี้คือ 
 

              4.1. ความถูกต้อง (accuracy) ข๎อมูลที่ดีต๎องมีความถูกต๎องสูงมีความผิดพลาดน๎อยที่สุด
หรือไมํมีเลยดังนั้นการได๎มาของข๎อมูล   ต๎องมีการวางแผนเก็บข๎อมูลอยํางรอบคอบและใช๎เครื่องมือ
อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพมิเชํนนั้นความไมํถูกต๎องของข๎อมูลอาจกํอให๎เกิดผลเสียหายตามมาได๎ 

4.2.  ทันสมัย (up to date) ข๎อมูลต๎องมีความทันสมัยทันตํอความต๎องการของผู๎ใช๎ ทัน
ตํอเหตุการณ์ปัจจุบัน หากข๎อมูลผลิตออกมาลําช๎าข๎อมูลนั้นอาจจะไมํมีคุณคํา ไมํสามารถสร๎าง
ประโยชน์ให๎กับผู๎ใช๎ 

4.3.  ความสมบูรณ์  การเก็บรวบรวมข๎อมูลต๎องได๎มาซึ่งข๎อมูลที่ให๎ข๎อเท็จจริงมีความ
สมบูรณ์ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ประโยชน์    ความสมบูรณ์ของข๎อมูลจะเกิดขึ้นจากวิธีการ
รวบรวมข๎อมูลที่ดีและวิธีการประมวลผลที่เหมาะสม   ข๎อมูลต๎องครอบคลุมทุกด๎านตามที่ผู๎ใช๎
ประโยชน์ต๎องการ 

4.4. กะทัดรัดชัดเจน สํวนใหญํข๎อมูลที่ได๎รับมามากกระจัดกระจายไมํมีการเรียบเรียงให๎
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมดังนั้นเมื่อได๎ด าเนินการรวบรวมข๎อมูลแล๎วผู๎ใช๎ต๎องออกแบบโครงสร๎างของการ
จัดเก็บข๎อมูลให๎มีความเป็นระเบียบสามารถ สื่อสารได๎อาจมีการก าหนดรหัสแทนข๎อมูลให๎เหมาะสม 
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4.5. ความสอดคล้อง  ข๎อมูลที่เก็บรวบรวมมาต๎องเป็นข๎อมูลที่ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎ใช๎กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์กร  ดังนั้นกํอนจัดเก็บข๎อมูลต๎องมีการวางแผนการเก็บข๎อมูลพร๎อม
ส ารวจความต๎องการของข๎อมูลผู๎ใช๎ข๎อมูลของหนํวยงานหรือองค์กรกํอนลงมือเก็บรวบรวมข๎อมูล 

4.6. ความต่อเนื่อง  การเก็บรวบรวมข๎อมูลบางหนํวยงานอาจต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูล
อยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องเพ่ือเพ่ือใช๎ประโยชน์ในด๎านการวิเคราะห์การศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวโน๎มใน
อนาคตหรือสรุปผลปัญหา ที่ผํานมาในอดีตเพ่ือน าไปสูํการวางแผนในอนาคต 
 
5. เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล 

 
 ในการสืบค๎นและการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับผู๎ศึกษา เพราะข๎อมูล

ที่ได๎มาจะสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพของผู๎ศึกษาดังนั้น ผู๎ศึกษา ต๎องให๎ความส าคัญกับขั้นตอนการ
รวบรวมข๎อมูล  เครื่องมือส าหรับสืบค๎นและรวบรวมข๎อมูลเทคนิคส าหรับการรวบรวมข๎อมูล เพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลที่ถูกต๎องแมํนย าและสร๎างความนําเชื่อถือได๎ เทคนิควิธีสืบค๎นและการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีหลาย
วิธีในที่นี้ จะบอกจะน าเสนอวิธีที่ส าคัญ 4 วิธีดังนี้ 

5.1 การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ( face to face)  รูปแบบการ
สัมภาษณ์การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวหรือแบบรายบุคคล   เราสามารถสัมภาษณ์เป็นกลุํมก็ได๎เพ่ือลด
ความประหมําของผู๎ถูกสัมภาษณ์ ผู๎ให๎ข๎อมูลจะเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลจากปากของตนเองการสัมภาษณ์ควรมี
เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศชํวยเชํนเครื่องอัดเสียง กล๎องถํายรูปเพ่ือชํวยในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลให๎รวดเร็ว และไมํท าให๎การสัมภาษณ์สะดุดหรือไมํราบลื่น กํอนการสัมภาษณ์ผู๎
สัมภาษณ์ต๎องก าหนดประเด็นหรือมีการเตรียมข๎อมูลตั้งค าถามไว๎ลํวงหน๎ากํอนลงมือสัมภาษณ์จริง 
โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ดังนี้ 

5.1.1 สร๎างบรรยากาศด๎วยการทักทาย และสร๎างความเป็นกันเองกํอนลงมือสัมภาษณ์ 
5.2.1 แนะน าตัวชี้แจงอธิบายวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพ่ือสร๎าง

ความสัมพันธ์ให๎กับผู๎ให๎ข๎อมูลและสร๎างความเต็มใจในการให๎ข๎อมูลของผู๎ให๎ข๎อมูล 
5.3.1   ด าเนินการสนทนาตามประเด็นที่ตั้งไว๎ด๎วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง  
5.4.1   แสดงความสนใจ เข๎าใจเรื่องราวที่ผู๎ให๎ข๎อมูลบอกเลํา 
5.5.1   พยายามสนทนาเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นจริงมากท่ีสุด 
5.6.1   ไมํควรตั้งค าถามท่ีผู๎ให๎ข๎อมูลอึดอัด ไมํเต็มใจตอบ 
5.7.1   ขณะสนทนาพูดคุยเรื่องราวนอกเหนือจากประเด็นที่ตั้งไว๎ เพ่ือลดความตึงเครียด 

และสร๎างบรรยากาศให๎นําสนทนา 
5.8.1   ปิดการสนทนาพร๎อมแสดงค าขอบคุณแกํผู๎ให๎ข๎อมูล 
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โดยทั่วไป สามารถแบํงประเภทการสัมภาษณ์ได๎ 3 ประเภทดังนี้ 
 1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง  การสัมภาษณ์ลักษณะนี้   ต๎องมีการ

จัดเตรียมแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ วางแผนการสัมภาษณ์ คํอนข๎างแนํนอนมีลักษณะการด าเนินงานที่
เป็นทางการโดยผู๎ให๎สัมภาษณ์มีหน๎าที่ตอบค าถามอยํางเดียวผู๎สัมภาษณ์จะอํานค าถามตามแบบ
สัมภาษณ์ที่ก าหนดไว๎ 

 2)  การสัมภาษณ์แบบไร๎โครงสร๎าง คือการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุํนสูง 
ค าถามเปิดกว๎างไมํเป็นทางการมากนัก ผู๎สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ประเด็นใดกํอนก็ได๎ผู๎สัมภาษณ์มีอิสระ
เต็มที่สามารถปรับเปลี่ยนค าถามให๎เหมาะสมกับผู๎ให๎ข๎อมูลได๎อยํางอิสระ แตํต๎องได๎มาซึ่งข๎อมูลที่
ครบถ๎วนตามที่ตั้งไว๎ 

 3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎าง เป็นการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะที่มีการ
ก าหนดแบบฟอร์มและไมํก าหนดแบบฟอร์ม เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่มีการผสมผสานระหวําง
รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ขึ้นอยูํกับสถานการณ์ที่ผู๎สัมภาษณ์จะพบในการสัมภาษณ์ครั้งนั้น การ
สัมภาษณ์ลักษณะนี้มีข๎อดีคือท าให๎ผู๎สัมภาษณ์ไมํหลงประเด็นไมํต๎องจ าประเด็นการสัมภาษณ์มากนะ
ท าให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วน  และบรรยากาศการสัมภาษณ์ไมํตึงเครียดมากนัก 

 
  5.2 การสอบถาม คือการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บข๎อมูล นับเป็นวิธีการที่ได๎รับความนิยมสูงสุดเพราะสะดวกรวดเร็ว แบบสอบถามจ าแนกได๎เป็น 2 
ประเภทคือ 

           5.1  แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaires) เป็นแบบสอบถาม
ที่ไมํได๎ก าหนดค าตอบไว๎ให๎ผู๎ตอบเรื่องเปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบค าถามตอบด๎วยส านวนของตนเองข๎อดีท าให๎
ผู๎ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเต็มที ่จะได๎ค าตอบที่ตรงกับความรู๎สึกของผู๎ตอบมากที่สุด 

   5.2  แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended questionnaires) เป็นแบบสอบถาม
ที่ก าหนดค าตอบไว๎ให๎เลือก แตํข๎อเสียคือปิดโอกาสให๎ผู๎ตอบค าถามตอบค าถามที่เป็นส านวนหรือภาษา
ของตนเอง หรือเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นน๎อย ผู๎ตอบค าถามขาดเสรีภาพในการตอบค าถาม  
แบบสอบถามปลายปิดมีหลายรูปแบบได๎แกํ  แบบที่ให๎ผู๎ตอบแสดงความคิดเห็นเพียงค าตอบเดียวแบบที่
ให๎ผู๎ตอบแสดงความคิดเห็นได๎มากกวํา 2 ข๎อหรือแบบที่ให๎ผู๎ตอบเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุดคือตอบได๎หลายค าตอบตามความเป็นจริงที่ตรงกับความ คิดเห็นของผู๎ตอบ 

 
   5.3  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง  การรวบรวมข๎อมูลจากการจัด

เวทีสนทนากลุํมซึ่งประกอบด๎วยผู๎ให๎ข๎อมูลประสบการณ์คุณวุฒิวัยวุฒิ ใกล๎เคียงกัน  โดยบรรยากาศใน
การสนทนาต๎องมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด มีความเป็นกันเอง   ให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลไมํอึดอัดและกล๎าให๎
ข๎อมูลที่เป็นจริงและถูกต๎องมากที่สุด โดยจ านวนผู๎สนทนาประกอบด๎วยจ านวนตั้งแตํ 4 ถึง 12 คน 
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การเก็บข๎อมูลด๎วยการจัดเวทีสนทนาเหมาะส าหรับการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ  หากภูเก็ตข๎อมูล
ต๎องการข๎อมูลที่มีความถูกต๎องแมํนย าควรมีการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎ให๎ข๎อมูลมากที่สุดกํอนการจัด
เวทีสนทนากลุํม ระยะเวลาที่เหมาะสม คือประมาณไมํเกินกวํา 2 ชั่วโมง 

   
การสนทนากลุ่มมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ประเด็นส าหรับการสนทนา ผู๎เก็บข๎อมูลต๎องก าหนดประเด็นส าหรับการสนทนา
ไว๎ลํวงหน๎า  ซึ่งจะท าให๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎เนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต๎องกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอ
องค์กรส าหรับการน าไปใช๎มากท่ีสุด 

2)  แนวค าถามต๎องมีการก าหนดแนวค าถามไว๎ลํวงหน๎า อาจมีการเรียงล าดับค าถาม
เพ่ือป้องกันความสับสนของผู๎ด าเนินการสนทนา เพ่ือไมํให๎หลงประเด็นหรือสับสนในการสนทนา 

3)  การคัดเลือกผู๎เข๎ารํวมสนทนากลุํม ต๎องมีการก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับ บุคคลที่เข๎า
รํวมสนทนา เชํน ประสบการณ์  ภูมิหลังที่ใกล๎เคียงกัน เป็นผู๎มีความรู๎ในเรื่องที่สนทนาเพ่ือประโยชน์
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางสมาชิกในกลุํม 

4) ผู๎ด าเนินการสนทนา  มีหน๎าที่ซักถาม  สร๎างบรรยากาศการสนทนาให๎เกิดความ
เป็นกันเอง  กระตุ๎นให๎ผู๎รํวมสนทนาต๎องการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดให๎มากที่สุด พยายามท าให๎ผู๎
รํวมสนทนามีสํวนรํวมในการออกความคิดเห็น นอกจากผู๎ด าเนินการสนทนาแล๎วก็ต๎องมีผู๎รับผิดชอบ
การดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให๎กับผู๎รํวมสนทนา เพ่ือสร๎างความรู๎สึกวําผู๎มาสนทนามีความส าคัญ 

5) ผู๎บันทึกข๎อมูล   มีหน๎าที่จดบันทึกข๎อมูลประเด็นที่ส าคัญของการสนทนาอีกทั้งมี
หน๎าที่บันทึกการสนทนาและเป็นผู๎ทอดข๎อมูลจากการสนทนา ส าหรับการน าไปใช๎ประโยชน์ตํอไป 

 
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 

1) สมุดบันทึก พร๎อมดินสอหรือปากกา 
2) เครื่องบันทึกเสียง 
3) เครื่องบันทึกภาพ 
4) อุปกรณ์อ่ืน เชํน ตาราง รูปภาพ หรือเอกสารประเกอบเพ่ือท าให๎การสนทนา

เป็นไปด๎วยความรวดเร็วและเกิดบรรยากาศที่นําสนใจ 
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ขั้นตอนการด าเนินการสนทนากลุ่ม ส าหรับการสนทนามีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังตํอไปนี้ 

1)  จัดเวทีการสนทนาแบบธรรมชาติ  ไมํมีรูปแบบทางการมากนักในกรณีที่รํวม
สนทนาเป็นชาวบ๎านหรือคนชุมชน หากผู๎สนทนาเป็นนักวิชาการต๎องจัดเวทีแบบเป็นทางการเพ่ือสร๎าง
บรรยากาศให๎เหมาะสมกับผู๎รํวมสนทนา 

2) เริ่มต๎นด๎วยการแนะน าตัวเอง  พร๎อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสนทนา และควร
แจ๎งให๎ทราบวําการสนทนาครั้งนี้ขออนุญาตบันทึกเสียง 

3) เปิดเวทีการสนทนาด๎วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพ่ือสร๎างความคุ๎นเคย แปลท า
ให๎ผู๎รํวมสนทนากล๎าแสดงออกความคิดเห็นและพูดคุยการสนทนา หลังจากนั้นเริ่มค าถามจานที่
ก าหนดประเด็นไว๎ลํวงหน๎า 

4) เปิดโอกาสและกระตุ๎นความสนใจให๎ผู๎รํวมสนทนาแก๎แสดงความคิดเห็นการพูด
การตอบตามข๎อค าถามท่ีได๎ตั้งประเด็นไว๎   ถ๎าการสนทนาเกิดบรรยากาศการสนทนานอกประเด็นมาก
เกินไปผู๎ด าเนินรายการต๎องพยายามควบคุมสถานการณ์ให๎เป็นไปตามประเด็นที่ก าหนดไว๎ 

5) ปิดสนทนา ผู๎ด าเนินรายการเมื่อได๎ข๎อมูลครบถ๎วนแล๎วท าการยุติการสนทนา 
พร๎อมกลําวขอบคุณผู๎เข๎ารํวมสนทนาที่ให๎ความรํวมมือ เสียสละเวลาและให๎ข๎อมูลเป็นอยํางดีอาจมี
การแจกของที่ระลึกแกํผู๎เข๎ารํวมสนทนาก็ได๎ 

 
 5.4 การสังเกต  การรวบรวมข๎อมูลด๎วยวิธีการสังเกตเป็นเทคนิคการรวบรวมข๎อมูลจาก

แหลํงผู๎ให๎ข๎อมูลโดยตรงด๎วยการสังเกตพฤติกรรมมนุษย์   ชุดการแสดงออกของมนุษย์ในการรํวม
กิจกรรมหรืออยูํในสถานการณ์ตํางๆ เป็นเทคนิควิธีการรวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญวิธีหนึ่ง โดยผู๎รวบรวม
ข๎อมูลจะท าการสังเกตเฝ้าดูพฤติกรรมพร๎อมจดบันทึกลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้น การรวบรวมข๎อมูล
วิธีการสังเกตจะด าเนินการแบบเปิดเผยหรือไมํเปิดเผยก็ได๎ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์ของผู๎ศึกษาการ
สังเกตพฤติกรรมแบํงได๎เป็น 2 วิธีดังนี้ 

  5.4.1  การสังเกตแบบมีสํวนรํวม เป็นวิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยผู๎รวบรวมข๎อมูลต๎อง
เข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมหรือสํวนรํวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร๎อมท าการสังเกตพฤติกรรมของผู๎
รํวมกิจกรรมหรือผู๎รํวมกับสถานการณ์ เชํน รํวมงานท าบุญในหมูํบ๎าน ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนในห๎อง ผู๎วิจัยรํวมงานไหว๎เจดีย์ของชาวกะเหรี่ยง เป็นต๎น 

  5.4.2  การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม เป็นวิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยผู๎รวบรวมข๎อมูล
ไมเํข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมหรือสํวนรํวมของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ผู๎รวบรวมข๎อมูลจะสังเกต
พฤติกรรมอยูํหํางๆ ไมํได๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เชํน ผู๎วิจัยสังเกตการณ์ปลูกข๎าวของ
ชาวนา ครูสังเกตพฤติกรรมระหวํางนักเรียนที่ขัดแย๎งกัน เป็นต๎น 
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 5.5 การค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
  ในปัจจุบัน internet เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีอิทธิพลมากที่สุดประเภทหนึ่งใน

การค๎นข๎อมูลเป็นระบบเครือขํายที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข๎าด๎วยกันเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายค.ศ. 
1960 โดยความรํวมมือของเครือขํายคอมพิวเตอร์ที่เรียกวํา ARPANET (Advance Research 
Project Agency Network) ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 4 แหํงได๎แกํ มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยแหํงรัฐแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสมหาวิทยาลัยแหํงรัฐ California Santa 
barbara และมหาวิทยาลัยแหํงรัฐยูทาห์ จนกระทั่งค.ศ. 1973 มีการรํวมมือระหวํางเครือขําย
ระหวํางประเทศโดยรํวมมือกับมหาวิทยาลัย University college London (UK) ประเทศอังกฤษ  
โดยในระยะแรกอินเตอร์เน็ตยังเป็นความรํวมมือกันในวงแคบเฉพาะหนํวยงานทางการศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์ในการใช๎งานเพ่ือการติดตํอสื่อสารผํานบริการรับสํงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จนกระทั่ง
กลาง ค.ศ. 1980 เกิดพัฒนาการด๎านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยสร๎างข๎อตกลงในการเชื่อมโยงกัน
ระหวํางเครือขํายคอมพิวเตอร์ตํางๆ ที่เรียกวํา Internet Protocol   ที่สามารถสํงข๎อมูลตํางๆจาก
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องและตํอไปยังเครื่องอ่ืนๆ ผํานสายโทรศัพท์เคเบิลใย
แสงและดาวเทียมโดยโปรโตคอลนี้ท างานรํวมกับการ TransMission Control Protocal (TCP) ที่ท า
หน๎าที่จัดการการลื่นไหลของข๎อมูลไปยังจุดหมายปลายทางโดยไมํผิดพลาดจากมาตรฐานดังกลําวท า
ให๎มีคอมพิวเตอร์แมํขํายตํางๆ เข๎ารํวมเพ่ิมขึ้นจาก 200 แหํงเมื่อต๎นค.ศ. 1980 เป็นมากกวํา 
60,000 แหํงในค.ศ. 1988 และในค.ศ. 2006 เพ่ิมมากขึ้นเป็น 373,284,187 แหํงทั่วโลก 
พัฒนาการดังกลําวเข๎าอินเตอร์เน็ตไมํเพียงแตํท าให๎มีจ านวนคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตํอผําน
เครือขํายตํางๆได๎เพ่ิมมากขึ้นคอมพิวเตอร์เครื่องตํางๆทั่วโลกยังสามารถใช๎บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ดาวน์โหลดแฟ้มข๎อมูลตํางๆ ได๎อีกด๎วย บริการส าคัญบนอินเตอร์เน็ต ได๎แกํ 

 World Wide Wed (WWW) ในค.ศ. 1993 Tim berners Lee และ
คอมพิวเตอร์แหํงสถาบันวิจัยนิวเคลียร์และพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพ่ือให๎คอมพิวเตอร์ในเครือขํายสามารถ
รับสํงได๎ทั้งแฟ้มข๎อมูลที่เป็นข๎อความและที่เป็นภาพถํายภาพกราฟิกตํางๆเสียงและวีดีโอโดยใช๎ภาษา 
HTML (Hypertext Markup Language)  ซึ่งประกอบด๎วยสํวนส าคัญคือ http (Hyper Text 
Transfer Protocol)  ท าให๎การสื่อสารสะดวกมากขึ้นยิ่งขึ้นด๎วยนวัตกรรมไฮเปอร์เท็กซ์เป็นการ
ผสมผสานกันระหวํางข๎อความหรือภาษาธรรมชาติกับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง
ข๎อความหรือกลุํมของข๎อความเข๎าด๎วยกันแบบมีปฏิสัมพันธ์แสดงให๎เห็นเดํนชัดด๎วยการขีดเส๎นใต๎หรือ
การใช๎ตัวอักษรหนาหรือการเน๎นด๎วยสี สํวนประกอบที่ส าคัญของไฮเปอร์ลิงค์คือที่อยูํบนอินเตอร์เน็ต
ซึ่งจะเป็นตัวชี้ไปยังแหลํงข๎อมูลบนคอมพิวเตอร์อ่ืนทั่วโลกที่เชื่อมโยงผําน Web Browser เชํน Safari, 
Netscape Navigator,หรือ Internet Explore (นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2557: 65-69) 
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การค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีวิธีการ ดังนี้ 
      5.5.1 การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search engines) 

 โปรแกรมค๎นหาข๎อมูลเป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมส าคัญในการค๎นหา
ทรัพยากรสารสนเทศหรือเว็บไซต์ตํางๆโดยมีการรวบรวมรายชื่อเว็บไซต์และข๎อมูลในการค๎นหาที่
เกี่ยวข๎องตํางๆน ามาจัดเก็บใน Server ท าให๎สามารถค๎นหาเว็บตํางๆได๎อยํางรวดเร็วโดยการค๎นหาได๎
ทั้งทางภาพเสียงและข๎อความตํางๆที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                 

            การค๎นหา ด๎วยโปรแกรมค๎นหาเชํน Google เป็นการค๎นที่งํายเพียงใสํ
ค าค๎นที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต๎องการก็จะได๎รับค าตอบทันทีโปรแกรมค๎นหาที่ใช๎กันแพรํหลายได๎แกํ Google  
Yahoo  Altavista เป็นโปรแกรมค๎นหาที่ใช๎งานงํายและเหมาะส าหรับผู๎ที่เพ่ิงเริ่มต๎นค๎นหาข๎อมูล
ส าหรับโปรแกรมค๎นหาที่ตํางกัน เก็บรวบรวมข๎อมูลที่แตกตํางกันบ๎าง ดังนั้น ผู๎ใช๎จึงควรรู๎จักโปรแกรม
ค๎นหาตํางๆ เพ่ือจะได๎ใช๎ประโยชน์ได๎อยํางกว๎างขวางมากขึ้น เชํน ลองใช๎ท าคนเดียวกันในโปรแกรม
ค๎นหาที่ตํางกันและเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่สืบค๎นได๎รวมทั้งการใช๎การค๎นขั้นสูง advanced search 
เพ่ือใช๎เทคนิคการค๎นอยํางมีประสิทธิภาพแตํอยํางไรก็ตามเนื่องจากข๎อมูลที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตไมํ
อาจเชื่อถือได๎ทั้งหมดดังนั้นในการใช๎ประโยชน์หรืออ๎างอิงจากแหลํงข๎อมูลบนอินเตอร์เน็ตจึงต๎องใสํใจ
และระมัดระวังเป็นพิเศษเนื้อค๎นข๎อมูลที่บอกหนํวยงานหรือองค์กรชัดเจนเราไมํสามารถตรวจสอบได๎
วําแหลํงข๎อมูลของใครหรือใครเป็นผู๎ผลิตข๎อมูลทั้งนั้น ถ๎าข๎อมูลดังกลําวไมํบอกแหลํงที่มา  (นฤมล กิจ
ไพศาลรัตนา, 2557: 70-71) 

 
5.5.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) 

  ปัจจุบันเครือขํายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือส าคัญและได๎รับความนิยม
แพรํหลายในการติดตํอสื่อสาร แลกเปลี่ยนข๎อมูล และการประชาสัมพันธ์ แม๎เครือขํายสังคมออนไลน์
จะไมํใชํเครื่องมือหลักในการค๎นข๎อมูลทางวิชาการจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ  ก็ตาม แตํก็นับวําเป็น
ประโยชน์ เชํน เป็นแหลํงขําวสารทางวิชาการที่ทันสมัยเป็นแหลํงที่สามารถติดตํอกับนักวิชาการรวม
สามารถค๎นข๎อมูลตํางๆ ที่มีเนื้อหาทางวิชาการได๎ ส าหรับเครือขํายสังคมออนไลน์ทั่วไปที่ได๎รับความ
นิยมอยํางมากในปัจจุบันและเป็นแหลํงข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ได๎แกํ Facebook YouTube โดยเฉพาะ 
Facebook เป็นสื่อกลางในการติดตํอทางวิชาการที่ให๎ทั้งข๎อมูลขําวสารและสามารถเชื่อมตํอไปยัง
กลุํมนักวิชาการตามสถาบันตํางๆ ได๎ เชํน กลุํมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยกลุํมนักวิจัยหรือ 
YouTube ที่ให๎ความรู๎ทางวิชาการตํางๆ ได๎ เชํน YouTube ของห๎องสมุดมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศ
ออสเตรเลีย ที่ให๎ความรู๎และแนะน าทักษะการค๎นและใช๎เครื่องมือออนไลน์ตํางๆ ในการค๎นข๎อมูลเพ่ือ
การท ารายงาน  

ในการค๎นข๎อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎
คือ การก าหนดกลยุทธ์การค๎นเพื่อชํวยให๎แนํใจวําได๎ผลลัพธ์ที่สืบค๎นได๎เหมาะสมและตรงกับที่ต๎องการ
จะชํวยประหยัดเวลาและได๎ข๎อมูลตรงกับที่ต๎องการมากกวําการค๎นแบบไมํมีทิศทางที่ท าให๎ได๎ผลลัพธ์
จ านวนมากซึ่งนอกจากจะต๎องเสียเวลาในการคัดเลือกแล๎วได๎ข๎อมูลไมํตรงกับที่ต๎องการอีกด๎วยโดยการ
ตั้งค าถาม 3 ข๎อดังนี้  
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1) ก าลังจะหาอะไรการท าตั้งค าถามนี้จะชํวยให๎เราสามารถก าหนดกรอบหรือทิศทางใน
การค๎นข๎อมูลได๎ เชํนต๎องการหาข๎อมูลอะไรหาให๎ใครและประเภทของข๎อมูลที่ต๎องการ  

2) ค าค๎นอะไรที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่ศึกษามากที่สุด 
3) อะไรคือเครื่องมือในการค๎นที่ดีที่สุด 

 นอกจากนี้ยังมีข๎อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับการอ๎างอิง การให๎ความรู๎เฉพาะด๎าน เว็บไซต์
ขําว และเว็บไซต์ด๎านการบันเทิงและการทํองเที่ยวไว๎ส าหรับผู๎ต๎องการค๎นข๎อมูลเฉพาะด๎าน  เมื่อค๎น
ข๎อมูลได๎แล๎วต๎องพิจารณาวําข๎อมูลที่ได๎มีความนําเชื่อถือและมีเนื้อหาถูกต๎องหรือไมํดังนั้นวัตถุประสงค์
ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการประเมินแหลํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์คือ การตัดสินวําแหลํงข๎อมูล นั้น
นําเชื่อถือและนําไว๎วางใจได๎มากน๎อยเพียงใด โดยในเบื้องต๎นควรพิจารณาจากความมีชื่อเสียงและความ
นําเชื่อถือของผู๎เขียนและข๎อมูลเกี่ยวกับ การพิมพ์หรือผู๎รับผิดชอบการพิมพ์ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการ
น าไปใช๎ประโยชน์รวมทั้งการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะได๎เขียนได๎อยํางถูกต๎องพร๎อมลงวันที่
สืบค๎นข๎อมูล นอกจากนี้ในด๎านเนื้อหาคนประเมินความถูกต๎องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ และความ
ทันสมัยของข๎อมูลด๎วย (นฤมล กิจไพศาลรัตนา, 2557: 85-89) เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เข๎าใจมากขึ้นผู๎จัดท า
เอกสารขอเสนอภาพตัวอยํางหน๎าจอของฐานข๎อมูลที่ส าคัญส าหรับการค๎นข๎อมูลทั่วไปและการค๎น
ข๎อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการและงานวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เว็บไซต์ Google 
ที่มา : https://www.google.co.th สืบค๎นวันที่ 29 มีนาคม 2560 

https://www.google.co.th/
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ภาพที่ 4 เว็บไซต์ sanook 
ที่มา : https://www.sanook.com สืบค้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
ที่มา : http://www.trf.or.th/ สืบค๎นวันที่ 29 มีนาคม 2560 

http://www.trf.or.th/%20สืบค้น
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ภาพที่ 6 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
http://www.nrct.go.th สืบค้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 

 
5.6 การค้นข้อมูลจากห้องสมุด 

  ห๎องสมุดเป็นที่รวมของทรัพยากรสารสนเทศประกอบด๎วยหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์
โสตทัศน์ วัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว๎ให๎ผู๎ใช๎บริการได๎ใช๎ทรัพยากรสารสนเทศเหลํานี้  ผู๎ดูแลห๎องสมุด
หรือบรรณารักษ์จะเป็นผู๎ดูแลรักษาและให๎ข๎อมูลการยืมคืน การค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่อยูํใน
ห๎องสมุด รวมถึงการจัดเก็บดูแลรักษาหนังสือและสิ่งพิมพ์ตํางๆ ในห๎องสมุด ดังนั้น ผู๎เรียนหาก
ต๎องการเข๎าไปใช๎บริการหาข๎อมูลสารสนเทศกํอนเข๎าใช๎บริการควรมีความรู๎เกี่ยวกับห๎องสมุดเพ่ือท าให๎
การสืบค๎นข๎อมูลหรือสารสนเทศเป็นไปได๎สะดวกและถูกต๎อง ความรู๎เบื้องต๎นส าหรับการใช๎ห๎องสมุดที่
ผู๎เรียนควรทราบมี ดังนี้ 

    5.6.1 ความส าคัญของห้องสมุด 
      ระบบการศึกษาในปัจจุบันมุํงให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสค๎นหาความรู๎จากแหลํ ง

ตํางๆ หลากหลายบางประกอบความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนโดยเฉพาะอยํางยิ่ง วิธีการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันของสถาบันการศึกษาการเรียนในชั้นเรียนโดยการฟังค าบรรยายจากผู๎สอนแตํเพียงอยํางเดียว
ยํอมไมํเป็นการเพียงพอที่จะรวบรวมความรู๎ในวิทยาการด๎านตํางๆ ในปัจจุบันด๎านผู๎เรียนต๎องหา
ความรู๎เพ่ิมเติมโดยการเข๎ามาใช๎ในห๎องสมุดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนค๎นหาข๎อมูลสารสนเทศ
ความรู๎เพ่ิมเติมจากห๎องสมุดอันเป็นที่รวมแหํงทรัพยากรสารสนเทศตํางๆในห๎องสมุดจึงมีความส าคัญ
ส าหรับผู๎เรียน ดังนี้คือ 

http://www.nrct.go.th/
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1) ห๎องสมุดเป็นที่รวมแหํงทรัพยากรสารสนเทศตํางๆ ที่ผู๎เรียนเข๎ามา
ค๎นคว๎าหาความรู๎ทุกแขนงวิชาที่มีการเรียนการสอนในสถาบันได๎  ห๎องสมุดจะชํวยให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎
ค๎นหาความรู๎ทุกแขนงวิชาที่ตั้งที่ตนต๎องการเพ่ิมเติม จากที่ได๎รับมาอยํางไมํสมบูรณ์โดยทรัพยากร
สารสนเทศในห๎องสมุดจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เพ่ิมเติมความรู๎แกํตนเองจนเพียงพอแกํความต๎องการได๎ 

2) ห๎องสมุด เป็นที่ที่ทุกคนจะเลือกอํานหนังสือและค๎นคว๎าหาความรู๎ตํางๆ
ได๎โดยอิสระตามความสนใจของแตํละบุคคลอาจเป็นความรู๎ที่ไมํเกี่ยวกับการเรียนแตํเกี่ยวกับการใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันก็ได๎ 

3) ห๎องสมุดชํวยให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดพอใจที่จะอํานหนังสือตํางๆโดยไมํรู๎จัก
จบสิ้นจากเลํมหนึ่งไปสูํอีกเลํมหนึ่งจะท าให๎ลูกรู๎สึกวําระยะเวลาที่อยูํในสถาบันการศึกษาหนังสั้น 

4) ห๎องสมุดชํวยให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดมีความรู๎ทันสมัยอยูํเสมอ  เป็นที่ยอมรับ
วําวิทยาการตํางๆ ในขณะนี้ เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  เหตุการณ์บ๎านเมืองในประเทศตํางๆใน
ปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและตํอเนื่องดังนั้นบรรณารักษ์จึงควรจัดการทรัพยากร
สารสนเทศในห๎องสมุดให๎ทันสมัยใหมํและทันเหตุการณ์อยูํเสมอ เพ่ือประโยชน์แกํผู๎เรียนและผู๎มาใช๎
บริการ 

5) ชํวยให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดมีนิสัยรักการ ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง  กรอก
ข๎อมูลความรู๎ตํางๆได๎ถูกบันทึกและพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นบทความเป็นหนังสือสะดวก
แกํการค๎นหามาอํานหรือฟังเพ่ือหาความรู๎เพ่ิมเติม 

6) ห๎องสมุดชํวยให๎รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ ผู๎เรียนหลายคนที่ใช๎
เวลาวํางวาดรูปเลํนกีฬาเลํนดนตรีแตํยังมีคนอีกกลุํมหนึ่งซึ่งไมํชอบสิ่งเหลํานั้นไมํรู๎สึกวําวํางขึ้นมาก็จะ
ชักจูงเพ่ือนให๎เข๎าห๎องสมุดเพ่ือหาความรู๎ความเพลิดเพลินเล็กๆน๎อยๆการเข๎ามาอํานหนังสือพิมพ์ฉบับ
เดียวในยามวํางก็กํอให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎อํานอยํางมากมาย 

7) ห๎องสมุดจะชํวยให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดรับรู๎ในสมบัติสาธารณะ  รู๎จักใช๎และ
ระมัดระวังรักษาอยํางถูกต๎องโดยเฉพาะ ห๎องสมุดแหํงชาติ ห๎องสมุดโรงเรียน ห๎องสมุดมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยและห๎องสมุดประชาชน เพราะห๎องสมุดจะมีกฎเกณฑ์และระเบียบตํางๆ ในการใช๎ท าให๎เรา
ต๎องรูํจัก ยืม คืน ครอบครอง เก็บรักษาเพ่ือให๎ผู๎อื่นมาใช๎ประโยชน์ตํอไป ความระมัดระวังสิ่งนี้จึงท าให๎
เราปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน และเป็นนิสัยติดตัวเราตํอไป 

 
     5.6.2 ประเภทของห้องสมุด  
    ห๎องสมุดโดยทั่วไปมี 5 ประเภทคือ ห๎องสมุดโรงเรียนห๎องสมุด

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย หอสมุดแหํงชาติ ห๎องสมุดประชาชน และหอสมุดเฉพาะ ห๎องสมุดแตํละ
ประเภท  มีลักษณะเฉพาะดังนี้ 

๑) ห๎องสมุดโรงเรียน (School Library) ห๎องสมุดโรงเรียนมีหน๎าที่จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา ตามระดับวุฒิภาวะของนักเรียนในโรงเรียนให๎ครอบคลุมเนื้อหาที่มี
อยูํในหลักสูตรน ามาจัดให๎เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกแกํการใช๎เพ่ือสร๎างเสริมนิสัยรักการอํานให๎แกํผู๎ใช๎
ห๎องสมุดเพ่ือเป็นการปูพื้นฐานไปสูํการใช๎ห๎องสมุดตลอดจนแหลํงสารสนเทศอ่ืนๆ ตํอไปในอนาคต 

๒) ห๎องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (Academic Library) ห๎องสมุด
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่จะสํงเสริมสถาบันอุดมศึกษาของตนให๎ด าเนินการศึกษาบริการทาง
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วิชาการแกํชุมชน ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยไปสูํจุดหมายปลายทางที่วางไว๎ทรัพยากร
สารสนเทศของห๎องสมุดตลอดจนบริการตํางๆที่ ให๎แกํ  อาจารย์  นิสิต และข๎าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษาเรานั้นจะยึดวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้นๆ เป็นหลัก 

๓) หอสมุดแหํงชาติ (National Library) หอสมุดแหํงชาติตํางๆแปลวําจะ
แตกตํางกันในเรื่องขนาดและขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศในห๎องสมุดแตํละประเทศ แตํกลําวได๎
วํา หอสมุดแหํงชาตินั้น มีหน๎าที่รวบรวมและรักษาวรรณกรรมของชาติเป็นเบื้องต๎น สํวนหน๎าที่ริมน้ า
แตกตํางกันออกไปบ๎านเชํนคุณภาพและขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแหํงชาติของแตํ
ละชาติและขนาดของแตํละประเทศเหลํานั้น  ด๎วยหอสมุดแหํงชาติใหญํๆ ของโลกได๎แกํ หอสมุด
รัฐสภาอเมริกาและหอสมุดแหํงชาติฝรั่งเศสจะรวบรวมเอกสารและวัสดุตํางตํางๆที่ส าคัญ ไมํเฉพาะ
ของชาติตนเองเทํานั้น แตํอยํางรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของชาติอ่ืนในโลกไว๎ด๎วยหอสมุด
แหํงชาติไทยตั้งอยูํในกรุงเทพ และขยายสาขา ไปตามภูมิภาคตํางๆ เชํน กาญจนบุรี จันทบุรีชลบุรี 
เชียงใหมํ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี เป็นต๎น 

๔) ห๎องสมุดประชาชน  (Public Library) ห๎องสมุดที่ดีจะให๎โอกาสและ
สนับสนุนให๎ผู๎ใช๎ห๎องสมุดทุกเพศทุกวัยได๎ศึกษาหาความรูด๎วยตนเองอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นพลเมืองดี
ของชาติ สามารถยกระดับการด ารงชีวิตประจ าวันให๎ดีขึ้น และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ในการ
สํงเสริมความผาสุกสํวนตัว ตลอดจนความเป็นอยูํที่ดีของสังคม ห๎องสมุดประชาชนในประเทศไทยนั้น    
มีห๎องสมุดประชาชนในระดับจังหวัดทุกจังหวัดกับมีห๎องสมุดในระดับอ าเภอบางอ าเภอสํวนในชนบท
บางแหํงจะมีห๎องสมุดเคลื่อนที่ทางบกหรือทางน้ าจากสํวนกลางอยูํห๎องสมุดประจ าประชาชนจังหวัด
มาบริการแกํประชาชนด๎วย 

๕) หอสมุดเฉพาะ (Special Library) ได๎แกํ ห๎องในห๎องสมุดของหนํวย
ราชการบริษัท สมาคม โรงงานตลอด องค์การระหวํางประเทศตํางๆผู๎ใช๎ห๎องสมุดเหลํานี้เป็นคนเฉพาะ
กลุํม ทรัพยากรสารสนเทศของห๎องสมุดจ ากัดวงแคบเฉพาะวิชาลงไปแม๎จะมีทรัพยากรสารสนเทศใน
สารพัดวิชาการอ่ืนอ่ืนแตํจะมีเป็นจ านวนน๎อยเทํานั้นห๎องสมุดเฉพาะอาจเน๎นหนักในสาขาวิชาเหลํานี้
แตํเพียงอยํางเดียว 

 
      5.6.3 การจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  

    การจัดหมวดหมูํหนังสือเป็นการจัดหนังสือที่มีเนื้อหาคล๎ายคลึงกันไว๎
หมวดหมูํเดียวกันเชํนหนังสือ วิธีการปลูกส๎ม การปลูกทุเรียน การปลูกเงาะ การปลูกล าไย แตํละเลํม
จะมีเลขหมูํเดียวกันหมดคือ 634 ตามระบบทศนิยมของดิวอ้ีหรือหนังสือเลขคณิตไมํวําจะเป็นเลข
คณิตส าหรับระดับการศึกษาใดก็จะมีเลขหมูํ 511 ตามระบบทศนิยมของดิวอ้ีเหมือนกันหมด การจัด
หมูํหนังสือเป็นหน๎าที่โดยตรงของบรรณารักษ์  แตํผู๎ใช๎ห๎องสมุดก็จ าเป็นต๎องทราบไว๎ด๎วยวําห๎องสมุด
จัดหมวดหมูํหนังสือประเภทใดด๎วยสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือจะหาหนังสือจากชั้นหนังสือได๎
ถูกต๎องเมื่อทราบเลขหมูํหนังสือนั้นๆ จากบัตรรายการ 2)  เพ่ือจัดเก็บหนังสือเข๎าที่เดิมได๎ถูกต๎อง
หลังจากที่เราใช๎หนังสือเลํมนั้นแล๎ว 
  ระบบการจัดหมูํที่นิยมจัดในห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา นิยมจัด 2 แบบคือระบบ
การจัดหมูํแบบทศนิยมของดิวอ้ีและระบบการจัดหมูํแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน แตํระบบการจัดที่
นิยมมากที่สุดคือการจัดระบบดิวอี้ 



หนํวยที่ 3 การศึกษาข๎อมูลการสืบค๎นข๎อมูล 
 

การคิดอยํางเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 84 

         ระบบการจัดหมูํแบบทศนิยมของดิวอ้ี  การจัดหมูํแบบนี้ในเมลวิลดิวอ้ี  ชาว
อเมริกันเป็นผู๎คิดขึ้นในขณะที่เป็นผู๎ชํวยบรรณารักษ์อยูํที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ ในรัฐแมสซูเสตต์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในค.ศ. 1876  เขาเองเป็นผู๎ริเริ่มตั้งสมาคมห๎องสมุดแหํงสหรัฐอเมริกาขึ้น
ในปีเดียวกันนี้และเป็นบรรณาธิการคนแรกของ Library  journal เป็นวารสารห๎องสมุดของอเมริกาที่
มีชื่อเสียงมากเลํมหนึ่ง ซึ่งเขาริเริ่มในปีเดียวกันนี้ ด๎วยการแยกหมูํตามระบบทศนิยมของดิวอ้ีนี้แบํง
หนังสือออกเป็น 10 ประเภท  แตํละประเภทแบํงหมูํยํอยลงไปจนกระทั่งถึงจุดทศนิยมแตํละหมูํใช๎
ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ คือ  000   เบ็ดเตล็ด 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษาศาสตร์ 
500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์ 600 เทคโนโลยี 700 ศิลปะศิลปะและมัณฑนศิลป์ 
800 วรรณคดีและหาร 900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์  
         การเรียงล าดับหนังสือบนชั้น จะเรียงจากเลขน๎อยไปหาเลขมากและจากซ๎ายไป
ขวา จากบนลงลํางคือ จาก 000-999  โดยมีหลักการเรียงล าดับของหนังสือบนชั้น ดังนี้ 

1) หนังสือทุกเลํม เรียงจากเลขหมูํน๎อยไปหาเลขหมูํที่มากกวําและจากซ๎ายไปขวา 
2)  ถ๎าหนังสือหลายเลํม มีเลขหมูํอยํางเดียวกัน ก็ให๎ดูอักษรตัวแรกของผู๎แตํงที่

เป็นคนไทยและอักษรสองตัวแรกของนามสกุลของผู๎แตํงที่เป็นคนตํางชาติซึ่งอยูํบรรทัดลํางของเลขหมูํ
หนังสือเลํมนั้นและจะปรากฏอยูํที่สันของหนังสือ 

3)  หนังสือที่มีชื่อหนังสืออยํางเดียวกันและมีหลายหลายเลํมเหมือนเหมือนกันให๎
เรียงตามฉบับจากนอ๎ยไปหามาก 

4)  หนังสือชุดตอนลํางของเลขหนังสือจะระบุวําเป็น ล. 1  ล. 2 เป็นต๎นส าหรับ
ภาษาไทยและ V1 V2 เป็นต๎นต ารับภาษาอังกฤษเมื่อเรียนหนังสือเหลํานี้บนชั้นจะเรียงตามหมายเลข
จากน๎อยไปหามาก (ลมุล รัตนากร, 2545: 73-84) 

 
5.6.3 มารยาทในการใช้ห้องสมุด  

การใช๎ห๎องสมุดผู๎ใช๎ห๎องสมุดมีความมุํงหมายที่จะเข๎ามาศึกษาหาความรู๎
และความเพลิดเพลินจากการอํานหนังสือที่มีอยูํในห๎องสมุดนอกเหนือจากการปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน
แล๎วผู๎ชายในห๎องเธอควรจะนึกถึงระเบียบมารยาทที่นิยมประพฤติกันในห๎องสมุดทั่วทั่วไปด๎วยเพื่อจะ
ได๎ไมํเป็นทีต่ าหนิทางตรง หรือทางอ๎อมและผู๎ที่ผํานมาพบเห็นมารยาทท่ัวไปในการใช๎ห๎องสมุดควร
ปฏิบัติดังนี้ 

1) เมื่อทํานเข๎าไปในห๎องสมุดจงวางกระเป๋าถุงยางใสํน้ าและสิ่งของลืมที่
ทํานไมํต๎องการใช๎ในขณะค๎นคว๎าหาความรู๎ในห๎องสมุดอาจวางไว๎ในที่ห๎องสมุดจัดไว๎หรือฝากไว๎กับ
เจ๎าหน๎าทีห่๎องสมุดก็ได๎อาบห๎องสมุดนั้นมีบริการรับฝากของด๎วยสิ่งของที่ทํานควรน าติดตัวไปได๎แกํ
สมุดปากกาดินสอของมีคํา  ห๎องสมุดบางแหํงจะมีที่เก็บของพร๎อมกุญแจ 

2) เมื่อทํานเข๎าไปในห๎องสมุดควรจะเงียบและส ารวมถ๎าทํานเข๎าไปครั้ง
ละหลายๆคนและก าลังคุยติดตํอกันอยูํโดยไมํสามารถหยุดคุยได๎ก็ควรจะคุยให๎จบกํอนเข๎าห๎องสมุด
พร๎อมมิฉะนั้นสมาธิของทุกคนจะถูกท าลายลงทันทีที่ทํานก๎าวเข๎าไปในห๎องสมุดห๎ามจึงควรต๎องเดิน
อยํางเบาและท าให๎เกิดเสียงดังน๎อยที่สุดหากทํานไมํทราบวําหนังสือหรือข๎อมูลอยูํชั้นใดที่ใดทํานก็
สามารถสืบค๎นจากระบบข๎อมูลออนไลน์ซึ่งปัจจุบันห๎องสมุดจะมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว๎
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ส าหรับคนข๎อมูลที่ทํานต๎องการ  เมื่อทราบแหลํงหรือชั้น หนังสือแล๎ว  ทํานก็เดินไปอยํางแรง ข๎อมูล
โดยต๎องระมัดระวังไมํให๎การเดินรบกวนสมาธิผู๎อ่ืนหรือสร๎างความนําร าคาญให๎แกํผู๎อ่ืน 

3) ไมํควรสูบบุหรี่ในขณะที่อยูํห๎องสมุด  ถ๎าจ าเป็นต๎องสุดจริงๆ ก็ควร
หาสถานที่ที่ห๎องสมุดจัดไว๎ส าหรับให๎สูบบุหรี่โดยเฉพาะ แตํสํวนใหญํแล๎วห๎องสมุดเกือบทุกที่จะ
ประกาศเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 

4)  ไมํน าเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวใดๆไปดื่มหรือรับประทานใน
ห๎องสมุดเพราะนอกจากจะเป็นที่ร าคาญแกํผู๎ที่นั่งอยูํใกล๎เคียงแล๎วเศษขนมหวานกระดาษหํอท๏อฟฟ่ี 
หรือเครื่องดื่มที่ทํานดื่มหรือจงใจจะซุกในชั้นหนังสือจะท าให๎หนังสือเสียหายได๎ 

5) ทุกครั้งที่ลุกจากเก๎าอ้ีเลื่อนเก๎าอ้ีไว๎ให๎พนักเก๎าอ้ีชิดกับโต๏ะทั้งนี้เพราะ
ในห๎องอํานหนังสือมีเก๎าอ้ีและโต๏ะมากมายและตํางคนตํางรุกโดยไมํเหลียวมาดูเก๎าอ้ีที่ตนนั่งเลยภายใน
พริบตาห๎องสมุดอํานอํานหนังสือก็จะเป็นห๎องที่เก๎าอ้ีเลื่อนเกะกะสร๎างเสียงรบกวนนําดูและ ไมํเป็น
ระเบียบ  

6) เมื่อทํานประสงค์จะออกจากห๎องสมุดและยื่นหนังสือที่ทํานต๎องการ
จากเคาน์เตอร์ยืนหนังสือแล๎วควรจะให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจดูสิ่งของของทํานกํอนออกจากห๎องสมุดเพ่ือวํา
ถ๎าทํานหากหลงหยิบหนังสือเลํมใดและเผลอน าออกไปโดยไมํได๎ยืมเจ๎าหน๎าที่ห๎องสมุดจะได๎มีโอกาส
เตือนทํานให๎ยืมเสียงกํอนหรือถ๎าในขณะนั้นทํานจะออกจากห๎องสมุดไปโดยไมํประสงค์จะยืนหนังสือ
เดินให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจดูของของทํานเสือเล็กน๎อยเพ่ือความสบายใจด๎วยกันทั้งสองฝ่าย 

7) ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ทํานยืมไปจากห๎องสมุดควรจะ
ได๎รับการรักษาอยํางดีไมํให๎ผู๎ใดท าฉีกขาดเธอเปรอะเปื้อนหนังสือของห๎องสมุดเป็นอันขาดแตํตัวทําน
เองก็ควรระวังอยํางที่สุดด๎วยไมํให๎หนังสือเปียกฝนหรือนั่งทับหนังสือเป็นต๎น  

8)  เมื่อทํานเลือกใช๎หนังสือเลํนนั้นแล๎วควรจะได๎สํงห๎องสมุดทันทีแม๎วํา
ยังไมํถึงก าหนดสํงหนังสือเลํมนั้นทั้งนี้เพ่ือวําหนังสือเลํมนั้นจะได๎หมุนเวียนไปให๎คนอ่ืนตํอไปอีกตาราง
สามารถปฏิบัติได๎ตามข๎อปฏิบัติการกลําวข๎างต๎นทํานจะเป็นสมาชิกที่ดีที่สุดของห๎องสมุดของทําน
ตลอดไป 
 ในปัจจุบันห๎องสมุดสํวนใหญํใช๎ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติในการด าเนินงานจึงท าให๎วิธีการ
ยืมคืนทรัพยากรห๎องสมุดเปลี่ยนไปโดยห๎องสมุดใช๎ระบบบัตรใบเดียวที่บรรจุข๎อมูลของนักของ
นักศึกษาซึ่งสามารถใช๎กับระบบการลงทะเบียนการจํายเงินการยืมคืนทรัพยากรห๎องสมุดในรูปแบบ
ของการอํานบาร์โค๎ดประจ าตัวของผู๎ยืนเมื่อผู๎ยืมต๎องการน าหนังสือออกนอกห๎องสมุดก็จะต๎องแสดง
บัตรประจ าตัวเพ่ือให๎เครื่องตรวจสอบสถานภาพปัจจุบันจากนั้นเครื่องก็จะอํานบาร์โค๎ดประจ าตัวเลํม
หนังสือที่ต๎องการยืมออกประทับตราวันก าหนดสํงแล๎ว ลบแถบสัญญาณแมํเหล็กถือได๎วําเป็นการศึก
ขั้นตอนของการยืมสํวนการคืนก็งํายยิ่งขึ้นกวําเดิมเพียงแคํแสดงสิ่งที่ยืนออกไปเมื่อเจ๎าหน๎าที่อําน
บาร์โค๎ดประจ าหนังสือไมํมีการค๎างคําปรับก็ถือวําเป็นอันเสร็จสิ้นหรือจะยืมหนังสือตํอก็สามารถยืมได๎
ทางระบบออนไลน์ไมํจ าเป็นต๎องเดินทางไปห๎องสมุดเพ่ือยืมหนังสือตํอ (ลมุล รัตนากร, 2545: 40-
45) 
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6. ประโยชน์ของข้อมูล 
ในปัจจุบันการด ารงชีวิตเกี่ยวข๎องกับข๎อมูลตํางๆ มากมายเพราะต๎องน าข๎อมูลมาใช๎ในการ

ตัดสินใจในเรื่องตํางๆ  น ามาใช๎ในการวางแผนชีวิตหรือการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น
ประโยชน์ของข๎อมูลจึงมีมากมายดังนี้ 

6.1 ด๎านการศึกษา  เรารวบรวมค๎นหาข๎อมูลจากแหลํงตําง เชํน ข๎อมูลที่ได๎จาก การ
สัมภาษณ์ การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ การอํานหนังสือพิมพ์ วารสาร มาใช๎ประโยชน์ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอน  การท าสื่อส าหรับการสอน  การท าเอกสารรายงานได๎    
          6.2 ด๎านการติดตํอสื่อสาร ในการติดตํอสื่อสารหรือสนทนากับผู๎อื่น  หากเรามีข๎อมูลที่มีความ
หลากหลาย  เราก็สามารถสนทนาพูดคุย แนะน า บอกเลําเรื่องราวตํางๆ กับผู๎อ่ืนได๎ อีกท้ังเป็นการ 
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีเบื้องต๎น 
          6.3 ด๎านการตัดสินใจ   หนํวยงานหรือองค์กรมีความจ าเป็นต๎องหาและรวบรวมข๎อมูล
ส าหรับการประกอบการตัดสินใจ  หากเราค๎นหารวบรวมข๎อมูลที่ดีได๎มากเทําไรก็จะเป็นการชํวยให๎เรา
มีข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องแมํนย ามากขึ้น โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดก็
จะลดลง และน าไปสูํความส าเร็จ  เชํน  การเลือกตั้งผู๎แทน  การสอบถามราคาสินค๎า  การหาข๎อมูล
เพ่ือการทํองเที่ยว  

6.4  ด๎านการวางแผน  ท าให๎การด าเนินงานของบุคคลและองค์กรประสบผลส าเร็จมากขึ้น 
หากบุคคลและองค์กรมีข๎อมูลประกอบการจัดท าแผนที่ครบถ๎วนสมบูรณ์ก็จะท าให๎แผนที่วางไว๎เกิด
ความผิดพลาดน๎อยลง  ดังค ากลําววํา “แผนดี มีชัยไปกวําครึ่ง” 

 
7. การน าข้อมูลไปใช้ในองค์กร   

 การน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลํงของข๎อมูลที่หลากหลายแล๎วน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวม
ได๎มาสูํขั้นตอนการประมวลผลเอน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ข๎อมูลที่
ผํานการคัดสรรค์ให๎ตรงความต๎องต๎องจะสามารถน ามาใช๎งานได๎ทันเวลา หรืออยูํในรูปที่สามารถใช๎
ประโยชน์ได๎ทันทีก็จะกลายเป็นสารสนเทศที่ดีตํอไป ดังนั้น ขั้นตอนการเก็บข๎อมูลต๎องมีการวางแผน
และควบคุมดูแลการเก็บเป็นอยํางดีท่ีไมํกํอให๎เกิดความเสียหายหรือสูญหาย และถูกท าลายได๎งําย 

 
8.  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

 การจัดการความรู๎ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องคํอนข๎างใหมํ ซึ่งเกิดขึ้น
จากการค๎นพบวําองค์กรต๎องสูญเสียความรู๎ไปพร๎อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุ
ราชการ อันสํงผลกระทบตํอการด าเนินการขององค์กรเป็นอยํางยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุํงพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎มากแตํเพียงอยํางเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีค าถามตํอไปวําจะท าอยํางไรให๎องค์กร
ได๎เรียนรู๎ด๎วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู๎จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เป็นอยํางยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ก็จ าเป็น
จะต๎องบริหารจัดการความรู๎ภายในองค์กรให๎เป็นระบบเพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรเรียนรู๎ได๎จริงและ
ตํอเนื่อง แนวคิดในปัจจุบัน เปลี่ยนจากการเก็บเกี่ยวความรู๎ ไปสูํการเชื่อมตํอระหวํางบุคคล       
อยําสร๎างห๎องสมุดที่เต็มไปด๎วยเอกสาร ให๎สร๎างบัตรรายชื่อบุคคล (card catalog) เพ่ือชํวยในการ
เชื่อมตํอระหวํางบุคคลตํอบุคคล ปัจจัยสูํความส าเร็จ กลุํมที่ไมํเป็นทางการเป็นสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติ
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อยูํแล๎วในองค์กร มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต เติบโตขึ้นเมื่อเป็นที่ประสงค์ของสมาชิก การที่จะให๎มีคุณคํา
ตํอองค์กร จะต๎องได๎รับการเพาะบํม ดูแลด๎วยความระมัดระวัง การสนับสนุนมากเกินไป อาจจะท าให๎
ไมํเป็นที่สนใจจากสมาชิก การปลํอยปละละเลย ก็อาจจะท าให๎แคระแกร็นเหี่ยวเฉา ด๎วยเหตุนี้ทุก
อยํางที่จะด าเนินการต๎องยึดหลักสายกลางเน๎นการมีสํวนรํวม การจัดการความรู๎ก็เชํนกันต๎องเกิดจาก
ความต๎องการในองค์กรหรือชุมชน คนในองค์กรหรือชุมชนต๎องมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง ดังนั้นการ
จัดการความรู๎จะยั่งยืนเกิดผลจริงทุกคนทราบ แนวคิด ความหมาย กระบวนการ เครื่องมือในการ
จัดการความรู๎เสียกํอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
8.1  วิวัฒนาการของการจัดการองค์ความรู้ 
       ชํวงหรือยุคของการพัฒนาของการจัดการองค์ความรู๎ในองค์กรอาจมีมุมมองที่

แตกตํางกันบ๎างของผู๎เชี่ยวชาญแตํละทํานแตํโดยสํวนใหญํแล๎วหลักการที่ใช๎ในการแบํงยุคมะกินไปกับ
วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์บางทํานได๎แบํงออกเป็น 3 ยุคโดยเริ่มจากชํวงประมาณปี ค.ศ. 
1995 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่มีการมุํงเน๎นการสร๎างและขยายองค์ความรู๎ในองค์กรให๎เติบโตขึ้น  โดยมีการ
แบํงชํวงของการจัดการความรู๎เป็น 3 ชํวงดังนี้ 

      ชํวงแรก เน๎นการจัดการที่น าระบบคอมพิวเตอร์และเครือขํายมาใช๎ในการจัดการ
กับข๎อมูลจะมีบริษัทซอฟต์แวร์หลายบริษัทเป็นผู๎จัดการข๎อมูลโดยสร๎างฐานความรู๎หลังจากนั้นเริ่มเห็น
วําการใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการจัดความรู๎ในองค์กรไมํประสบผล  เพราะ สํวนใหญํระบบ
สารสนเทศแตํละระบบยังแยกกันอยูํยังไมํได๎มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์  ดังนั้นในปัจจุบันจึงได๎มีการ
พัฒนาตํอยอดระบบสารสนเทศท่ีมีอยูํให๎สามารถเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของสารสนเทศระหวําง
ระบบได๎โดยการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลให๎ถึงกันและกลับและจัดเก็บไว๎ในคลังข๎อมูล 
        ชํวงที่ 2 เริ่มเน๎นที่คนเป็นหลักเป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู๎ในองค์กร
และใช๎ไอทีเป็นเครื่องมือสนับสนุนในยุคนี้จะมีต าแหนํง CKO (Chief Knowledge Official) เกิดขึ้น 
ยุคนี้มีนักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อ Nonaka และ Takeuchi ได๎เขียนหนังสือชื่อโดยเน๎นการสร๎างและการ
กระจายความรู๎ในองค์กรระหวํางความรู๎ที่อยูํในตัวตนอยูํในตัวคนกับความรู๎ที่อยูํในรูปของสื่อและ
เอกสารตํางๆ โดยมีโมเดล SECI-Knowledge Conversion เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการ
สร๎างและขยายองค์ความรู๎ในองค์กรซึ่ง model นี้เป็นที่รู๎จักและใช๎งานกันแพรํหลาย โดยองค์ความรู๎ที่
อยูํในตัวคนสํวนใหญํจะมีกระบวนการและบรรยากาศที่เอ้ือตํอการแลกเปลี่ยนความรู๎ เพ่ือน าความรู๎
ดังกลําวมากํอให๎เกิดประโยชน์แกํองค์กรได๎โดยปกติแล๎ว   ความรู๎ไมํสามารถจัดการได๎ เราไมํสามารถ
สั่งให๎รู๎คนนั้นถํายโอนความรู๎ที่มีอยูํให๎ผู๎ อ่ืนได๎ องค์กรต๎องสร๎างบรรยากาศให๎เอ้ือกํอให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ให๎เกิดข้ึนและเห็นจริงได๎ ซึ่งจะน าไปสูํคํานิยมและเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด   
      ในหลายองค์กรคิดวําการสร๎างพ้ืนฐานความรู๎เป็นการจัดการความรู๎ในองค์กรแตํเมื่อ
ตรวจสอบและติดตามผลการใช๎งานจริงๆแล๎วจะพบวําฐานความรู๎ดังกลําวมีการใช๎งานน๎อยมาก
โดยเฉพาะจากกลุํมผู๎เชี่ยวชาญที่มีทักษะระดับสูงทักษะสูงหลายครั้งเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่เขาใช๎ประโยชน์
อะไรไมํได๎เลยเนื่องจากวําการแปลงความรู๎ที่เกิดจากประสบการณ์ผู๎รู๎มักจะประสบปัญหาในเรื่องการ
สื่อความรู๎ในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อตํางๆ เรามักจะพบวํา ฐานความรู๎ที่องค์กรเตรียมให๎ฉันอาจไมํ
ทันสมัยและไมํตรงกับความต๎องการ การจัดการองค์ความรู๎  จึงจ าเป็นต๎องมีการจัดการให๎เหมาะสม
กับกลุํมคนหรือกลุํมพนักงาน เรามักจะคุ๎นเคยกับการแบํงกลุํมตลาดและลูกค๎าจนลืมพนักงานของ
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ตนเอง  บางครั้งองค์กรจ าเป็นต๎องถํายทอดข๎อมูล ขําวสารนโยบายขององค์กรอยํางเป็นทางการให๎กับ
พนักงานทุกคนผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ 
      ในชํวงที่ 3 เป็นการจัดการและแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ของคนซึ่งจะ
ชํวยให๎การท างานการแก๎ไขปัญหาตํางๆ รวดเร็วขึ้นเป็นยุคของความรํวมมือประสานงานกันโดยใช๎
เครือขํายและสนับสนุนทางด๎านไอทีและซอฟต์แวร์ ดังนั้น การจัดการความรู๎ในยุคที่ 3 จึงมีการ
พัฒนาแนวคิดวําองค์ความรู๎ในระดับของผู๎เชี่ยวชาญที่คํอนข๎างจะ Abstract สามารถถํายทอด
แลกเปลี่ยนความรู๎ได๎ในลักษณะเสวนาการแลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและกันผํานนักปฏิบัติการชุมชนซึ่ง
สมาชิกในชุมชนมีความรู๎และประสบการณ์ที่คล๎ายคลึงกันมีเป้าหมายและความต๎องการที่เหมือนกัน 
ความสัมพันธ์จากสมาชิกแตํละนักปฏิบัติการชุมชนจะกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและถํายโอนองค์
ความรู๎กันอยํางเป็นธรรมชาติ หากเราวิเคราะห์ส ารวจแลกเปลี่ยนความรู๎ ที่เกิดขึ้นในองค์เราจะพบวํา 
มีเครือขํายทางสังคมสังคมเกิดขึ้นในองค์กรที่ไมํยึดติดกับโครงสร๎างขององค์กรที่มีการแลกเปลี่ยน
ความรู๎ ซึ่งกันและกันอยํางเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะสํงผลให๎องค์กรได๎เรียนรู๎และสามารถชํวยเหลือรํวมมือ
กันแก๎ปัญหาได๎อยํางรวดเร็วทั่วถึงทั้งองค์กรบางครั้งในการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไมํ
คุ๎นเคยมากํอนเชํนการประดิษฐ์คิดค๎นสิ่งประดิษฐ์ใหมํอาจมีการรวมทีมจากผู๎เชี่ยวชาญในหลากหลาย
มุมมองมารวมตัวกนัเพื่อเรียนรู๎และค๎นคว๎าสิ่งประดิษฐ์ใหมํนั้นรํวมกันเมื่อบรรลุภารกิจแล๎วสมาชิกนี้ ก็
จะแยกย๎ายกลับหนํวยงานเดิม 
     จากพัฒนาการในการจัดการองค์ความรู๎ตํางๆทั้งสามมิตรยังคงมีผลและเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน    แตํละยุคที่เกิดขึ้นจะชํวยเสริมสร๎างให๎องค์กรสามารถสร๎างรักษาและตํอยอดองค์ความรู๎
และเกิดการเรียนรู๎ในองค์กรได๎สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล๎วเมื่อ  การเรียนรู๎และแลกเปลี่ยนความรู๎เป็นไป
พร๎อมตํอการแขํงขันวิทยาที่เร็วกวําองค์กรอ่ืนได๎(บดินทร์ วิจารณ์ , 2548 : 116-120) 
 

8.2  ความหมายของการจัดการความรู้ 
     การจัดการความรู๎มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎หลากหลาย ดังนี้ 
 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได๎ให๎ความหมายของค าวํา “การจัดการความรู๎” ไว๎ คือ ส าหรับ
นักปฏิบัติ การจัดการความรู๎คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอยํางน๎อย 4 ประการไป
พร๎อมๆ กัน ได๎แกํ  

๑) บรรลุเป้าหมายของงาน  
๒) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
๓) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู๎ และ 
๔) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมูํคณะ ความเอ้ืออาทรระหวํางกันในท่ีท างาน  

  (www.stou.ac.th เข๎าถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560) 
 บดินทร์ วิจารณ์ ได้ให้ความหมายของข้อมูลว่า คือ สารสนเทศที่เราสามารถตีความ

และท าความเข้าใจกับข้อความได้ 
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8.3  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
      การจัดการความรู๎มีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญคือ 

8.1 “คน” ถือวําเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหลํงความรู๎ และเป็น
ผู๎น าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์       

8.2“เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพ่ือให๎คนสามารถค๎นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน 
รวมทั้งน าความรู๎ไปใช๎อยํางงําย และรวดเร็วขึ้น  

 8.3 “กระบวนการความรู๎” นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู๎จากแหลํง
ความรู๎ไปให๎ผู๎ใช๎ เพ่ือท าให๎เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  

             องค์ประกอบทั้ง 3 สํวนนี้ จะต๎องเชื่อมโยงและบูรณาการอยํางสมดุล การจัดการ
ความรู๎ของกรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให๎สํวนราชการมีหน๎าที่พัฒนาความรู๎ในสํวนราชการ เพ่ือให๎มี
ลักษณะเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ โดยต๎องรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและสามารถประมวลผล
ความรู๎ในด๎านตํางๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็วและเหมะสม
ตํอสถานการณ ์(www.stou.ac.th สืบค๎นวันที่ 16 มีนาคม 2560) 

 
8.4   เครื่องมือที่ใช้จัดการความรู้ 

             การจัดการความรู๎ประกอบด๎วย กระบวนการหลักๆ ได๎แกํ การค๎นหาความรู๎      
การสร๎างและแสวงหา  ความรู๎ใหมํ การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู๎ การแบํงปันแลกเปลี่ยนความรู๎ สุดท๎ายคือ การเรียนรู๎ และเพ่ือให๎มีการน าความรู๎ไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดตํอองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร๎างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช๎ในการ
ถํายทอดและแลกเปลี่ยนความรู๎  ซึ่งอาจแบํงเป็น 2 กลุํมใหญํ ๆ คือ 

                 8.4.1  เครื่องมือที่ชํวยในการ “เข๎าถึง” ความรู๎ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู๎ประเภท 
Explicit   
                8.4.2  เครื่องมือที่ชํวยในการ “ถํายทอด “ ความรู๎ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู๎
ประเภท Tacit ซึ่งต๎องอาศัยการถํายทอด โดยปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลเป็นหลัก 
                 ในบรรดาเครื่องมือดังกลําวที่มีผู๎นิยมใช๎กันมากประเภทหนึ่งคือ  ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎  หรือชุมชน นักปฏิบัติ  (Community of Practice : CoP) 

 
8.5   กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

  การจัดการความรู๎ เป็นกระบวนการที่จะชํวยให๎เกิดพัฒนาการของความรู๎ หรือการ
จัดการความรู๎ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  
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            8.5.1 การบํงชี้ความรู๎ เป็นการพิจารณาวําองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายคืออะไร และเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต๎องใช๎อะไร ขณะนี้เรามีความรู๎อะไรบ๎าง    
อยูํในรูปแบบใด อยูํที่ใคร          

            8.5.2 การสร๎างและแสวงหาความรู๎ เชํนการสร๎างความรู๎ใหมํ แสวงหาความรู๎จาก
ภายนอก รักษาความรู๎เกํา ก าจัดความรู๎ที่ใช๎ไมํได๎แล๎ว  

            8.4.3 การจัดความรู๎ให๎เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร๎างความรู๎ เพ่ือเตรียมพร๎อม
ส าหรับการเก็บความรู๎อยํางเป็นระบบในอนาคต  

            8.4.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู๎ เชํน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให๎เป็น
มาตรฐาน ใช๎ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให๎สมบูรณ์  

            8.5.5 การเข๎าถึงความรู๎ เป็นการท าให๎ผู๎ใช๎ความรู๎เข๎าถึงความรู๎ที่ต๎องการได๎งําย
และสะดวก เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต๎น
กระบวนการจัดการความรู๎ (Knowledge Management) 

          8.5.6. การแบํงปันแลกเปลี่ยนความรู๎ ท าได๎หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู๎ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น  Tacit 
Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข๎ามสายงาน กิจกรรมกลุํมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู๎ เป็นต๎น  

         8.5.7. การเรียนรู๎ ควรท าให๎การเรียนรู๎เป็นสํวนหนึ่งของงาน เชํนเกิดระบบการ
เรียนรู๎จากสร๎างองค์ความรู๎ การน าความรู๎ในไปใช๎ เกิดการเรียนรู๎และประสบการณ์ใหมํ และ
หมุนเวียนตํอไปอยํางตํอเนื่อง 

 
8.6 บุคคลคนส าคัญท่ีด าเนินการจัดการความรู้  

ในขั้นตอนการด าเนินการจัดการความรู๎ต๎องประกอบด๎วยบุคคล ดังตํอไปนี้ 

         8.6.1. ผู๎บริหารสูงสุด (CEO) ส าหรับวงการจัดการความรู๎ ถ๎าผู๎บริหารสูงสุด
เป็นแชมเปี้ยน (เห็นคุณคํา และด าเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่วํายากทั้งหลายก็งํายขึ้น ผู๎บริหาร
สูงสุดควรเป็นผู๎ริเริ่มกิจกรรมจัดการความรู๎ โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน๎าที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” 
ของ KM ซึ่งควรเป็นผู๎บริหารระดับสูง เชํน รองอธิบดี, รองผู๎อ านวยการใหญํ  

         8.6.2. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer, CKO) ถ๎าการริเริ่มมาจาก
ผู๎บริหารสูงสุด “คุณเอ้ือ” ก็สบายไปเปลาะหนึ่ง แตํถ๎าการริเริ่มที่แท๎จริงไมํได๎มาจากผู๎บริหารสูงสุด 
บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น า เป้าหมาย/หัวปลา ไปขายผู๎บริหารสูงสุด ให๎ผู๎บริหารสูงสุด
กลายเป็นเจ๎าของ “หัวปลา” ให๎ได๎ บทบาทตํอไปของ “คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอ านวย” และ
รํวมกับ “คุณอ านวย” จัดให๎มีการก าหนด “เป้าหมาย/หัวปลา” ในระดับยํอยๆ ของ “คุณกิจ/
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ผู๎ปฏิบัติงาน”, คอยเชื่อมโยง “หัวปลา” เข๎ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร, จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ (Empowerment), รํวม Share 
ทักษะในการเรียนรู๎ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการความรู๎โดยตรง 
และเพ่ือแสดงให๎ “คุณกิจ” เห็นคุณคําของทักษะดังกลําว, จัดสรรทรัพยากรส าหรับใช๎ในกิจกรรม
จัดการความรู๎ พร๎อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู๎เข๎ากับกิจกรรมสร๎างสรรค์อ่ืนๆ  ทั้งภายในและ
นอกองค์กร, ติดตามความเคลื่อนไหวของการด าเนินการให๎ค าแนะน าบางเรื่อง และแสดงทําทีชื่นชม
ในความส าเร็จ อาจจัดให๎มีการยกยํองในผลส าเร็จ และให๎รางวัลที่อาจไมํเน๎นสิ่งของแตํเน๎นการสร๎าง
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ  

       8.6.3. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator , KF) เป็นผู๎คอยอ านวยความ
สะดวกในการจัดการความรู๎ ความส าคัญของ “คุณอ านวย” อยูํที่การเป็นนักจุดประกายความคิดและ
การเป็นนักเชื่อมโยง โดยต๎องเชื่อมโยงระหวํางผู๎ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู๎บริหาร (“คุณเอ้ือ”), 
เชื่อมโยงระหวําง “คุณกิจ” ตํางกลุํมภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู๎ภายในองค์กร กับ
ภายนอกองค์กร โดยหน๎าที่ท่ี “คุณอ านวย” ควรท า คือ - รํวมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให๎มีการก าหนด “หัว
ปลา” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพ่ือสร๎างความเป็นเจ๎าของ “หัวปลา” - จัดตลาด
นัดความรู๎ เพ่ือให๎ คุณกิจ น าความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ถอดความรู๎ออกมาจากวิธีท างานที่
น าไปสูํความส าเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “หัวปลา” 1) จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชํวย” 
(Peer Assist) เพ่ือให๎บรรลุ “หัวปลา” ได๎งําย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู๎นั้นจะอยูํภายในหรือนอกองค์กรก็ได๎ 
เรียนรู๎วิธีท างานจากเขา เชิญเขามาเลําหรือสาธิต 2) จัดพ้ืนที่เสมือนส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
และส าหรับเก็บรวบรวมขุมความรู๎ที่ได๎ เชํน ใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ 
เว็บบอร์ด เว็บบล็อก อินทราเน็ต จดหมายขําว เป็นต๎น 3) สํงเสริมให๎เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ       
(CoP-Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู๎ หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักของ
องค์กร 4) เชื่อมโยงการด าเนินการจัดการความรู๎ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู๎ภายนอก เพ่ือ
สร๎างความคึกคักและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับภายนอก  

        8.6.4. คุณกิจ (Knowledge Pracititoner, KP) “คุณกิจ” หรือผู๎ปฏิบัติงาน 
เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริง ของการจัดการความรู๎ เพราะเป็นผู๎ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู๎
ประมาณร๎อยละ 90-95 ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ๎าของ “หัวปลา” โดยแท๎จริง และเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎ (Explicit Knowledge) และเป็นผู๎ที่ต๎องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ใช๎ หา สร๎าง แปลง ความรู๎เพ่ือ
การปฏิบัติให๎บรรลุถึง “เป้าหมาย/หัวปลา” ที่ตั้งไว๎  

        8.6.5. คุณประสาน (Network Manager) เป็นผู๎ที่คอยประสานเชื่อมโยง
เครือขํายการจัดการความรู๎ระหวํางหนํวยงาน ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวงที่กว๎างขึ้น เกิดพลัง
รํวมมือทางเครือขํายในการเรียนรู๎และยกระดับความรู๎แบบทวีคูณ   (www.stou.ac.th สืบค๎นวันที่ 
16 มีนาคม 2560) 

http://www.stou.ac.th/
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ให้ นั กศึ กษาสื บค้ นข้ อ มูลจากหนั ง สื อและสื่ อออน ไลน์ จ าก ห้ อ งส มุด  เ รื่ อ ง 
............................................................................................................................            
(ตามที่จับสลากได้) จากหนังสือและจากข้อมูลออนไลน์  พร้อมน าเสนอเนื้อหาและแหล่งอ้างอิง
ที่ค้นได้จากห้องสมุด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นมาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและแหล่งข้อมูล 
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ใบงานที่ 1 เรื่องเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและวิธีการรวบรวม
ข้อมูล 
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.................................................................................................................................................................. 
 

 

 
 
 
ประเด็นเร่ืองที่ให้สืบค้นมดีังนี้ 

๑. ความหมายของโลกร้อนและวิธีแก้ไข  
๒. ความหมายของสารนิเทศและแหล่งสารนิเทศ 
๓. ความหมายของเศรษฐศาสตร์และประเภทของเศรษฐศาสตร์ 
๔. ความหมายและขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
๕. ความเป็นมาและความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ความเป็นมาและความหมายของวิชาจิตวิทยา 
๗. ความหมายของกลุ่มและการบริหารกลุ่ม 
๘. ความหมายและลักษณะของผู้น าที่ดี 
๙. ความหมายของทีมและวิธีการสร้างทีม 
๑๐. ประวัติความเป็นมาของการเตะบอลและวิธีการเตะบอลที่ดี 
๑๑. การเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไร 
๑๒. การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นอย่างไร 
๑๓.  การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างไร 
๑๔.  4P คืออะไร  จงอธิบายพอสังเขป 
๑๕. ความหมายของการวิจัยและประเภทของงานวิจัย 
๑๖. แหล่งข้อมูลของงานวิจัยมีกี่ประเภท อะไรบ้างจงอธิบาย 
๑๗. จงบอกความหมายและประเภทของการตลาด 
๑๘. ความหมายและวิธีการใช้คอมเบื้องต้น 

 
 
 

 

 

 

ประเด็น 
                                    

คะแนนรวม  10 

1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีสืบคน้ 2 
2. จ านวนแหล่งข้อมูลที่สืบคน้ 2 
3. วิธีการสืบค้นข้อมลู 2 
4. การเขียนอ้างอิงข้อมูล 2 
5.ความสนใจในการปฏิบัติกจิรรม 2 

รวม - 
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- ให้นักศึกษาร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน ใช้

เวลา 5o นาท ี พร้อมน าเสนอแผนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อไป 
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ค าช้ีแจง 
ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบทีถู่กที่สดุ  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
 

๑. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล 
ก. ขําวสาร เอกสาร     
ข. ข๎อเท็จจริง  
ค. คน สัตว์ สิ่งของ     
ง. ความคิด 

2. ข้อใดเป็นข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ก. ข๎อมูลส ารวจส ามะโนประชากร   
ข. รายงานประจ าปี  
ค. การส ารวจจากกลุํมตัวอยําง   
ง. ใบลานในวัด 

3. ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) หมายถึงข้อมูลประเภทใด 
ก. ความคิดเห็นของนักศึกระดับปวช.    
ข. คุณภาพการท างานของข๎าราชการ  
ค. พ้ืนที่ปลูกข๎าวในภาคเหนือ    
ง. ความสนใจของนักศึกษาปีที่ ๑ 

4. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) หมายถึงข้อมูลประเภทใด  
ก. จ านวนนักศึกระดับปวช.     
ข. รายได๎ของข๎าราชการ  
ค. พ้ืนที่ปลูกข๎าวภาคเหนือ    
ง. ความสนใจของนักศึกษาปีที่ ๑ 

5. สิ่งท่ีท าให้สารสนเทศต่างจากข้อมูลตรงกับข้อใด 
 ก. ความดิบของข๎อมูล    

ข. ข๎อเท็จจริงของข๎อมูล 
 ค. ความละเอียดของข๎อมูล   

ง. การประมวลผลข๎อมูล 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 3 การศึกษาข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล   
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6. วิธีการในข้อใดที่จะท าให้ได้ข้อมูลของชุมชนในเชิงลึกมากที่สุด 
 ก. การสัมภาษณ์     

ข. การส ารวจ 
 ค. การสืบค๎น     

ง. การอํานหนังสือ 
7. ถ้าเราอยากได้ข้อมูลเชิงลึกในชุมชนเราควรท าอย่างไร 
 ก. การสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน   

ข. การส ารวจข๎อมูลในชุมชน 
 ค. การสืบค๎นข๎อมูลใน อบต.   

ง. การอํานหนังสือเกี่ยวกับชุมชน 
8. ถ้าเราอยากได้ข้อมูลปฐมภูมิที่เก่าแก่ในชุมชนเราควรท าอย่างไร 
 ก. สัมภาษณป์ราชญ์ชุมชนที่มีอายุมาก 
 ข. สอบถามเจ๎าอาวาสในชุมชนที่มีพรรษามาก 
 ค. แกะเนื้อหาจากใบเสมาภายในวัด   
         ง. ศึกษาหนังสือเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชุมชน 
9. การใช้งาน Search Engine มีจุดประสงค์ในข้อใด 

ก. โปรแกรมชํวยสร๎างเว็บไซต์   
ข. โปรแกรมน าเสนอข๎อมูลเว็บไซต์  
ค. การค๎นหาข๎อมูลบนอินเทอร์เน็ต   
ง. ต าแหนํงในการสืบค๎นข๎อมูล 

10. ปัจจุบันโปรแกรมน าเสนอข้อมูลเว็บไซต์ที่คนนิยมใช้แพร่หลายตรงกับข้อใด 
 ก. yahoo     

ข. Google 
 ค. sanook     

ง. fox 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 3 

 
ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ง 6 ก 
2 ข 7 ก 
3 ค 8 ค 
4 ง 9 ข 
5 ง 10 ข 
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หน่วยที่ 4 
การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความส าคัญของการคิดเพ่ือแก้ปัญหา 
2. ความหมายและประเภทของปัญหา 
3. องค์ประกอบของปัญหา 
4. กระบวนการขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและเทคนิควิธีการคิดแก้ปัญหา 
5. ปัจจัยที่ท าให้การแก้ปัญหายากข้ึน 
6. ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
7. ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
8. เทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ 

      
จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 

1. บอกความส าคัญของการคิดเพ่ือแก้ปัญหาได้ 
2. อธิบายความหมายและประเภทของปัญหาได้ 

          3.  อธิบายองค์ประกอบของปัญหาและกระบวนการคิดแก้ปัญหา 
4. สรุปเทคนิควิธีการคิดแก้ปัญหา 
5. บอกกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
6. คิดแก้ปัญหาของตนได้ 

 
สาระส าคัญ 

การคิดเพ่ือแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการ ด้วยมนุษย์มีกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาตั้งแต่เกิดจนสิ้นลมหายใจดังนั้นการคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาจึงมีความส าคัญมากส าหรับมนุษย์ ส าหรับความหมายของการคิดแก้ปัญหาคือกระบวนการ
ท างานของสมองในการใช้การเรียนรู้ การใช้ประสบการณ์เดิม มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ส่วนประเภท
ของปัญหามีการนิยามไว้หลากหลาย  ด้านองค์ประกอบของปัญหามีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 
เริ่มต้น  เป็นเป้าหมาย และอุปสรรค  กระบวนการและขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาเป็นแนวทางที่จะท า
ให้เข้าใจปัญหามากขั้น  หากเพ่ิมเทคนิควิธีการคิดแก้ปัญหาก็จะท าให้การด าเนินการแก้ปัญหาเป็นไป
ด้วยดี  ปัจจัยที่ท าให้การแก้ปัญหายากขึ้นประกอบด้วยกฎเกณฑ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่  การคิด
วิเคราะห์ช่วยพิจารณาเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวเรารวมทั้งการด าเนินเหตุการณ์ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง  การคิดวิเคราะห์ต้องมีเทคนิควิธีการวิเคราะห์เราใช้ค าถามส าหรับการส่งเสริมการวิเคราะห์  
กระบวนการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาจึงมีความส าคัญส าหรับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
2. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนด้วยเพลง “ก้อนหินก้อนนั้น” 
3. กิจกรรมน าเสนอด้วย Power Point  
4. กิจกรรมการอภิปรายตาม ภาพยนตร์โฆษณา “เด็กขโมยยาไปรักษาแม่” 
5. กิจกรรมดูภาพยนตร์โฆษณา  “การคิดดี ชีวิตมีสุข” กิจกรรมดูวิดีโอเพลง 

“ทบ. 2 ลูกอิสาน 
6. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเติม 

7. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. ภาพยนตร์โฆษณา “เด็กขโมยยาไปรักษาแม่”   
4. ภาพยนตร์โฆษณา  “การคิดดี ชีวิตมีสุข” 
5. วิดีโอเพลง “ทบ. 2 ลูกอิสาน” 
6. เพลง “ก้อนหินก้อนนั้น” 
7. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 
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ค าช้ีแจง 

ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบทีถู่กที่สดุ  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
 

๑. ปัญหาใดต่อไปนี้แก้ไขยากที่สุด  
 ก. สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม    

ข. การเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม  
ค. ปัญหาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
ง. การจัดการความคิดและอารมณ์ 

๒. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา 
 ก. ปัญหาคือสิ่งที่จะต้องคิด    
          ข. ปัญหาคือข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรค 
 ค. ปัญหาคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น    
          ง. ปัญหาคือสิ่งที่ต้องก าหนดไว้เพ่ือแก้ไข 
 ๓. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ 
 ก. การประเมินสถานการณ์จะถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
 ข. การประเมินสถานการณ์เป็นการมองอย่างเฉพาะเจาะจง 
 ค. การประเมินสถานการณ์จะเน้นที่แนวคิดของผู้บริหารเป็นหลัก 
 ง. การประเมินสถานการณ์เป็นการมองอย่างรอบด้านและครบถ้วน 
๔. นักวิชาการตะวันตกท่านใดคือ ผู้พัฒนาแนวคิด SWOT  
 ก. Abraham H. Maslow    

ข. Albert S. Humphrey 
 ค. Elton Mayo      

ง. Frederic W. Taylor 
๕. ตัวอักษร O จากแนวคิด SWOT หมายถึงอะไร 
 ก. จุดแข็ง      

ข. โอกาส 
 ค. จุดอ่อน      

ง. อุปสรรค 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์   



หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
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6.การวิเคราะห์สถานการณส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นหลักส าคัญในการประเมิน
สถานการณ์ของแนวคิด SWOT ที่ตรงกับสุภาษิตข้อใด 
 ก. น้ าขึ้นให้รีบตัก      
         ข. ชนะตนนั้นแหละเป็นการดี 
 ค. ปัญญาความรู้เป็นแสงสว่างในโลก   
          ง. รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง 
อ่านบทความแล้วตอบค าถาม 

นายทองแท้มีอาชีพท าสวน เขาปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี ผักคะน้า 
ถั่วฝักยาว และผักบุ้ง ต่อมามีศัตรูพืชมารบกวนผักที่เขาปลูกไว้ท าให้ผักมีรอยราคาจึงตก รายได้จึงไม่
พอกับรายจ่ายที่ลงทุนไป นายทองแท้จึงใช้ยาปราบศัตรูพืชมาพ่นกันแมลง ท าให้แมลงไม่มารบกวนผัก
สวนครัวของเขา พืชผักจึงสมบูรณ์สวยงาม และขายได้ราคาดี แต่ต่อมานายทองแท้กลับมีอาการปวด
ศีรษะ เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ทองร่วง ไม่สบาย  

7. ปัญหาส าคัญของนายทองแท้คืออะไร 
 ก. นายทองแท้เจ็บป่วย    

ข. นายทองแท้ใช้ยาฆ่าแมลง 
 ค. พืชผักสวนครัวราคาตกต่ า  

ง. ศัตรูพืชมารบกวนพืชผักสวนครัว 
๘. กระบวนการคิดแก้ปัญหาเริ่มต้นจากสิ่งใด 
 ก. ตั้งสมมติฐานหรือหาสาเหตุของปัญหา   

ข. ก าหนดปัญหา 
 ค. วางแผนแก้ปัญหา     

ง. เก็บรวบรวมข้อมูล 
9.วิธีการแก้ปัญหาตามหลักการของอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ค าว่า สมุทัย ตรงกับข้อใด 
 ก. ตัวปัญหา      

ข. สาเหตุของปัญหา 
 ค. วิธีการแก้ปัญหา     

ง. การหมดสิ้นของปัญหา 
๑0. วิธีการแก้ปัญหาด้วยหลักการของอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ค าว่า มรรค ตรงกับข้อใด 
 ก. ตัวปัญหา      

ข. สาเหตุของปัญหา 
 ค. วิธีการแก้ปัญหา     

ง. การหมดสิ้นของปัญหา 
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 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกวันที่ทุกคนล้วนต้องพบกับปัญหาเล็กบ้างใหญ่บ้าง ปัญหา
การเรียน ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการท างาน วิธีการแก้ปัญหาก็มีท้ังที่ไม่ใช้ความคิด บางปัญหาก็ใช้
ความคิดอย่างมาก ถ้าแก้ได้ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในชีวิต แต่บ่อยครั้งก็แก้ปัญหาได้ไม่หมดยังคงมี
ปัญหาหลงเหลือให้เราต้องคิดแก้ต่อ โชคดีท่ีมนุษย์มีความแตกต่างหรือเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆเพราะมี
กระบวนการรู้การคิดและปัญญาโดยความรู้ต่างๆ จะถูกน ามาบูรณาการหรือน ามาเชื่อมโยงกันโดย
กระบวนการทางสมองในข้ันสูง  การที่บุคคลอ่ืนมีความฉลาดกว่าอีกคนหนึ่งนั้นเป็นเพราะมีข้อมูลและ
มีความช านาญในเรื่องนั้นๆ  ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการใช้ความคิดหรือกระบวนการทาง
ความคิดส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหา การวางแผนเพ่ือหา
แนวทางที่จะท าให้เข้าใจปัญหาและสามารถก าจัดปัญหาให้หมดสิ้น ในเรื่องการคิดเพ่ือแก้การ
แก้ปัญหาได้รวบรวมข้อมูลที่ส าคัญที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ดี ดังนี้ 

 
1. ความส าคัญของการคิดเพื่อแก้ปัญหา 

การคิดมีความส าคัญมากส าหรับการแก้ปัญหา การคิดจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่มนุษย์
รับรู้ และสิ่งกระตุ้นภายนอกทั้งหลายที่จะน าไปสู่กระบวนการทางสมอง น าไปสู่การสร้างกิจกรรม
ทางการคิด สร้างสติปัญญาหรือความฉลาดของแต่ละบุคคล น าไปสู่การคิดแก้ปัญหาของบุคคลได้ โดย
กิจกรรมทางสมองเหล่านี้ได้มาจากการฝึกฝน ท าซ้ าจนเกิดเป็นพฤติกรรมทางสมอง ซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคลกิจกรรมทางสมองนี้มี 5 ประเภทคือ 

1) การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการคิดวิธีแก้ไขอุปสรรคเพ่ือบรรลุหรือได้
เป้าหมายที่ต้องการเพื่อความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้น ซึ่งมีวิธีที่มีความแตกต่างและหลากหลาย 

2) การมีเหตุผล (reasoning) เป็นพฤติกรรมที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น และจะ
เกิดมากในมนุษย์เนื่องจากมีสมองและประสาทที่เจริญกว่าสัตว์อ่ืนๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ดีกว่า
สัตว์อ่ืน การใช้เหตุผลคือ การใช้ความสามารถในการตอบโต้ต่อสิ่งเร้า หรือต่อสิ่งที่มากระตุ้นอย่าง
ถูกต้องในครั้งแรกโดยไม่มีการลองผิดลองถูกแม้ว่าเหตุการณ์ใหม่นี้แตกต่างไปจากประสบการณ์เก่าที่
เคนพบมา และสามารถน าผลการเรียนรู้เก่าๆ แบบอ่ืนมาใช้ในการกระท าได้อีกด้วย  รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบขัดเกลาและพัฒนาระบบเหตุผลให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3) การประเมิน (judgment) คือ การตีคุณค่า การประเมินผล ในทางจิตวิทยาจะ
หมายถึงระดับของสติปัญญาที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลที่เรียกว่าความฉลาดหรือปัญญา
ในความสามารถหยั่งเห็นในคุณค่าของสิ่งต่างๆ 

4) การตัดสินใจ (decision) หมายถึง กระบวนการเลือกสิ่ง (ทาง) ใดสิ่ง(ทาง) หนึ่งจาก
หลายๆ สิ่ง (ทาง) ที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นสิ่ง (ทาง) ที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยที่ 4 
การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ 
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หรือเป้าหมายที่ต้องการ การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือการจัดการเกือบทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดระบบองค์การและบุคลากร การประสานงาน การควบคุม  
การด าเนินชีวิตต่างๆ   

5) การสร้างสรรค์ (creativity)  ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม 
(originality) ความคิดคล่องตัว(fluency)  ความคิดยืดหยุ่น(flexibility)  และความคิดละเอียดลออ 
(elaboration) (อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2556: 231) 

 
2. ความหมายและประเภทของปัญหา 

ความหมายของปัญหา หมายถึง สภาวะหรือสภาพการณ์ที่เรามีความปรารถนาหรือ
ความต้องการจะเปลี่ยนการกระท าให้เป็นไปอีกแบบแต่ไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากสภาวะที่ไม่ปกติ
หรืออุปสรรคที่จะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากเกิดอุปสรรค 

ความหมายของการคิดแก้ปัญหา มีนักวิชาการได้ให้ความหมายหลากหลายของการ
แก้ปัญหา ดังนี้ 

กาเย่ (Gagne 1970 : 63 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559 : 67) ให้ความหมายของ
การคิดแก้ปัญหาว่า  เป็นรูปแบบของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ประเภทหลักการ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปและใช้หลักการนั้นประสมประสานกันจนเป็นความสามารถ
ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ความสามารถทางด้านการคิดแก้ปัญหา 

บรอน์,เอสทรานด์ และ โดมินอสกี (Boure,Ekstrand and Dominowski, 1971: 75 
อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559 : 67) ให้ความหมายของการแก้ปัญหาไว้ว่าง เป็นความสามารถใน
การใช้ประสบการณ์เดิม  จากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการแสดงความรู้ ความคิดของ
สถานของสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาในปัจจุบันโดยน ามาจัดเรียงใหม่เพ่ือผลของความส าเร็จใน
จุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 

ทอแรนซ์ (Torrance, 1985 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559 : 67) ให้ความหมาย
ของการคิดแก้ปัญหาว่า  เป็นรูปแบบของการคิดแก้ปัญหาที่เริ่มจากการรับรู้ถึงสถานการณ์ที่ยังไม่
ปรากฏขึ้นแล้วน าเอาสภาพการนั้นมาเข้าสู่ระบบการคิดแก้ปัญหาหรือค้นคว้าค าตอบที่แปลกใหม่เป็น
แนวคิดท่ีมีคุณค่าตามกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

 สุชา จันทร์เอม (2536 : 188 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2559 : 68) ให้ความหมาย
ของการคิดแก้ปัญหาว่า เป็นกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ซึ่งมุ่งที่จะให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
การแก้ปัญหาประกอบด้วยกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกันโดยปัญหายากไร้ส่วนใหญ่จะต้องใช้กิจกรรมมาก 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า การคิดแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการใช้การเรียนรู้  การใช้
ประสบการณ์เดิม  น าเอาสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นมาเข้าสู่ระบบการคิดแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมที่
ท าให้เกิดผลของความส าเร็จในจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 

 
ส่วนประเภทของปัญหา มีการนิยามประเภทของปัญหาไว้ดังนี้ 

1) ปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้ ผู้พบปัญหามีความรู้น้อยเกินไป 
2) ปัญหาที่เกิดครั้งแรก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด  ผู้พบปัญหาไม่สามารถ

คาดเดาได้เกิดข้ึนอย่างกะทันหัน เช่น ขับรถไปชนเสาไฟฟ้า ลูกค้ายกเลิกค าสั่งสินค้า 
3) ปัญหาที่พบประจ า สามารถใช้ประสบการณ์ความรู้เดิมแก้ปัญหาได้เนื่องจาก

เป็นปัญหาที่เกิดบ่อยครั้ง จนเกิดการฝึกฝนจนกลายเป็นความช านาญหรือเชี่ยวชาญ เช่น ช่างซ่อม
รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

4) ปัญหาด้านภาษา เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ข้อความที่เขียนหรือเป็นค าพูด
ที่ไม่สมบูรณ์ท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจผิดพลาดได้ 

5) ปัญหาเฉพาะด้าน ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
ต้องแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  

 
3. องค์ประกอบของปัญหา 

 ปัญหาทุกปัญหาประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการคือ 
3.1   สภาวะเริ่มต้น (initial state) หมายถึง จุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหา 

      3.2 สภาวะที่เป็นเป้าหมาย (goal state) หมายถึง ต าแหน่งหรือเป้าหมายที่เรา
ต้องการ ที่เราก าหนดไว้ 

3.3 อุปสรรค (obstacles) ได้แก่ ข้อจ ากัดที่ท าให้การด าเนินการจากสภาวะเริ่มต้น
ไปยังสภาวะที่เป็นเป้าหมายเป็นไปได้ยาก 

 
4. กระบวนการคิดและขั้นตอนคิดแก้ปัญหา 

 แนวทางท่ีจะท าให้เข้าใจปัญหาหรือจัดการกับปัญหาได้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
ด้าน คือ 

4.1  เป้าหมาย (goal) หมายถึง สิ่งที่สามารถน ามาใช้ประเมินได้ว่าปัญหานั้นถูก
แก้ไขแล้วหรือไม่ เช่น เป้าหมายของการเลือกของขวัญให้แฟน คือการท าให้เขาดีใจ เป็นต้น 

4.2  สิ่งที่มีมาให้ (givens) หมายถึง เงื่อนไข ข้อจ ากัด หรือองค์ประกอบใดๆ ที่มี
มาพร้อมกับปัญหา โดยจะเป็นแบบชัดเจน (explicit) หรือ โดยนัย (implicit) ก็ได้ เช่น ของขวัญอาจ



หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 106 

เป็นของมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป (explicit) หรือเป็นแหวนเนื่องจากแฟนเราอยากได้แหวน 
(implicit) 

4.3  วิธีการแปลงเงื่อนไข (means  of transforming conditions) ผู้แก้ปัญหา
ต้องมีความรู้ที่สามารถน าไปใช้ปัญหาได้เช่น  จะซื้อแหวนก็ต้องมีความรู้เรื่องแหวนว่าชนิดใดสวยและ
สมราคา เป็นต้น 

4.4  อุปสรรค (goal) สิ่งที่เป็นตัวขัดขวางการแก้ปัญหาเช่น ไม่มีเงินซื้อแหวน 
(อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2556: 231) 

 
  ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา 

      ในการแก้ปัญหา (Solution Problem)  เป็นการแสวงหาวิธีการ รูปแบบหรือ
กลวิธีต่างๆ ที่จะท าให้เราบรรลุเป้าหมายที่เรากระท าไม่ส าเร็จ  เป็นการใช้กระบวนการทางความคิด
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมของสมองที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ มีขั้นตอนในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นเริ่มต้น เมื่อเราพบกับปัญหาเราต้องพิจารณา วิเคราะห์ ไตร่ตรองปัญหา
อย่างรอบคอบ มองปัญหาให้กระจ่างชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสิ่งใด หรือมีสามเหตุจากอะไร 

2) ขั้นคิดหาค าตอบ เป็นขั้นตอนการคิดหาค าตอบส าหรับการแก้ปัญหา
หลายๆ วิธี มองหาผลลัพธ์ของขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่ละวิธี เราอาจหาวีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี
ร่วมกันส าหรับการแก้ปัญหาได้ 

3) ขั้นปฏิบัติ เมื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้แล้ว ก็ท าการลงมือปฏิบัติตามวีการ
ที่เลือกไว้อย่างรอบคอบ 

4) ขั้นบรรลุเป้าหมาย ขั้นตอนที่เมื่อปฏิบัติจริงแล้วสามารถหาทางแก้ปัญหาได้
ส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการทางด้านจิตวิทยาได้ก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้อย่าง
หลากหลายวิธี ดังนี้ 
 โพย่า (polya, 1968) เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา (understanding the problem) คือ การที่ผู้
แก้ปัญหาหาข้อมูลและถามตนเองด้วยค าถาม เช่น “ฉันต้องการอะไร” “อะไรคือเงื่อนไขของปัญหา” 

2) ขั้นวางแผน (devising a plan) คือ การที่ผู้แก้ปัญหาคิดถึงปัญหาในแบบที่เคย
เผชิญมาก่อนหรือมองหาวิธีจัดระเบียบของปัญหาใหม่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ใน
ขั้นนี้ผู้แก้ปัญหาจะถามค าถามกับตนเองว่า “ฉันเคยแก้ปัญหาแบบเดียวกับปัญหานี้มาก่อนหรือไม่” 

3) ขั้นด าเนินการตามแผน (carrying out the plan) ผู้แก้ปัญหาท าตามแผนที่วางไว้ 
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1. ขั้นระบุ
ปัญหา 

2. ขั้นให้นิยามและสร้าง
ภาพตัวแทนของปัญหา 

3. ขั้นวางแผน 

4. ขั้นระเบียบ
ข้อมูล 

5. ขั้นจัดสรร
ทรัพยากร 

6. ขั้นตรวจสอบ 

7. ขั้นประเมินผล 

4) ขั้นตรวจสอบผลการแก้ปัญหา (checking the results) คือ การที่ผู้แก้ปัญหา
ตรวจสอบผลโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ผลนั้นตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นต้น 

 
ต่อมาในปี ค.ศ. 2003  สเทิร์นเบิร์ก (Sternberg) ได้เสนอขั้นตอนของกการ

แก้ปัญหาในรูปแบบที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องเรียกว่า “วงล้อแห่งการแก้ปัญหา (problem solving 
cycle)” ดังแบบจ าลองข้างล่างนี้ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้น ได้แก ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงวงล้อแห่งการแก้ปัญหา (สเทิร์นเบิร์ก, 2003) 
 
1) ขั้นระบุปัญหา (problem identification) พิจารณาว่าปัญหาคืออะไร 
2) ขั้นให้นิยามและสร้างภาพตัวแทนของปัญหา (problem definition and 

representation)  ที่ต้องชัดเจนพอที่จะสามารถทราบได้ว่าจะแก้ปัญหาน้ าได้อย่างไรการนิยามปัญหา
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก ท าให้สร้างภาพตัวแทนของปัญหาได้ชัดเจน และโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาก็จะ
เป็นไปได้ถูกต้อง 
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3)  ขั้นวางแผน (strategy formulation) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 2 มาวางกลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาที่ประกอบด้วย 

3.1) การวิเคราะห์ คือการแยกปัญหาที่ซับซ้อนทั้งหมดเป็นหน่วยย่อยๆเพ่ือให้
สามารถจัดการเป็นส่วนส่วนได้ 

3.2) การสังเคราะห์  การรวมองค์ประกอบย่อยและจัดระเบียบเข้าด้วยกันเป็น
ลักษณะหรือรูปแบบหรือข้อสรุป 

4) ขั้นจัดระเบียบของข้อมูล (organization of information)  เป็นการรวบรวม
และจัดระเบียบข้อมูลที่มีทั้งหมดอย่างมีแบบแผนนั้นนั่นคือสร้างแบบจ าลองการแก้ปัญหาและเลือก
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพ่ือให้เอื้อต่อการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ส าเร็จ 

5) ขั้นจัดสรรทรัพยากร (resource allocation)  บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดเช่น เวลา เงินทุน เครื่องมือ เป็นต้น อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าไม่ให้เกิดการสูญเปล่า 

6) ขั้นตรวจสอบ (monitoring) ในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา   ก็มีการติดตาม
ตรวจสอบความคืบหน้าและผลการแก้ปัญหาไปตลอดทุกข้ันตอน 

7) ขั้นประเมิน (evaluation)  (อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2556: 248-250)  
เมื่อกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหมดเสร็จสิ้นลงแล้วผู้แก้ปัญหาจะต้องท าการประเมินผลทั้งหมด 
           

      อนึ่งในหลักพระพุทธศาสนามีวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคิดแบบ
แก้ปัญหา เรียกตามโวหารทางธรรมได้ว่า   วิธีแห่งความดับทุกข์จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่ง
เพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นอ่ืนได้ทั้งหมด 

 
          วิธีคิดแบบอริยสัจนี้มีลักษณะทั่วไป 2 ประการคือ 

1) เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผลสืบสาวจากผลไปหาเหตุ  
จัดเป็น 2 พวกคือ 

คู่ท่ี 1  ทุกข์เป็นผล   เป็นตัวปัญหา เป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการ 
สมุทัยเป็นเหตุ   แหล่งที่มาของปัญหาเป็นจุดที่จะต้องท าการจ ากัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจากปัญหาได้ 

          คู่ที่ 2  นิโรธเป็นผล   เป็นภาวะปัญหาเป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึง  มรรค
เป็นเหตุ เป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระท าในการแก้ไขสาเหตุเพ่ือบรรลุจุดหมายคือ  ภาวะสิ้น
ปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 

2) เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมามุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องท าต้องปฏิบัติ
ต้องเกี่ยวข้องของชีวิตใช้แก้ปัญหาไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟ้อที่จัดว่าคิดเพ่ือสนองตัณหา
มานะทิฏฐิซึ่งไม่อาจน ามาใช้ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา 
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 หลักการหรือสาระส าคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจคือการเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่
ประสบ โดยก าหนดรู้ ท าความเข้าใจกับปัญหาคือความทุกข์นั้นให้ชัดเจน แล้วสืบค้นหาสาเหตุเพ่ือ
เตรียมแก้ไข ในเวลาเดียวกันก็ก าหนดเป้าหมายของตนให้ชัดเจนว่าคืออะไร จะเป็นไปได้หรือไม่ และ
เป็นไปได้อย่างไร แล้วคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะก าจัดสาเหตุของปัญหาโดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ในการคิดตามวิธีนี้ จะต้องตระหนักถึงกิจหรือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่ออริยสัจแต่
ละข้ออย่างถูกต้องด้วย เพ่ือให้มองเห็นเขาความในเครื่องที่จะกล่าวถึงหลักอริยสัจและวิธีปฏิบัติโดย
ย่อ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ทุกข์  คือ สภาพปัญหา  ความคับข้อง ติดขัด กดดัน บีบคั้น บกพร่อง  พ่ีเกิดมี
แก่ชีวิตหรือที่คนได้ประสบ ซึ่งเมื่อว่าอย่างกว้างที่สุดก็คือ ภาวะที่ส าคัญหรือนามรูปหรือขันธ์ 5 หรือ
โลกและชีวิตตกอยู่ในอ านาจของกฎธรรมดา เป็นของไม่เที่ยงแท้คงที่ ถูกเหตุปัจจัยต่างๆ กดดันบีบคัน
และขึ้นต่อเหตุปัจจัย ไม่มีตัวตนที่จะอยู่ในอ านาจครอบครองบังคับได้จริงนั้นเอง ส าหรับทุกข์นี้เรามี
หน้าที่เพียงก าหนดรู้ คือท าความเข้าใจและก าหนดขอบเขตให้ชัด เหมือนอย่างแพทย์ก าหนดรู้หรือ
ตรวจให้รู้ว่าเป็นอาการของโรคอะไรเป็นที่ไหนหน้าที่นี่เรียกว่า ปริญญา เราไม่มีหน้าที่เอาทุกข์มา
ครุ่นคิด มาแบกไว้หรือคิดขัดเคืองเป็นปฏิปักษ์กับความสูงหรือห่วงกังวล อยากหายทุกข์ เพราะคิด
อย่างนั้นมีแต่จะท าให้ทุกเพ่ิมขึ้น เราอยากแก้ทุกข์ได้ แต่เราก็แก้ทุกข์ด้วยความอยากไม่ได้ เราต้องแก้
ด้วยรู้มัน และก าจัดเหตุของมัน ดังนั้น จะยากไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเพ่ิมขึ้น ขั้นนี้นอกจาก
ก าหนดรู้แล้วก็เพียงวางใจวางท่าทีแบบรู้เท่าทันคติธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วในขั้นที่ 1 ของวิธีที่ 3 
เมื่อก าหนดรู้ทุกข์หรือเข้าใจปัญหาเรียกว่า ท าปริญญาแล้ว ก็เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์หรือตอบ
ปัญหาเสร็จสิ้น 1 ก้าวไปสู่ขั้นที่ 2 ทันที 

 ขั้นที่ 2 สมุทัย คือเหตุเกิดแห่งทุกข์   หรือสาเหตุของปัญหา  ได้แก่เหตุปัจจัยต่างๆ     
ที่เข้ามาสัมพันธ์ขัดแย้งส่งผลสืบทอดกันมาจน ปรากฏเป็นสภาพบีบคั้น  กดดัน ขับข้องใจ   ติดขัด อึด
อัด   บกพร่องในรูปแบบต่างๆ แปลกๆ กันไปอาจจะต้องค้นหาให้พบแล้วท าหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้อง 
คือปหาน ได้แก่ก าจัดละเสีย  ตัวเหตุการณ์กลาง ที่ยืนพ้ืนหรือยืนโรงก ากับชีวิตอยู่ควบคู่กับความทุกข์
พ้ืนฐานของมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งระดับตัวแสดงหน้าโรงหรือตัณหา  และระดับเต็ม
กระบวนหรือเต็มโรงคือการสัมพันธ์สืบทอดกันเหตุแห่งเหตุปัจจัยเริ่มจากวิชาตามหลักปฏิจจสมุปบาท
เมื่อประสบทุกข์หรือปัญหาจ าเพาะแต่ละกรณีก็ต้อง พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ใช้วิธีคิดแบบที่ 1 ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านมนุษย์ก็พึงน าเอาตัวเหตุแกนกลางหรือเหตุยืน
โรงมาพิจารณาร่วมกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีด้วยเมื่อสืบค้นวิเคราะห์และมี นิสัยจากมูลเหตุของปัญหา
ซึ่งจะต้องก าจัดหรือแก้ไขได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคิดข้ันที่ 2 

  ขั้นที่ 3 นิโรธ  คือความดับทุกข์  ความพ้นทุกข์ ภาวะไร้ถูกภาวะพ้นปัญหาหมดหรือ
ปราศจากปัญหาเป็นจุดหมายที่ต้องการซึ่งเรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา   หรือประจักษ์แจ้ง ท าให้เป็นจริงท า
ให้ส าเร็จหรือบรรลุถึงในครั้งนี้จะต้องก าหนดได้ว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไรการที่ปฏิบัติอยู่นี้หรือจะ
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ปฏิบัติเพ่ืออะไร จะท ากันไปไหน จุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เป็นไปได้อย่างไร มีหลักการในการ
เข้าถึงอย่างไร มีจุดหมายเราคือ จุดหมายรอง หรือจุดหมายลดหลั่นเป็นขั้นตอนในระหว่างได้อย่างไร  

     ขั้นที่ 4 มรรค  คือทางดับทุกข์  ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหาได้แก่
วิธีการและรายละเอียดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ  เพ่ือก าจัดเหตุปัจจัยของปัญหา ให้เข้าถึงจุดหมาย           
ที่ต้องการซึ่งเรามีหน้าที่ภาวนา คือปฏิบัติหรือลงมือท า สิ่งที่คุณท าในขั้นของความคิดก็คือ ก าหนดวาง
วิธี แผนการและรายการสิ่งที่ต้องท า ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขสาเหตุของปัญหาได้ส าเร็จโดยสอดคล้องกับ
จุดหมายที่ต้องการ  (พระพรหมคุณากรณ์, 2550: 36-38)  

สอดคล้องกับท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต, 2547: 12-13)  กล่าวว่า ชีวิตที่เป็นอยู่
อย่างดี และมีความสุขที่สุดคือชีวิตที่การรับรู้ต่อปัญหาทุกอย่างตั้งจะนะคะติที่ถูกต้องตอบปัญหา
เหล่านั้นและจัดการแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้องการหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ก็คือการนึกว่าภาพให้เป็นอย่างที่ตน
ชอบก็ดีเป็นการปิดตาหรือหลอกตนเองไม่ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ไม่เป็นการแก้ปัญหาและให้ได้พบ
ความสุขอย่างแท้จริงอย่างน้อยก็เป็นการฝังเอาความกลัวซึ่งเป็นเชื้อแห่งความทุกข์เข้าไว้ในจิตใจอย่าง
ลึกซึ้ง  ด้วยเหตุนี้สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเป็นข้อแรกก็คือความทุกข์อันเป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้
และจัดการแก้ไขโดยถูกต้องและถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของ
พระพุทธศาสนาก็คือ  การช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาของตนได้ความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาชีวิต
นานาประการของมนุษย์นั้นเกิดจากตัณหาคือความอยากความต้องการความเห็นแก่ตัวซึ่งท าให้มนุษย์
มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆเคลื่อนคลาดจากที่มันเป็นจริงและเป็นไปในรูปต่างๆ  การตามระดับความยาก
และความยึดของตนต่อสิ่งนั้นๆ เมื่อมีทัศนคติที่คลาดเคลื่อนไปก็ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในตนเอง
และความขัดแย้งระหว่างตนกับผู้อ่ืนแล้วปฏิบัติหรือจัดการกับสิ่งนั้นๆด้วยอ านาจความยาวและ
ความคิดของตนคือไม่จัดการตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลแท้แพ้ไม่เป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการสร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นเกิดความขัดข้องขัดแย้ง และความทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนจากระดับของปัญหา
และขอบเขตของเรื่องที่ปฏิบัติส่วนตัณหานั้น  เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่
มันเป็นมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไม่ถูกต้องซึ่งเรียกว่า อวิชชา จึงเป็นเหตุให้ไม่จัดการกับสิ่งนั้นๆ 
ตามที่มันควรจะเป็น ตัวเองโดยเหตุผลบริสุทธิ์  การที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ความทุกข์จึงต้องก าจัด
อวิชชาสร้างวิชชาให้เกิดข้ึนดังนั้นภารกิจส าคัญของการศึกษาก็คือการฝึกอบรมบุคคลให้พัฒนาปัญญา
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่าง
ถูกต้องปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามท่ีควรจะเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตนเองคือความดันมีชีวิต
อยู่อย่างส าเร็จผลดีที่สุดมีจิตใจเป็นอิสระมีสุขภาพจิตสมบูรณ์และประโยชน์ผู้อ่ืน 
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5. เทคนิควิธีการคิดแก้ปัญหา 
 การคิดแก้ปัญหาอย่างรอบคอบมีระบบจะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายไม่เสียเวลา นอกจากจะท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดความคลี่คลาย ยังสร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง ยังเป็นการพัฒนาระบบความคิด ท าให้สมองของเรามีความสามารถและ
เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น แต่วิธีการคิดแก้ปัญหาจะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีเทคนิคในการแก้ เทคนิคใน
การแก้ปัญหามี ดังนี้ 

1) เปลี่ยนวิธีคิด ดังค ากล่าวที่ว่า “แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็จะเปลี่ยน” อย่าคิดวนเวียน
อยู่กับความคิดแบบเดิม เมื่อพบว่าความคิดแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
กว่าเดิมอย่างรอบคอบ และไตร่ตรอง 

2) การเปรียบเทียบ เป็นการทบทวนสถานการณ์เก่ากับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย
การเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุด เป็นการหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ก าหนดเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาทุกครั้งต้องมีการก าหนดเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาทุกครั้ง พร้อมจ าล าดับความส าคัญของงานที่จะท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหา 
ด าเนินการทีละขั้นตอนจัดท าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายพร้อมก าหนดเวลาส าหรับการ
ด าเนินแก้ปัญหาด้วยเสมอ 

4) การลองผิดลองถูก เป็นพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของสัตว์อย่าง
ไม่ตั้งใจแต่จะเกิดขึ้นทีละขั้น หากพฤติกรรมใดที่ไม่ส าเร็จหรือไม่บรรลุเป้าหมาย 

5) การแก้ปัญหาจากจิตใต้ส านึก เป็นกระบวนการคิดอย่างรอบคอบด้วยวิธีธรรมชาติ 
เกิดการแก้ปัญหาด้วยการหยั่งรู้ มีการใช้กระบวนของการคิดส าหรับการแก้ปัญหาก่อให้เกิดความคิด
ใหม่เกิดหนทางในการแก้ปัญหา 

6) การรับรู้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้  ความสามารถในการรับรู้ของคนที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้หรือกระท าที่แตกต่างกัน การเรียนรู้เป็นการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง 

7) การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการแก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไป ปัญหาที่
ง่ายที่สุดจะมีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และสามารถน าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างเป็น
ขั้นตอนได้ เช่น ตัวปัญหา ตัวเลือกปัญหาหรือโปรแกรมทดลองสร้าง  ตัวส่งเสริมตัวปัญหาหรือ
โปรแกรมทดลองท า และการประเมินผลปัจจุบัน 

8) การแก้ปัญหาด้วยวิธีการค้นหาปัญหาและตัวแทนของปัญหา เป็นการมองว่าผู้
แก้ปัญหามีการคิดการจัดการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถท าความ
เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ค้นหาและสามารถเลือกตัดสินใจวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งผลต่อกระวนการในการ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้างภาพตัวแทนของปัญหาอันเป็นกระบวนการรู้คิดที่จะเกิดขึ้นก่อนการค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา 
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นอกจากนี้  เทคนิคการแก้ปัญหาที่น่าสนใจในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งคือ วิธีการตั้งค าถามและ
วิธีการตีกรอบปัญหาใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วิธีการตั้งค าถาม เป็นวิธีการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้พบปัญหาได้คิด โดยวิธีการตั้ง
ค าถามมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบท่ีหนึ่ง  มีข้ันตอนการใช้ค าถามเพ่ือส่งเสริมการคิดแก้ปัญหามี ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา  ขั้นการเสนอปัญหาอาจท าได้ด้วยการสื่อภาษาหรืออาจ

ใช้วิธีต่างๆ ให้ผู้พบปัญหาได้มีโอกาสก าหนดปัญหาที่จะศึกษา 
 
 
   
 
 
 

 
 ขั้นที่สอง การก าหนดขอบเขตและท าความเข้าใจกับปัญหา เป็นขั้นตอนที่ท าให้เห็น

ปัญหาที่ชัดเจนขึ้นโดยท าการแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยแล้วจัดล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่สาม  การเสนอวิธีการแก้ปัญหา การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา จะต้องมีการ

ตั้งสมมติฐานที่คาดว่าอาจจะใช้ส าหรับในการแก้ปัญหาครั้งนี ้ได้ซึ ่งวิธีการแก้ปัญหาในขั้นนี้ต้อง
น าเสนอไว้หลายหลายวิธีโดยอาจเลือกใช้วิธีตามหลักการและทฤษฎีหรือแนวคิดและวิธีการที่
เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจ หาวิธีการแก้ไขปัญหาจากผู้รู้จากผู้มีประสบการณ์หรือจาก
ประสบการณ์เดิมของผู้พบปัญหาก็ได้ อีกวิธีหนึ่งในการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาด้วยการหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายก็จะเป็นการดีส าหรับมีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

ค าถาม 
- ปัญหาใดเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดในขณะนี้ 
- ปัญหาใดที่จะสร้างความเสียหายมากที่สุด 
- ปัญหาใดที่สมควรได้รับการแก้ไขมากท่ีสุด 

ค าถาม 
- สาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดปัญหานี้มีอะไรบ้าง 
- ปัญหาส่งผลกระทบหรือก่อให้ เกิดความ

เสียหายกับใครบ้าง 
- ใครสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้าง 
-มีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ 
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 ขั้นที่สี่   การเลือกวิธีการแก้ปัญหา ก่อนเลือกลงมือปฏิบัติ  ควรมีการค้นหาข้อมูล

มาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้มากที่สุด เพ่ือลดเวลาในการลงมือปฏิบัติจริง และ
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด และดีท่ีสุดส าหรับการแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ห้า  การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา  เป็นขั้นตอนลงมือด าเนินการแก้ปัญหาจริงตาม

วิธีการที่ได้เลือกไว้ สามารถทดลองเลือกวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม 
- สมมติฐานการแก้ปัญหานี้ควรเป็นอย่างไร 
- จะน าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของใครมาใช้

ในการแก้ปัญหาครั้งนี ้
- ต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใดบ้างเพ่ือน ามา

ก าหนดวิธีกาแก้ปัญหา 
-จะมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ 
 

ค าถาม 
- วิธีการแก้ปัญหาวิธีใดที่เหมาะสม 
- วิธีการแก้ปัญหาวิธีใดที่ดีที่สุด 
- มีข้ันตอนอะไรบ้างส าหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ 
- กระบวนการแก้ปัญหาต้องมีใครร่วมมือบ้าง 
- ในแต่ละวิธีการแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง 

ค าถาม 
- จะด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 
- วิธีการแก้ปัญหาวิธีใดที่ประสบผลส าเร็จมากที่สุด 
- ลงมือปฏิบัติขั้นตอนพบปัญหาและอุปสรรค

อะไรบ้าง 
- ในแต่ละวิธีการแก้ปัญหาเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง

ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง 
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 ขั้นที่หก การประเมินและตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา การน าประเมินและตรวจสอบ
ผลของวิธีการแก้ปัญหา อาจต้องมีการตรวจสอบผลที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ได้ผลออกมาน่าเชื่อถือ
มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบท่ีสอง  การตั้งค าถามเพ่ือฝึก “การตีกรอบปัญหาใหม”่ มีลักษณะดังนี้ 
   “ห้าบวกห้าเท่ากับเท่าไร” “เลขสองตัวไหนที่บวกกันแล้วได้สิบ”  ค าถามและมีเพียง

ค าตอบเดียวที่ถูกต้อง  แต่ค าถามที่ 2 มีค าตอบที่ถูกต้องมากมายนับไม่ถ้วน  แต่ยังมีเลขติดลบกับ
เศษส่วนอีกส าหรับการหาค าตอบที่ 2 ถึงแม้โจทก์ทั้งสองก็จะเป็นแค่การบวกเลขธรรมดาแตกต่างกัน
ตรงกรอบที่ก าหนดให้ จริงๆ แล้วทุกค าตอบก็คือ  กรอบซึ่งรอค าตอบที่ลงตัว คุณคงเห็นแล้วว่า  แค่
เปลี่ยนกรอบค าถาม จ านวนค าตอบที่เป็นไปได้ก็เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจ  อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เคยกล่าว
ว่า “ถ้ามีเวลา 1 ชั่วโมงและ ค าตอบที่ออกมาจะส่งผลต่อชีวิตของผม ผมจะใช้เวลา 55 นาทีแรกตี
โจทย์ให้แตก หลังจากได้โจทย์ที่เหมาะสมแล้ว ผมก็จะสามารถแกโ้จทย์ได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาท”ี 

   การฝึกตีกรอบปัญหาใหม่ เป็นเครื่องมือส าคัญในการขยายจินตนาการ เพราะมัน
ช่วยเปิดประตูไปสู่ค าตอบที่มีอยู่มหาศาล และเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นสิ่งที่ท าได้โดย
ธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น การถ่ายรูปตอนที่ ฟอร์เร์เรสต์ กลิก   ผู้หลงใหลในการถ่ายภาพจัดฝึกอบรม
ใกล้กับทะเลสาบฟอลเลนลีฟในแคลิฟอร์เนีย  เขาได้สาธิตให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงวิธีมองวิวจากมุม
ต่างๆ ตลอดจนวิธีวางหรือปรับเปลี่ยนมุมกล้องในการถ่ายภาพแต่ละครั้ง  เขาขอให้ผู้เข้าอบรม
ถ่ายภาพในมุมกว้างเพ่ือเก็บภาพทั้งหมดจากนั้นก็ให้ถ่ายภาพต้นไม้ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง  แล้วก็ขอให้พวก
เขาปรับโฟกัสให้ไกลขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือถ่ายภาพดอกไม้ป่าเพียงดอกเดียวหรือเต่าทองที่เกาะอยู่บนดอกไม้
นั้น  ประเด็นของเขาก็คือ  คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองได้โดยไม่ต้องขยับไปไหนเลย  แก้ปรับพ้ืนที่การ
มองเห็นให้สูงขึ้นหรือต่ าลง  ขยับกล้องไปทางซ้ายหรือทางขวา  แค่นี้ภาพที่ถ่ายก็เปลี่ยนไปแล้ว  
แน่นอนว่าถ้าคุณเดินไปอีกฟากของทะเลสาบเป็นขึ้นไปบนยอดเขา  หรือนั่งเรือออกไปกลางทะเลสาบ  
กรอบของคุณก็จะยิ่งเปลี่ยนไปมากกว่าเดิม  ตัวอย่างนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ว่า คุณสามารถมองทุก
สถานการณ์ในโลกได้หลากหลายมุม   ตั้งแต่ระยะประชิด  ระยะไกลออกไป กลับหัวกลับหางหรือจาก

ค าถาม 
- ผลของการด าเนินการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร 
- วิธีการประเมินผลแก้การปัญหามีอะไรบ้าง 
- มีการก าหนดเกณฑ์ส าหรับการแก้ปัญหาอย่างไร  
- จะรูไ้ด้อย่างไรว่าการแก้ปัญหาประสบความส าเร็จ 
- การแก้ปัญหาวิธีใดดีที่สุด 
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ด้านหลัง  เราสร้างกรอบให้กับสิ่งต่างๆ ที่เราเห็นเราได้ยินและสัมผัสตลอดทั้งวัน  กรอบเหล่านั้น ทั้ง
ให้ข้อมูลและจ ากัดความคิดของเรา  ส่วนใหญ่เราแทบไม่เคยรู้เลยว่ามีกรอบอยู่ด้วยซ้ าเราแค่จะทักไป
เองว่าก าลังมองโลกผ่านเลนส์ที่เหมาะสมแล้ว  อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการตั้งค าถามและตี
กรอบใหม่ถือเป็นกุญแจส าคัญที่ช่วยขยายจินตนาการ  เพราะมันเผยให้เห็นข้อมูลแปลกใหม่ที่ต่าง
ออกไปอย่างสิ้นเชิง  หรือไม่ก็อาจลองใช้อีกวิธีคือ  มองแต่ละสถานการณ์ผ่านสายตาของคุณที่มี
มุมมองแตกต่างกันสุดขั้ว เช่น เด็กกับผู้ใหญ่จะมองสถานการณ์นี้อย่างไร  มือใหม่กับมืออาชีพ  หรือ
จะเป็นเจ้าถิ่นกับผู้มาเยือน  คนรวยกับคนจน  คนสูงกับคนเตี้ย  เป็นตนแต่ละมุมจะเผยให้เห็นภาพที่
ต่างกันรวมทั้งมอบความคิดและความเข้าใจใหม่ๆ ด้วย 

      อีกตัวอย่างเช่น ดี สกูล  นักศึกษาจารุศรให้นึกถึงหัวอกของคนที่มีความแตกต่างกัน
หลายๆ แบบเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคนเมื่อคุณ
นึกถึงผู้อ่ืนคุณจะตีกรอบใหม่ด้วยการเปลี่ยนไปใช้มุมมองของอีกฝ่ายแทนที่จะมองปัญหาจากมือถือ
ของคุณคุณจะมองมันจากมุมของผู้ชายเช่นคุณก าลังจะออกแบบอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าว
หรือยานอวกาศในไม่ช้าคุณจะพบว่าแต่ละคนมีความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกัน
นักศึกษาถูกสอนให้ค้นหาความต้องการเหล่านั้นด้วยการสังเกตความและสัมภาษณ์จากนั้นจึงน าข้อมูล
ทั้งหมดมารวมกันเพ่ือให้เห็นภาพจากมุมมองของผู้ใช้แต่ละราย อย่างละเอียด 
 

 รูปแบบที่สาม  การตั้งค าถามเพ่ือ “ทลายกรอบ” การตั้งค าถามนี้จะขึ้นต้นด้วยค า
ว่า “ท าไม” มีลักษณะดังนี้ 

 เมื่อต้อง “ทลายกรอบ” เพ่ือการแก้ปัญหาอีกวิธีที่มีประโยชน์มากคือ  การตั้งค าถาม

ที่ข้ึนต้นด้วยค าว่า “ท าไม” ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างจากชั้นเรียนวิชาค้นหาความต้องการของไมเคิล แบร์รี่ 

 “ถ้าผมให้คุณสร้างสะพานคุณจะลงมือสร้างทันทีหรือกลับมาถามผมว่า  ท าไม

อาจารย์ถึงอยากได้สะพานถ้าคุณถามผมอาจตอบว่า เอาไว้ข้ามฟาก โปะเชะ   แค่นี้ก็ทลายกรอบ 

ค าตอบให้กว้างขึ้นได้แล้วเพราะนอกจากสะพานแล้วยังมีอีกสารพัดวิธีที่ใช้ข้ามแม่น้ าเช่น  ขุดอุโมงค์ 

นั่งเรือข้ามฝาก พายเรือแคนนู โหนเชือก หรือนั่งบอลลูนข้ามไปก็ยังได้                     แถมคุณยัง

ทลายกรอบทลายกรอบ  ให้กว้างกว่านี้ได้ด้วยการถามว่าท าไมถึงต้องท าฝ้าสมมุติผมตอบว่าผมท างาน

ฝั่งโน้นข้อมูลแค่นี้ก็มีประโยชน์พอที่จะช่วยขยายค าตอบให้กว้างขึ้นได้เพราะยังมีอีกตั้งหลายวิธีที่ผมจะ

หาเลี้ยงชีพได้โดยไม่ต้องข้ามแม่น้ า” 

การตั้งค าถามง่ายๆ ว่าท าไมเป็นวิธีขยายขอบเขตของค าตอบที่มีประโยชน์อย่างไม่

น่าเชื่อ ความสามารถในการมองสถานการณ์โดยใช้กรอบที่แตกต่างกันเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวดใน

ยามที่ต้องรับมือกับความท้าทายสารพัดรูปแบบลองพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไปนี้ดู ก่อนปี 1543 ผู้คน
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เชื่อกันว่าดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอ่ืนโคจรรอบโลกสมัยนั้นเวลาที่ผู้คนเนี่ยน่ามองท้องฟ้า  โลก

ดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอย่างชัดเจน  แต่พอปี 1543 โคเปอร์นิคัสกับประกาศว่าดวง

อาทิตย์ต่างหากที่ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ นั่นเป็นการพลิกมุมมองครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้เกิด

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การปฏิวัติของโคเปอร์นิคัส" การเปลี่ยนมามองว่า โลกเป็นแค่หนึ่งในดาว

เคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนที่มีต่อจักรวาล  รวมถึงบทบาทของแต่ละคน

ภายใต้จักรวาลนี้ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ  มันเปิดโลกดาราศาสตร์และเปิดเวทีใหม่ให้มีการซักถาม

ด้วยการมองปัญหาจากหลายหลากมุม คุณเองก็สามารถจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติขึ้นได้เช่นกัน 

ศิลปินและนักดนตรีบางคนสามารถท าให้เราตีกรอบใหม่และกระตุ้นให้เรามองโลก

ต่างไปจากเดิมตัวอย่างเช่น เอ็ม ซี เอสเชอร์  ศิลปินกราฟฟิก ชื่อดังพยายามเล่นตลกกับการรับรู้ของ

เราโดยท าให้เรามองพ้ืนหน้าเป็นพ้ืนหลังและพ้ืนหลังเป็นพ้ืนหน้าคนงานที่โดดเด่นของเขาคือภาพพ้ืน

หน้าและพ้ืนหลังที่มีรูปปลากับนกเมื่อคุณมองภาพจากบนลงล่างนกบนพ้ืนน่าจะค่อยๆ กลืนไปกับพ้ืน

หลังในขณะเดียวกันปลาที่อยู่บนพื้นหลังจากปรากฏปรากฏเด่นชัดขึ้น     

 
              ภาพที่ 8 ของ  เอ็ม ซี เอสเชอร์  ศิลปินกราฟฟิก 
ที่มา : https://www.google.co.th สืบค้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 

  เราสามารถฝึกตีกรอบใหม่ได้ทุกวันเช่นเปลี่ยนก้อนหินหรือขอนไม้ให้เป็นงาน
ศิลปะด้วยการจัดวางใหม่มองผู้ช่วยหนุ่มสาวในที่ท างานเป็น ซีอีโอ ในอนาคตหรือนั่งลงกับพ้ืนเพ่ือดูว่า

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij_uPKv-LUAhXMipQKHehMCkIQjRwIBw&url=http://blog.indexpendent.com/?p=308&psig=AFQjCNG7FlXKB6NdAkQO31L5a723vDQfJQ&ust=1498806528713498
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij_uPKv-LUAhXMipQKHehMCkIQjRwIBw&url=http://blog.indexpendent.com/?p=308&psig=AFQjCNG7FlXKB6NdAkQO31L5a723vDQfJQ&ust=1498806528713498
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เด็กๆเห็นโลกอย่างไรอีกวิธีที่จะใช้เอากนอกของคุณก็คือให้ลองย้ายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบไป
เลยอย่างที่ดรีมเวิลด์ผู้ก่อตั้งซีดี เบบี้ ร้านขายซีดีออนไลน์พูดบนเวทีเท็ดทอล์ก ในหัวข้อประหลาดหรือ
แค่แตกต่าง นั่นแหละ  เขาพูดถึงวิธีจัดผังเมืองในญี่ปุ่น โดยแทนที่จะตั้งชื่อถนนและก าหนดเลขที่ให้
อาคารบ้านเรือนเหมือนที่ท ากันทั่วโลก ที่นั่นกลับก าหนดเลขที่ให้ช่วงตึกแทน ถนนถูกมองว่าเป็นเพียง
พ้ืนที่ว่างระหว่างตึก ยิ่งไปกว่านั้น อาคารแต่ละในช่วงตึกยังถูกก าหนดเลขที่เรียงตามล าดับการสร้าง 
ไม่ใช่เรียงตามต าแหน่งที่ตั้งนี่เป็นเรื่องปกติส าหรับคนที่เติบโตที่นั่นและได้เห็นการก่อสร้างอาคารทุก
หลังมาตั้งแต่ต้น ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองที่จะมองให้เห็นถึงความ
หลากหลายของทางเลือกที่มีอยู่แล้วพยายามหาทางปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือให้ค้นพบแนวทางอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม 

สิ่งที่เรามักท าผิดพลาดคือ เราชอบทึกทักไปเองว่าวิธีที่เราจัดการกับสิ่งต่างๆ เป็นวิธี

เดียวที่ถูกต้อง เช่น เราเชื่อว่าเสื้อผ้าบางแบบเหมาะสมกับโอกาสใดโอกาสหนึ่งเป็นพิเศษ เรานึก

ล่วงหน้าว่าจะทักทายคืนอ่ืนอย่างไร เรามีความคิดตายตัวว่ามื้อไหนควรกินอะไร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

การเดินทางไปประเทศจีน เม็กซิโก ปากีสถาน หรือเกาหลีแค่เพียงช่วงสั้นๆ จะช่วยให้เห็นบรรทัดบาน

ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละประเทศ เช่น ถ้าคุณไปทานมื้อเช้าที่ภัตตาคารในประเทศจีน พวก

เขาจะเสิร์ฟคุณด้วยโจ๊กกุ้งหรือโจ๊ก “ไข่พันปี”(ไข่เยี่ยวม้า) ถ้าไปที่เม็กซิโกคุณจะได้ไข่คนมาเสิร์ฟมา

พร้อมกับ “วีทลาโคเช” หรือข้าวโพดที่ข้ึนราจนเป็นสีด าส่วนที่เกาหลีคุณจะได้รับผักดองอย่างแน่นอน 

 

  วิธีคิดแบบนี้น าไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกก็ตาม เช่น บรรดา

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของเทสโก้ในเกาหลีตั้งเป้าว่าจะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากถึงมากที่สุด พวก

เขาจึงต้องมองหาวิธีแปลกใหม่ท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเขาได้วิเคราะห์ลูกค้าที่มีอยู่และพบว่า ลูกค้า

มักยุ่งจนเกิดอาการเครียดเมื่อต้องหาเวลาไปห้าง ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจยกห้างมาหานักช๊อปแทนพวก

เขาพลิกประสบการณ์ในการจับจ่ายด้วยการถ่ายรูปสินค้าในแผนกอาหารและน าภาพขนาดยักษ์มาติด

ในสถานีรถไฟใต้ดิน ผู้คนจึงสามารถจับจ่ายระหว่างยืนรอรถไฟ เพียงแค่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนสั่งสินค้า

ผ่านบาร์โค้ดสองมิติ และช าระเงินผ่านบัตรเครดิต 

 นอกจากนี้การตีกรอบปัญหาใหม่ยังช่วยเปิดประตูธุรกิจที่แปลกใหม่ได้อย่างมากมาย 

ดังเช่น สก๊อตต์ ซัมมิต ผู้ก่อตั้งบรัทบีสโป๊ก ค้นพบวิธีประดิษฐ์ขาเทียมแบบที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อน ค า

ว่า “bespoke” เป้นค าภาษาอังกฤษโบราณ หมายถึง “ท าตามสั่ง” ซึ่งตรงกับสิ่งที่บริษัทของเขาท า

อยู่จริงๆ นั่นคือ ประดิษฐ์ขาเทียมตามค าสั่งให้ผู้พิการ เพราะผู้ใช้ขาเทียมบางคนรู้สึกอายที่ตัวเอง

พิการและอยากซ่อนขาเทียมที่ไม่น่าดูให้มิดชิดที่สุด เขาจึงตีกรอบใหม่ให้กับปัญหาดังกล่าวโดยมองว่า
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ขาเทียมไมใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่เป็นอุปกรณ์แฟชั่นอย่างหนึ่ง เขาจึงออกแบบขาเทียมให้ดู

แปลกกว่าขาเทียมปกติ  เช่น ออกแบบให้เหมือนกับรองเท้าบูทคาวบอย ชุบโครเมียมขัดเงาวาววับให้

เข้ากับมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้ เป็นต้น  (พรรณี ชูจิรวงศ์, 2555 : 27-36) 

 
6. ปัจจัยท่ีท าให้การแก้ปัญหายากขึ้น 

 มนุษย์มีประสบการณ์ความเคยชินทัศนคติหรือความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะ
น ามาช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิต  นอกจากปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการคิดแก้ปัญหาได้ยังต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติของนักคิด ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญ  ความเชี่ยวชาญนัน้สามารถฝึกฝนได้   
สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนท าให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น โดยรายละเอียดแต่ละส่งสนประกอบมีดังนี้ 

 
 6.1 ปัจจัยท่ีท าให้การแก้ปัญหายากขึ้น 

           การแก้ปัญหาบางสถานการณ์สามารถแก้ได้อย่างรวดเร็ว  แต่บางครั้งสิ่งเหล่านี้กลับ
ท าให้การแก้ปัญหายากข้ึนได้เช่นกันปัจจัยที่ท าให้การแก้ปัญหายากขึ้น  มีดังนี้ 

  1) ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ใหม่เกินไปเช่นกฎเกณฑ์ใหม่ระบบปฏิบัติการใหม่
หรือความรู้ใหม่เป็นต้น 

  2) ปัญหาที่เกิดข้ึนมีกฎเกณฑ์จ านวนมาก  
                           3) ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นกฎเกณฑ์ที่มีความซับซ้อนมาก  
                           4)  ปญัหาที่เกิดขึ้นมีความขัดแย้งกับความคิดริเริ่มหรือความรู้เดิม 

(อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2556: 250) 
 

         6.2 คุณสมบัติของนักคิดแก้ปัญหา  
  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นคุณสมบัติและเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา
ของมนุษย์ ด้วยชีวิตของมนุษย์ต้องมีการการเรียนรู้ การแก้ปัญหาอยู่ตลอดชีวิต และวีการแก้ปัญหาก็
ต้องอาศัยหลักการคิดที่ดี คิดอย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ปัญหาบางปัญหาอาจต้องใช้ปัญญาในการ
แก้จึงจะก่อให้เกิดความส าเร็จได้ ดังนั้นผู้ที่แก้ปัญหาต้องเป็นนักคิดท่ีดีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ดังต่อไปนี้ 

๑) คิดหลากหลาย  
๒) คิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
๓) รักการเรียนรู้ ชอบเรื่องแปลกใหม่ 
๔) ชอบค้นหาความจริง 
๕) ใจกว้าง รับฟังความคิดของผู้อ่ืน 
๖) มีความม่ันใจในตนเอง 
๗) มนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
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๘) มีความเป็นผู้น า 
๙) มีความคิดสร้างสรรค์ 
๑๐)  มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ 
๑๑)  มีปัญญา  

 
6.3  ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา 
   นอกจากนี้ การแก้ปัญหาต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ หากเกิดความเชี่ยวชาญแล้วมี

ทักษะที่ดีแล้วก็จะท าให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น เหตุที่ท าให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาได้ดีมี 7 ประการ คือ  
1) ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ได้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีกว่าผู้ฝึกสอนในสาขา

อ่ืนที่ไม่คุ้นเคยหมายความว่าความเชี่ยวชาญนั้นจะอยู่ในลักษณะเฉพาะทาง ไม่มีการยืนยันว่า ความ
เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ จะสามารถโอนย้ายไปด้านอื่นได้ 

2) ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าผู้เริ่มฝึกฝน
โดยปกติวิธีนี้จะท าได้โดยรวบรวมข้อมูลเป็นก้อนและจัดระเบียบให้อยู่เป็นหน่วยที่คุ้นเคย  หน่วยใหญ่
เชสและไซมอน  พบว่าความแตกต่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เริ่มเล่นหมากรุกนั้นไม่ใช่ขนาดความจ า
ในการท างานที่มีขนาดแน่นอนแต่กลับเป็นปริมาณข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์และจ าในระยะเวลาสั้นๆ 
ขณะหนึ่ง 

3) ผู้เชี่ยวชาญจะมีกระบวนการแปลความหมายข้อมูลที่รวดเร็วกว่าผู้เริ่มหัด
เพราะเขาสามารถค้นหาและแทนปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะมีประสบการณ์จากการ
แก้ปัญหาเหล่านี้ที่ช่วยให้จ าวิธีแก้ไขที่คล้ายคลึงกันได้และเลือกวิธีที่เหมาะสมโดยใช้ความพยายาม
เพียงเล็กน้อย 

4) ผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาในรูปแบบอัตโนมัติการปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ
ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เริ่มหัด 

5) ผู้ เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าใจและแสดงปัญหาได้แตกต่างจากผู้ เริ่มต้น
ผู้เชี่ยวชาญมักจะให้ความสนใจต่อโครงสร้างที่ส าคัญของปัญหามากกว่ารูปแบบรวมอ่ืนๆขณะที่ผู้เริ่ม
ฝึกหัดจะจัดกลุ่มบนพื้นฐานของวัตถุที่ถกูกล่าวถึงในปัญหานอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังมีแนวโน้มที่จะแยก
ย่อยปัญหาออกเป็นส่วนย่อยและค่อยค่อยแก้ปัญหาจนหมดเรียกว่าใช้วิธีวิเคราะห์เป็นขั้นตอน 

6) ผู้เชี่ยวชาญ  จะใช้เวลามากกว่าผู้เริ่มฝึกในการวิเคราะห์ปัญหาในช่วงเริ่มต้น
ของกระบวนการแก้ปัญหาแต่จะใช้เวลาน้อยกว่าในการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมหลังจากบ่งชี้ตัว
ปัญหาได้แล้วและผู้เชี่ยวชาญยังมีแนวโน้มใช้วิธีที่ซับซ้อนในการแยกย่อยปัญหาให้เล็กลง 

7) ผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถควบคุมการท างานได้ดีกว่าในสถานการณ์ต่างๆใน
สาขาที่ถนัดและสามารถสร้างสมมติฐานทางเลือกก่อนที่จะแก้ไขและรวดเร็วกว่าในการคัดทิ้งวิธีที่ไม่
เหมาะสมระหว่างการแก้ปัญหารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญยังสามารถตัดสินความยากง่ายของปัญหาได้แม่นย า
มากกว่าและค าถามที่เหมาะสมมากกว่าในระยะต่างๆของกระบวนการแก้ปัญหา (อุบลวรรณา ภวกานันท์, 
2556: 255-256) 



หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 120 

ความเชี่ยวชาญสามารถฝึกฝนได้   สิ่งที่ส าคัญคือการพัฒนารูปแบบการฝึกที่แน่นอน
การค้นหาผู้สอนที่ช านาญการผู้ที่จะสามารถช่วยให้เกิดความช านาญที่แท้จริงและการฝึกฝนอย่างตั้งใจจริงใน
ระยะเวลานานและมีผู้ควบคุมที่มีทักษะจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดทักษะได้อย่างดียิ่ง 

 
7. ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 

   การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์มากส าหรับช่วยพิจารณาเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวเรา
รวมทั้งการด าเนินเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง   ในการพิจารณาเราต้องใช้ข้อมูลร่วมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์เพ่ือการประเมินและตัดสินใจหรือมองหาโอกาสความเป็นไปได้
ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความหมายของการคิดวิเคราะห์นั้น มีผู้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย ดังนี้  

บลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2549: 48 ) ความหมายของการ
คิดวิเคราะห์ว่าหมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือ
เนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรมีความส าคัญอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและที่
เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการอะไร 
 กู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2549: 48)  ให้ความหมายของการ
คิดวิเคราะห์ว่าหมายถึง การคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิงเพ่ือหา
ข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ตลอดจนพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและใช้ขบวนการ
ตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล 

   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546: 25 อ้างถึงในชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2549: 48 )ให้
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าหมายถึง ความสามารถในการสืบค้นข้อเท็จจริงเพ่ือตอบค าถาม
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโดยการตีความการจ าแนกแยกแยะและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสิ่งนั้นและองค์ประกอบอ่ืนๆที่สัมพันธ์กันรวมทั้งเชื่ อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
และผลที่ไม่ขัดแย้งกัน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2549: 58 อ้างถึงใน  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
, 2549: 49) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าหมายถึง  การระบุเรื่องหรือปัญหาจ าแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูล  เพ่ือจัดกลุ่มอย่างเป็นระบบระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือให้เพียงพอในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาหรือคิด
สร้างสรรค ์

   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2549: 49 ) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าหมายถึง
ความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือสืบค้นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เรื่องราว หรือเนื้อหาการต่อโดยการ
จ าแนกแยกแยะเปรียบเทียบข้อมูล จัดกลุ่มอย่างเป็นระบบตีความและท าความเข้าใจกับองค์ประกอบ
ของสิ่งนั้นโดยมีหลักฐานอ้างอิง เพ่ือหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้และการใช้กระบวนการตรรกวิทยาใน
การสรุปตัดสินได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

 
       สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์  หมายถึง กระบวนการคิดเพ่ือแยกแยะ เปรียบเทียบ      

จัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง โดยใช้
กระบวนการตรรกวิทยา กระบวนการวิจัยมาสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ให้น่าเชื่อถือมากขึ้น 
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7. ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
 การแบ่งลักษณะการคิดวิเคราะห์โดยบลูม (Bloom, 1958) มีรายละเอียด ดังนี้  
     7.1 วิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึงการแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญหรือ

จ าเป็นหรือมีบทบาทมากท่ีสุดสิ่งไหนเป็นเหตุสิ่งไหนเป็นผลประกอบด้วย 
1)  วิเคราะห์ชนิด เป็นการให้นักเรียนวินิจฉัยว่าสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นๆ จัดเป็นชนิดใด

ลักษณะใดเพราะเหตุใดเช่นข้อความนี้ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่วเป็นข้อความชนิดใดผักชีเป็นพืชชนิดใดน้ า
เป็นพืชหรือสัตว์เป็นต้น 

2)   วิเคราะห์สิ่งส าคัญเป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งใดส าคัญสิ่งใดไม่ส าคัญเป็นการค้นหา
สาระส าคัญข้อความหลักข้อสรุปจุดเด่นจุดด้อยของสิ่งต่างๆ 

3)  วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นหรืออยู่เบื้องหลังจากสิ่ง
ที่เห็นซึ่งมิได้บ่งบอกตรงตรงแต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู่ 

     7.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  หมายถึงการค้นหาว่าความสัมพันธ์เยอะๆของเรื่องราว
หรือเหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไรได้แก่ 

1) วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์ 
2) วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ 
3) วิเคราะห์ขั้นตอนความสัมพันธ์ 
4) วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ 
5) วิเคราะห์สาเหตุและผล 
6) วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์อยู่ในรูปอุปมาอุปไมย 

 
7.3 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึงการค้นหาโครงสร้างของระบบและสิ่งของเรื่องราว

และการกระท าต่างๆว่าสิ่งนั้นร่วมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้นอยู่ได้เนื่องด้วยอะไรโดยยึดอะไรเป็น
หลักเกณฑ์การมีหลักการอย่างไรมีเทคนิคหรือยึดถือคติใดมีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยงยึดถือหลักการใดการ
วิเคราะห์หลักการเป็นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความส าคัญมากที่สุดการที่จะมีข้อได้ดีจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดีเสียก่อนเพราะคนจาก
ความ สามารถ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะท าให้สามารถสรุปเป็น
หลักการได้ประกอบด้วย 

1) วิเคราะห์โครงสร้างเป็นการค้นหาโครงสร้างของสิ่งต่างๆ 
           2)  วิเคราะห์หลักการเป็นการแยกแยะเพ่ือค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆ แล้วสรุป

เป็นค าตอบรับได้ 
 
 
 



หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 122 

8. เทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ 
 เทคนิควิธีการวิเคราะห์เราใช้ค าถามส าหรับการส่งเสริมการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์

สามารถกระท าได้โดยใช้ลักษณะการคิดวิเคราะห์ของบลูมทั้ง 3 ลักษณะข้างต้นมาประกอบการตั้ง
ค าถามซึ่งลักษณะการตั้งค าถามแต่ละลักษณะของการคิดวิเคราะห์มีดังนี้ 

8.1 การวิเคราะห์ความส าคัญหมายถึงการแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาให้ว่าอะไรส าคัญหรือ
จ าเป็นเริ่มมีบทบาทมากท่ีสุดสิ่งไหนเป็นเหตุสิ่งไหนเป็นผลประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 ลักษณะดังนี้  

1)   วิเคราะห์ชนิด เป็นการคิดวิเคราะห์ให้นักให้ผู้พบปัญหา วินิจฉัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดเป็นชนิดใดลักษณะใดเพราะเหตุใดตัวอย่างค าถามเช่นอย่าชิงสุกก่อนห่ามเป็น
ข้อความชนิดใดภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาด้านใด 

2) วิเคราะห์สิ่งส าคัญเป็นการวินิจฉัยว่าสิ่งใดส าคัญสิ่งใดไม่ส าคัญเป็นการค้นหา
สาระส าคัญข้อความหลัก ข้อสรุปจุดเด่นจุดด้อยของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างค าถามเช่น สาระส าคัญของเรื่อง
ที่อ่านคืออะไรควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร 

3)  วิเคราะห์เลศนัย เป็นการมุ่งค้นหาสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้นหรืออยู่เบื้องหลังจากสิ่ง
ที่เห็นซึ่งมิได้บ่งบอกตรงตรงแต่มีร่องรอยของความจริงซ่อนเร้นอยู่ตัวอย่างค าถามเช่น ภาพนี้หมายถึง
ใคร  ข้อความนี้หมายถึงสถานการณ์ใด 

 
     8.2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาความสัมพันธ์ย่อยๆ ของเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์นั้นเกี่ยวพันอย่างไรสอดคล้องหรือขัดแย้งอย่างไร ได้แก่ 
1) วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์ เป็นการคิดที่มุ่งให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์

แบบใดมีสิ่งใดซอยพร้อมกันสิ่งใดไม่สอดคล้องกันมีสิ่งใดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และมีสิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งเหล่านี้ตัวอย่างค าถามเช่นความเชื่อในข้อใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรการตัดสินใจกระท าการใด
ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬท่ีไม่ถูกต้อง 

2) วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ เป็นการคิดวิเคราะห์ที่มุ่งให้คิดเพ่ือค้นหา
ขนาดระดับของความสัมพันธ์เช่นสิ่งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุดหรือน้อยที่สุดกับเรื่องใดตัวอย่างค าถามเช่น
สิ่งใดเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนมากที่สุดการกระท าใดส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด 

3) วิเคราะห์ขั้นตอนความสัมพันธ์เป็นการคิดวิเคราะห์ที่มุ่งให้เห็นเพ่ือค้นล าดับขั้น
ของความสัมพันธ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกใหม่เช่นสิ่งใดเป็นต้นเหตุหรือต้นก าเนิดของ
ปัญหาเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการณ์สิ่งใดเป็นผลที่ตามมาคนสุดท้ายของเรื่องราวเหตุการณ์
ปรากฏการณ์จะเป็นอย่างไรตัวอย่างค าถามเช่นถ้าน้ าแข็งขั้วโลกละลายแล้วจะเกิดผลอะไรกับโรค
ตามมาคนสุดท้ายของการไม่ป้องกันตนเองจากไข้หวัด 2009 จะเป็นอย่างไร 

 4)  วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการเป็นการคิดวิเคราะห์ที่มุ่งให้ผิดและค้นคว้าว่า
การกระท าหรือพฤติกรรมนั้นมีเป้าหมายอะไรหรือมุ่งให้บรรลุอะไรตัวอย่างค าถามเช่นการกระท าของ
ผู้ก่อการร้ายในภาคใต้มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออะไรเมื่อเขาท าอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลอย่างไร 
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5)  วิเคราะห์สาเหตุและผล  เป็นการคิดวิเคราะห์ที่มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็น
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเป็นการสอนให้คิดเป็นโดยคิดหายเหตุและผลได้ดีเช่นให้คิดและค้นหาว่าสิ่งใด
เป็นผลของสาเหตุสิ่งใดเป็นเหตุผลของผลตัวอย่างค าถามเช่นสิ่งใดเป็นสาเหตุของเรื่องราวการพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้ของคนไทยหากไม่ปลูกฝังจิตสาธารณะให้ ตั้งแต่เด็กผลจะเป็นอย่างไร 

6)  วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรูปอุปมาอุปไมย แปลงการคิดวิเคราะห์ที่มุ่งให้
ค้นหาแบบความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งแล้วบอกแบบความสัมพันธ์นั้นหรือเปรียบเทียบกับ
ความสัมพันธ์คู่อ่ืนๆที่คล้ายกันท านองเดียวกันในรูปอุปมาอุปไมยเช่นเซนติเมตรต่อเมตรอธิบายได้ว่า
เซนติเมตรเป็นส่วนย่อยของเมตร เพราะฉะนั้นเซนติเมตรต่อเมตรคล้ายกับลูกกับแม่ซึ่งรู้เป็นส่วนย่อย
ที่เกิดมาจากแม่ตัวอย่างค าถามเช่นกินบนเรือนขี้รดบนหลังคาให้นักเรียนวิเคราะห์ความหมายของ
ข้อความนี้ 

8.3 วิเคราะห์หลักการ หมายถึง การค้นหาโครงสร้างของระบบและสิ่งของเรื่องราว
และการกระท าต่างๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนด ารงสภาพเช่นนั้น อยู่ได้เนื่องด้วยอะไรโดยยึดอะไรเป็น
หลัก  เป็นแกนกลาง มีหลักการอย่างไร  มีเทคนิคหรือยึดถือคติใด มีสิ่งใดเป็นตัวเชื่อมโยงยึดถือ
หลักการใด  การวิเคราะห์หลักการเป็นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความส าคัญมากที่สุด การที่จะวิเคราะห์
ได้ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ดี
เสียก่อนเพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะท าให้
สามารถสรุปเป็นหลักการได้ ดังตัวอย่าง การวิเคราะห์หลักการ ต่อไปนี้ 

1)   วิเคราะห์โครงสร้างเป็นการค้นหาโครงสร้างของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างค าถาม
เช่น การท าวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการอย่างไรการน าเสนอเรื่องราวแบบนี้บ่งบอกถึงเจตนาอะไร  

2) วิเคราะห์หลักการเป็นการแยกแยะเพ่ือค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆแล้วสรุป
เป็นค าตอบหลักได้ ตัวอย่างเช่น   หลักของการทดลองครั้งนี้เป็นอย่างไร  หลักการสอนที่ดีควรเป็น
อย่างไร  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2555 : 48-59) 

 
 นอกจากเทคนิควิธีการวิเคราะห์ กระบวนการที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ    กระบวนการ

วิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหา  เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการ
วิเคราะห์พร้อมประเมินสภาพของปัญญาที่เกิดข้ึน จากนั้นก็ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การวิเคราะห์แยกแยะและแจกแจงรายละเอียดส่วนประกอบของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ตรวจสอบและ
จัดโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อยน าเสนอข้อมูลการ
วิเคราะห์ และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย 

ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาขององค์กรเครื่องมือที่นิยมใช้ใน

การน าเครื่องมือการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาขององค์กรคือ  SWOT Analysis 

นักวิชาการตะวันตก Albert S. Humphrey ผู้พัฒนาแนวคิด SWOT โดย SWOT เป็นหลักการ
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วิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาตั้งแต่ ค.ศ. 1960 

โดยจะใช้ในการประเมินสถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล 4 อย่างด้วยกันคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือ

แก้ไขปัญหาภายในและภายนอกขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

องค์ประกอบของ SWOT 

                        องค์ประกอบของ SWOT มีทั้งหมด 4 อย่างด้วยกัน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ SWOT 

นั่นเอง ซึ่งเป็นการน าตัวอักษรหน้าในภาษาอังกฤษของหลักการทั้งหมด 4 อย่างมารวมกัน เพื่อความ

สะดวกสบายและง่ายในการจดจ านั่นเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 

                     1. จุดแข็ง (Strength) คือ ความสามารถและสถานการณ์ที่ดีภายในองค์กร 
                     2. จุดอ่อน (Weakness) คือ ความสามารถและสถานการณ์ที่เป็นข้อด้อยของ
องค์กร ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข 
                    3. โอกาส (Opportunity) คือ หนทางที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
                   4. อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยที่ขัดขวางการท างานขององค์กร 

        ในการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT ที่ถูกต้องนั้นต้องหาจุดแข็งเพ่ือลบจุดอ่อน ของ
องค์กรรวมถึงหากลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น เพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดนั่นเอง ดังนั้น SWOT จึงเป็นหลักการวิเคราะห์และวาง
แผนการท างานขององค์กร เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์
นั้นต้องวิเคราะห์จากปัจจัยภายในองค์กรเสียก่อนอันได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึง
ปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาสและอุปสรรค เพราะนอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาภายในและภายนอก
องค์กรได้แล้ว ยังท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึ้น เพราะองค์กรต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลและองค์กรอื่นเสมอ 

 

 

 

 

 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/ภาษาอาเซียน/


หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 125 

บรรณานุกรม 
      

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2559). เทคนิคการใช้ค าถาม พัฒนาการคิด. พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : วีพรินท์ 
(1991) จ ากัด. 

พระพรหมคุณากรณ์. (2550). วิธีคิดตามหลักพระพุทธธรรม.  กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2547) . พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบัน

บรรลือธรรม. 

อุบลวรรณา ภวกานันท์ (2556). จิตวิทยการรู้ คิด และปัญญา พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พรรณี ชูจิรวงศ์. (2555). วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตท่ีสุดในโลก.  กรุงเทพฯ : วีเลิร์น จ ากัด. 
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพและคณะ. (2549). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. พิมพ์ครั้งที่ 8.  

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
พจนา ทรัพย์สมาน. (2550). การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง.

พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุธิมา โพธิ์เงิน. (2554).  วางลงก็เป็นสุข.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จ ากัด. 
 
เว็บไซต์: https://www.google.co.th สืบค้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 
 
เว็บไซต์: www.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/upload สืบค้นวันที่ 29 มีนาคม 2560 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 



หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 
 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 126 

 

 

 

ให้นักศึกษาชมภาพยนตร์โฆษณา เกี่ยวกับ “เด็กขโมยยาไปรักษาแม่” พร้อมตอบ
ค าถาม และวิเคราะห์วิธีแก้ที่เกิดขึ้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี 

1) ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  ได้  คะแนน 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
2) มีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหา ได้ 2 คะแนน 

 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 

 

ใบงานที่ 1 เร่ือง “การคิดอย่างมีเหตุผล” 
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3)  มีอะไรบ้างที่เป็นวิธีแก้ในภาพยนตร์ ได้ 2 คะแนน 
............................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

4) นักศึกษามีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ได้ 2 คะแนน 
  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 5 ) ประโยชน์ที่ได้จากการชมภาพยนตร์มีอะไร  ได้ 2 คะแนน 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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ให้นักศึกษาฟังเพลงแล้วตอบค าถาม ใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี 
1) ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรได้ 2 คะแนน 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2) มีอะไรบ้างที่เป็นข้อเท็จจริง ได้ 2 คะแนน 
 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

ใบงานที่ 2 เร่ือง “การคิดอย่างมีเหตุผล” 
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3) มีอะไรบ้างที่เป็นข้อคิดเห็น ได้ 2 คะแนน 
.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

4) วัตถุประสงค์ของเพลงนี้เพื่ออะไร ได้ 2 คะแนน 
.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 5 ) ประโยชน์ที่ได้จากเพลงมีอะไร  ได้ 2 คะแนน 

  

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 
1) ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร  ได้ 2 คะแนน 
2) มีอะไรบ้าที่เป็นข้อเท็จจริง   ได้ 2 คะแนน 
3) มีอะไรบ้างที่เป็นข้อคิดเห็น   ได้ 2 คะแนน 
4) วัตถุประสงค์ของเพลงนี้เพ่ืออะไร  ได้ 2 คะแนน 
5) ประโยชน์ที่ได้จากเพลงมีอะไร  ได้ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์คะแนน 
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ค าช้ีแจง 

ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบทีถู่กที่สดุ  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงใน
กระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
 

๑. ปัญหาใดต่อไปนี้แก้ไขยากที่สุด  
 ก. สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม    

ข. การเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม  
ค. ปัญหาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
ง. การจัดการความคิดและอารมณ์ 

๒. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา 
 ก. ปัญหาคือสิ่งที่จะต้องคิด    
          ข. ปัญหาคือข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรค 
 ค. ปัญหาคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น    
          ง. ปัญหาคือสิ่งที่ต้องก าหนดไว้เพ่ือแก้ไข 
 ๓. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ 
 ก. การประเมินสถานการณ์จะถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
 ข. การประเมินสถานการณ์เป็นการมองอย่างเฉพาะเจาะจง 
 ค. การประเมินสถานการณ์จะเน้นที่แนวคิดของผู้บริหารเป็นหลัก 
 ง. การประเมินสถานการณ์เป็นการมองอย่างรอบด้านและครบถ้วน 
๔. นักวิชาการตะวันตกท่านใดคือ ผู้พัฒนาแนวคิด SWOT  
 ก. Abraham H. Maslow    

ข. Albert S. Humphrey 
 ค. Elton Mayo      

ง. Frederic W. Taylor 
๕. ตัวอักษร O จากแนวคิด SWOT หมายถึงอะไร 
 ก. จุดแข็ง      

ข. โอกาส 
 ค. จุดอ่อน      

ง. อุปสรรค 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 4 การคิดแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์   
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6.การวิเคราะห์สถานการณส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นหลักส าคัญในการประเมิน
สถานการณ์ของแนวคิด SWOT ที่ตรงกับสุภาษิตข้อใด 
 ก. น้ าขึ้นให้รีบตัก      
         ข. ชนะตนนั้นแหละเป็นการดี 
 ค. ปัญญาความรู้เป็นแสงสว่างในโลก   

ง. รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง 

อ่านบทความแล้วตอบค าถาม 

นายทองแท้มีอาชีพท าสวน เขาปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี ผักคะน้า 
ถั่วฝักยาว และผักบุ้ง ต่อมามีศัตรูพืชมารบกวนผักที่เขาปลูกไว้ท าให้ผักมีรอยราคาจึงตก รายได้จึงไม่
พอกับรายจ่ายที่ลงทุนไป นายทองแท้จึงใช้ยาปราบศัตรูพืชมาพ่นกันแมลง ท าให้แมลงไม่มารบกวนผัก
สวนครัวของเขา พืชผักจึงสมบูรณ์สวยงาม และขายได้ราคาดี แต่ต่อมานายทองแท้กลับมีอาการปวด
ศีรษะ เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ทองร่วง ไม่สบาย 

7. ปัญหาส าคัญของนายทองแท้คืออะไร 
 ก. นายทองแท้เจ็บป่วย    

ข. นายทองแท้ใช้ยาฆ่าแมลง 
 ค. พืชผักสวนครัวราคาตกต่ า  

ง. ศัตรูพืชมารบกวนพืชผักสวนครัว 
๘. กระบวนการคิดแก้ปัญหาเริ่มต้นจากสิ่งใด 
 ก. ตั้งสมมติฐานหรือหาสาเหตุของปัญหา   

ข. ก าหนดปัญหา 
 ค. วางแผนแก้ปัญหา     

ง. เก็บรวบรวมข้อมูล 
9. วิธีการแก้ปัญหาตามหลักการของอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ค าว่า สมุทัย ตรงกับข้อใด 
 ก. ตัวปัญหา      

ข. สาเหตุของปัญหา 
 ค. วิธีการแก้ปัญหา     

ง. การหมดสิ้นของปัญหา 
 

๑0. วิธีการแก้ปัญหาด้วยหลักการของอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ค าว่า มรรค ตรงกับ
ข้อใด 
 ก. ตัวปัญหา      

ข. สาเหตุของปัญหา 
 ค. วิธีการแก้ปัญหา     

ง. การหมดสิ้นของปัญหา 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 4 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ง 6 ง 
2 ข 7 ก 
3 ง 8 ข 
4 ข 9 ข 
5 ข 10 ค 
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หน่วยที่ 5 

การคิดแบบมีวจิารณญาณและแบบโยนิโสมนสิการ 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของผู้มีการคิดแบบมีวิจารญาณ  
2. ลักษณะของผู้มีความคิดแบบวิจารณญาณ   
3. กระบวนการคิดแบบวิจารณญาณ  
4.  การสร้างศรัทธา (ความหมาย กระบวนการ  ความสําคัญ)   
5. ความหมายของโยนิโสมนสิการ  
6. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ     

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 

 
1. บอกความหมายของผู้มีการคิดแบบมีวิจารญาณ  
2. อธิบายลักษณะของผู้มีความคิดแบบวิจารณญาณ   
3. อธิบายกระบวนการคิดแบบวิจารณญาณ  
4. บอกความหมายของการสร้างศรัทธา  
5. บอกความหมายของโยนิโสมนสิการ  
6. สรุปวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 
สาระส าคัญ 

 
 หลักการของโยนิโสมนสิการคือฝึกตนเองให้รู้จักคิด พิจารณา ไตร่ตรองควบคู้ไปกับการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและการฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย สิ่งเหล่านี้ยังเป็นลักษณะของผู้มีความคิดแบบ
วิจารณญาณ  สําหรับกระบวนการคิดแบบวิจารณญาณ การตระหนักถึงปัญหา การเลือกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการหาคําตอบของปัญหาการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การพิจารณาความ
เพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบข้อมูล การระบุข้อสันนิษฐาน และการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของข้อสันนิษฐานในการอ้างเหตุผล การกําหนดและเลือกสมมติฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดและการลง
สรุปอย่างสมเหตุสมผล ร่วมกับการสร้างศรัทธาคือความรู้สึกเลื่อมใส เคารพเชื่อถือ ควบคู่ไปกับวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  เนื้อหาที่กล่าวมานี้จะเมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การดําเนินชีวิต
ของมนุษย์จะส่งผลให้เกิดปัญญาแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
2. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนด้วยการเล่าประวัติคุณวิกรม กรมดิษฐ์ 
3. กิจกรรมนําเสนอด้วย Power Point  
4. กิจกรรมกลุ่มเรื่องเล่าเร้าพลัง 
5. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเติม 

6. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
สื่อการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 5 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. ประวัติคุณวิกรม กรมดิษฐ์ 
4.  รูปแบบกิจกรรมกลุ่มเรื่องเล่าเร้าพลัง 

5.  แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 
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ค าชี้แจง 
ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุด ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษค าตอบ 
จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
 
๑. ข้อใดคือความหมายของการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
 ก. การคิดที่ใช้เหตุผลในการพิจารณาไตร่ตรอง 
 ข. การคิดที่เป็นการใช้ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา 
 ค. การคิดที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินข้อมูล 
 ง. การคิดที่มีประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
๒. “ความแห้งแล้งกับไฟป่ามักจะมาคู่กันเสมอ” สรุปเป็นหลักการจริงได้คือข้อใด 
 ก. การเผ่ากิ่งไม้ทําให้เกิดไฟป่าได้   

ข. สภาพอากาศแห้งแล้งจะทําให้เกิดไฟป่าได้ง่าย 
ค. ใบไม้แห้งเป็นเชื้ออย่างดีในการลุกลามของไฟป่า  

 ง. ลมพัดแรงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าในหลายพื้นท่ี  
๓. ประโยชน์ของการคิดแบบมีวิจารณญาณข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. เกิดทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
 ข. มั่นใจในการเผชิญปัญหาในลักษณะต่างๆ 
 ค. เข้าใจข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ 
 ง. ไม่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน แต่มีความจําเป็นในระดับองค์กร 
๔. ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” จัดอยู่ในหมวดธรรมใดตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
 ก. ศรัทธา     

ข. ศีล 
 ค. ปัญญา     

ง. สมถะ 
๕. หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเปรียบเทียบกับการคิดแบบใด 
 ก. การคิดเชิงระบบ    

ข. การคิดสร้างสรรค์ 
 ค. การคิดแก้ปัญหา    

ง. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 5 การคิดแบบมีวิจารณญาณ และแบบโยนิโสมนสิการ 
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๖. ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” จัดเป็นปัจจัยภายในตามหลักการพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับข้อใด 
 ก. ระบบสมอง     

ข. ความคิด 
 ค. การเรียนรู้     

ง. การรับรู้ 
๗. จากข้อความที่ว่า “ความสัมพันธ์ของโยนิโสมนสิการถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโดยที่ตัว
โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกคือ ปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร” ข้อใดไม่จัด
อยู่ในกรอบนิยามของคําว่า กัลยาณมิตร ในที่นี้   
 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา    

ข. ครูในโรงเรียน 
 ค. สื่อ เช่น Internet    

ง. เพ่ือนในโรงเรียน 
8. ข้อใดเป็นค ากล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร”  

ก. ปรโตโฆสะหมายถึงสื่อทุกชนิดทั้งที่ดีและไม่ดี 
ข. กัลยาณมิตรหมายถึงเพ่ือนในโรงเรียนทั้งท่ีดีและไม่ดี 

 ค. ปรโตโฆสะหมายถึงสื่อที่ดีและมีประโยชน์    
          ง. กัลยาณมิตรหมายถึงครูอาจารย์ในโรงเรียนที่สอนดี 
9.“การศึกษาเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาก็จะต้องเริ่มจากกระบวนการคิดและวิธีคิดเพราะความคิดเป็น
จุดเริ่มต้นของการศึกษาการศึกษาคือกระบวนการพัฒนาคนให้บรรลุถึงปัญญาและปัญญาที่ถูกต้องนี้จะ
น าไปสู่ความเป็นอิสระ (วิมุตติ) คือหลุดพ้นจากปัญหาทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกปัญหาภายในได้แก่ 
ความฉลาดในการจัดการกับความคิด อารมณ์(อิสรภาพภายใน) ปัญหาภายนอกได้แก่ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ชีวิตโดยตรง สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (อิสรภาพภายนอก) 
เป็นต้น”จากข้อความข้างต้น การศึกษา จัดอยู่ในส่วนใด 
 ก. ปัจจัยนําเข้า     

ข. กระบวนการ 
 ค. ผลลัพธ ์     

ง. เป้าหมายสูงสุด 
๑o. จากข้อความข้างต้น กระบวนการคิดและวิธีคิด จัดอยู่ในส่วนใด 
 ก. ปัจจัยนําเข้า     

ข. กระบวนการ 
          ค. ผลลัพธ ์     
          ง. เป้าหมายสูงสุด 
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 ด้วยปัจจุบันการดําเนินชีวิตมิใช่เพียงศึกษาตลอดชีวิต แต่ชีวิตคือการศึกษา ดังนั้นเราจึงต้อง
นําหลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณอันเป็นหลักการมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีสื่อ
หลายช่องทางด้วยปัญหาความรุนแรงของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลมาจากสื่อ ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ละคร และเพลง ข้อความและภาพมีทั้งที่เป้นความจริงและความเท็จมากมาย 
ซึ่งเราต้องดู คิด ฟัง อย่างรอบคอบหรือใช้วิจารณญาณพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าภาพที่ได้
เห็นสิ่งที่ได้ยินเราควรเชื่อหรือไม่ สิ่งใดควรทําตามหรือไม่ควรทําตามเพราะเหตุ ใด ซึ่งจะทําให้การ
ดํารงชีวิตของเรามีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ควรนําหลักการของโยนิโสมนสิการมาฝึกตนเองให้รู้จัก

คิด พิจารณา ไตร่ตรองควบคู้ไปกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและการฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย ก็
จะทําให้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ รู้จักคิดโดยแยบคาย การคิดอย่างมีระบบ คิดถูก้อง ใสติปัญญา

ในการศึกษา สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในระบบการเรียนการสอนที่ดี เป็นสิ่งที่ควรนํามาใช้กับ
ผู้เรียนเพื่อประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น ในเรื่องการคิดแบบมีวิจารณญาณและแบบโยนิโสมนสิการ ผู้เรียน

ต้องทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
1. ความหมายของผู้มีการคิดแบบมีวิจารญาณ  
 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (Critical Thinking) มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน,2546: 

1073)  ได้ให้ความหมายการคิดวิจารณญาณ ว่า ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ 
 กู๊ด ( good 1973: 680) ให้ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า “เป็นการ

คิดซึ่งดําเนินการบนหลักของการประเมิน อย่างรอบคอบตอบข้ออ้าง พิจารณาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และการใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล” 

 เดรสเซล (Dressel, 1957:1) ให้ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า “เป็น
กระบวนการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ปัญหามีเหตุผลเชิงตรรกวิทยาตลอดจนการสรุปและตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ ์

 เอ็นนิส (Ennis, 1985:1) ให้ความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า “เป็นการ
ประเมินความถูกต้องเหมาะสมของข้อความและเป็นกระบวนการตัดสินอย่างมีเหตุผลเพ่ือการเชื่อถือ
และยอมรับ” 

หน่วยที่ 5 

การคิดแบบมีวจิารณญาณ และแบบโยนิโสมนสิการ 
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 “ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิด พิจาณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีหลักฐาน ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล” 
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559 : 104)  

 
2. ลักษณะของผู้มีความคิดแบบวิจารณญาณ   

พฤติกรรมที่เป็นลักษณะของการแสดงออกของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้มีผู้สรุปไว้
ดังนี้ 

เรสเซลและเมย์ฮิล (Beyer, 1985:272-303; Citing Dressel and Mayhew. 
1954) ได้สรุปลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 

1. บ่งชี้ประเด็นปัญหาได้ 
2. ยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นได้ 
3. ประเมินพยาน ประเมินพยานหลักฐานหรือข้อมูลได้โดยพิจารณาจาก 

      3.1 รู้ลักษณะประจําของบางสิ่งบางอย่าง สํานวนบางอย่าง 
    3.2 รู้องค์ประกอบที่ใช้ความรู้สึกหรือลําเลียงในการนําเสนอ 

        3.3 รู้จักการจําแนกข้อมูลที่จริงและไม่จริงได้ 
        3.4 รู้จักความเพียงพอของข้อมูล  
              3.5 รู้จักพิจารณาตัดสินว่า ข้อเท็จจริงใดเป็นการสรุป 
               3.6 จําแนกระหว่างหลักฐานที่เกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้อง 
        3.7 ตรวจสอบความสอดคล้องหรือความคงที่ของหลักฐานได้ 

4. ลงสรุปได้อย่างถูกต้องมีเหตุผลสมควร  
เอ็นนิส (Ennis.1991: 158-180) ได้กันหรือว่าลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ มีดังนี้ 
ด้านลักษณะท่ีแสดงออก 

1. พูด เขียน หรือการสื่อความเข้าใจโดยมีความหมายชัดเจน 
2. กําหนดปัญหาที่แน่นอน 
3. พิจารณาสถานการณ์รวมทั้งหมด 
4.  แสวงหาเหตุผลและให้เหตุผล 
5. เป็นผู้ที่มีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. มองหาทางเลือกและลายทาง 
7. แสวงหาทางถูกต้องแม่นยําให้มากที่สุดตามสถานการณ์ที่ต้องการ 
8. ตระหนักถึงความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง  
9. เปิดใจกว้างพิจารณาทัศนะอ่ืนๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตน  
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10. ไม่ด่วนตัดสินใจกรณีท่ีหลักฐานและเหตุผลไม่เพียงพอ  
11. ยืนยันจุดยืนหรือเปลี่ยนจุดยืนเมื่อมีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอ 
12. ใช้การคิดวิจารณญาณของตนเอง 
 

  ด้านความสามารถ  
1. บอกได้ชัดเจนว่าประเด็นนั้นเป็นการอ้างเหตุผลปัญหาหรือข้อสรุป 
2. วิเคราะห์การให้เหตุผลได้ 
3. ถามหรอตอบคําถามเก่ียวกับความชัดเจนและความถูกต้องตามกฎหมาย 
4. ให้นิยาม หรือแนวคิดท่ีมีความหมายกํากวม  
5. ชี้ให้เห็นความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่ไม่อาจแสดงให้เห็นชัดเจน 
6. วินิจฉัยความน่าเชื่อถือของที่มาของแนวคิดและเหตุผลต่างๆได้ 
7.  สังเกตและวินิจฉัยรายงานการสังเกตได้ 
8. ตัดสินใจด้วยการใช้กฎต่างๆ และประเมินการวินิจฉัยนั้นได้  
9. คิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วสรุปเป็นกฎเกณฑ์และประเมินค่า

กระบวนการคิดหาเหตุผลนําไปสู่ข้อสรุปได้ 
10.  วินิจฉัยตัดสินค่านิยมต่างๆ และประเมินการวินิจฉัยตัดสินคุณค่าของ

ค่านิยมนั้นได้   
11. พิจารณาและให้เหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน เหตุผล ข้อสันนิษฐาน แนวคิดท่ี

เป็นจุดยืนของข้อความท่ีตนเองไม่เห็นด้วยหรือยังมีข้อสงสัยได้  
12.  ผสมผสานความสามารถและพฤติกรรมอ่ืนๆในการตัดสินใจ และการเสนอ

ผลการตัดสินใจให้เป็นที่ยอมรับ   
13.  ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ทําตาม

ขั้นตอนต่างๆ ของการแก้ปัญหาสังเกตการคิดของตนเองและใช้เกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการคิด 
14.  ไวต่อความรู้สึก ระดับความรู้และเป็นผู้รู้ของบุคคลอ่ืน 
15.  ใช้วิธีพูดที่เหมาะสมในการอภิปรายและเสนอความเห็น 
16.  ใช้หรือปฏิกิริยาต่อความคิดหรือความเชื่อที่ผิดผิดด้วยกิริยาที่เหมาะสม 

(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559 : 105-109) 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 5 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบโยนิโสมนสิการ 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 141 

3. กระบวนการคิดแบบวิจารณญาณ  
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีผู้นําเสนอไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  เดรสเชล และ เมฮิว (Dressel and Mayhew. 1975 179-181) ได้เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ดังนี้ 
1. การนิยามปัญหา และการตระหนักถึงปัญหา 
2. การเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาคําตอบของปัญหาการพิจารณาความ

น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การพิจารณาความเพียงพอของข้อมูล และการจัดระบบข้อมูล  
3. การระบุข้อสันนิษฐาน และการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสันนิษฐานในการ

อ้างเหตุผล 
4. การกําหนดและเลือกสมมติฐานที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 
5. การลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิด

หาเหตุผล และประเมินข้อสรุปโดยอาศัยเกณฑ์การประยุกต์ใช้ 
 

สอดคล้องกับเอ็นนิส (Ennis. 1985 : 45-48)ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของ
กระบวนการคิดวิจารณญาณ ไว้ดังนี้ 

1. ทักษะการนิยาม ได้แก่ การระบุจุดสําคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุเหตุผล 
ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ การตั้งคําถามที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และการระบุเงื่อนไข
ข้อตกลงเบื้องต้น 

2. ทักษะการตัดสินข้อมูล ได้แก่ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล       
การตัดสินความเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาและการพิจารณาความสอดคล้อง 

3. ทักษะการอ้างอิงในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่     
การอ้างอิงและการตัดสินใจในการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง การทํานายสิ่งที่จะ
เกิดข้ึนตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 

 
ตรงกับเพ็ญพิสุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537 : 9-10 ได้ศึกษาวิจัยโดยทดลองใช้รูปแบบ

การสอน เพ่ือพัฒนาการคิดวิจารณญาณกับนักศึกษาวิทยาลัยครู และพบว่า สามารถพัฒนาการคิด
วิจารณญาณของนักศึกษาได้ โดยใช้กระบวนการสอน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

  1. คําเสนองานหรือสถานการณ์ปัญหา 
  2.  ขั้นฝึกความสามารถในการคิด เน้นการคิดทั้งเป็นรายบุคคลและคิดเป็นกลุ่ม  
  3. ขั้นประเมินกระบวนการคิด 
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สําหรับมลิวัลย์ สมศักดิ์ (2540 : 34-36) โครงการคิดอย่างวิจารณญาณไว้ 6 
ขั้นตอน  

1. การนิยามปัญหา หมายถึง การกําหนดประเด็นปัญหาโดยพิจารณาจากข้อมูล 
ข้อโต้แย้งกําหนดปัญหา การนิยามปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพราะกระตุ้น
ให้คนเริ่มตระหนักถึงปัญหา ข้อโต้แย้งเพ่ือหาคําตอบที่สมเหตุสมผล 

2. การรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อโต้แย้งที่
คลุมเครือ รวมทั้งการดึงข้อมูลหรือความรู้จากประสบการณ์เดิมมาใช้ เมื่อพบสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
การรวบรวมข้อมูลจึงถือได้ว่ามีความจําเป็นต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมาก 

3. การจัดระบบข้อมูล หมายถึง การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความ
เพียงพอของข้อมูล และสามารถแยกแยะข้อมูลและว่าข้อมูลใดเป็นความคิดเห็น ข้อมูลใดเป็น
ข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางการตั้งสมมติฐาน 

4. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การนําข้อมูลที่จัดระบบแล้วมาเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธ์ เพ่ือกําหนดแนวทางการสรุปที่น่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด หรือตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

5. การสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์ หมายถึง การพัฒนาทางเลือก
สมเหตุสมผลที่สุดข้อมูลและหลักฐานที่มีอยู่ เพ่ือนําไปสู่การสรุปที่สมเหตุสมผล 

6. การประเมินสรุปอ้างอิง หมายถึงการประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุป
อ้างอิง รวมทั้งพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไรหาก
ข้อสรุปนั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งจะนําไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อีกครั้ง
หนึ่งหรือตั้งสมมติฐานและการสรุปอ้างอิงใหม่ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559 : 109-111) 

 
4.  การสร้างศรัทธา  

ปัจจุบันบุคคลมักจะเข้าใจความหมายของศรัทธาว่าเป็นความรู้สึกเลื่อมใส เคารพเชื่อถือใน
ลักษณะพิเศษของลัทธิ หลักการหรือบุคคลอย่างแน่นแฟ้น ไม่คํานึงถึงเหตุผล หากแต่เน้นด้านอารมณ์
ความนิยมยกย่องงมงาย แม้จะมีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดที่บกพร่องกมองข้ามไป ถือเอาความ
ศรัทธาเป็นที่ตั้ง ศรัทธาในความหมายดังกล่าวนี้จึงปิดกั้นการคิดวิพากษ์วิจารณ์และการพิสูจน์ทดลอง 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นและต้องการเน้นให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนักศึกษา พระพุทธเจ้าทรงวาง
กระบวนการศึกษาสัจธรรมไว้ให้พุทธศาสนิกชน โดยให้มีจุดเริ่มที่การสร้างศรัทธาก็จริงอยู่ แต่ทรงเน้น
ว่าศรัทธานั้นมิใช่ความเชื่องมงาย หากแต่ศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจในเหตุผล
เป็นพื้นฐานเสมอ การมีศรัทธาอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทําให้บุคคลเจริญปัญญาถึงขีดสูงสุดได้ ศรัทธา
จะต้องกํากับด้วยโยนิโสมนสิการ คือการคิดอย่างแยบคาย จึงจะทําให้บุคคลสามารถ “ศึกษา” ได้
อย่างแท้จริง ส่วนการศรัทธาในตัวบุคคลหรือศรัทธาในวัตถุ หรือแม้แต่ศรัทธาในนามธรรม เช่น เทพ 
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ไม่ถือเป็นศรัทธาในองค์ความรู้ หากแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่น  เป็นความเชื่อศรัทธาที่งมงาย ศรัทธาที่
งมงายจะถูกทําลายได้ง่าย  เมื่อศรัทธาถูกทําลายความตั้งใจจริงก็จะอ่อนลง ความสําเร็จก็จะยากข้ึน  

การศึกษาโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นวิธีการเรียนรู้แนวหนึ่งจากหลายๆ 
แนวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไว้ เป็นวิธีการที่สามารถอธิบายด้วยภาษาทางการศึกษาสมัยใหม่ว่า มี
ลักษณะบูรณาการของหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการแนะแนว และหลักการสอน อย่างผสม
กลมกลืน ได้สัดส่วนสมดุลกัน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสอนปัจจุบันได้การสอนโดยสร้าง
ศรัทธา เริ่มต้นจากหลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่า มนุษย์ทุกคนจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามี
ความมั่นใจในตนเอง มีสติปัญญาและมีความสามารถ นอกจากนี้ความศรัทธายังเป็นพลังช่วยให้ความ
อยาก ความปรารถนาประสบความสําเร็จให้ง่ายขึ้น   

4.1 ความหมายของศรัทธา  
โดยศรัทธาหมายถึงความเชื่อและความรู้สึกซาบซึ้ง ซึ่งเกิดจากความม่ันใจในเหตุผล

เท่าท่ีตนมองเห็นเป็นความมั่นใจใน 3 องค์ประกอบ คือ 

1) มั่นใจว่าเป็นไปได้ 
2)  มั่นใจว่ามีคุณค่า 
3)  มั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริง 
 

4.2  กระบวนการสร้างศรัทธา   
 ศรัทธาเกิดข้ึนจากองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ 
    1) บุคคลผู้สั่งสอนอบรม แนะนํา อบรมนั้น พร้อมด้วยคุณสมบัติของ

กัลยาณนิมิตร 

   2) ผู้สั่งสอนอบรม มีความรู้จริง สามารถสั่งสอนอบรมด้วยวิธีการต่างๆ อย่างได้ผล 

   3) ผู้สั่งสอนอบรม จัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ และตัวอย่างที่น่าสนใจ เร้าใจให้
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

       การเกิดศรัทธาจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเล่าเรียนยังมีลักษณะที่ต้อง
พ่ึงพิงอิงอาศัยปจัจัยภายนอก ไม่เป็นอิสระ ความรู้ที่ได้ยังคู่แค่สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) เท่านั้น 
ซึ่งมิใช่จุดประสงค์สูงสุดของการศึกษาของครูและศิษย์จึงต้องก้าวล่วงไปสู้ขั้นตอนของโยนิโสมนสิการ 
จึงจะเรียกได้ว่า เข้าถึงกระบวนการของการศึกษาอบรม  

 



หน่วยที่ 5 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแบบโยนิโสมนสิการ 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 144 

4.3 ความส าคัญของศรัทธา  
        บทบาทและความสําคัญของศรัทธา มีดังนี้  

๑) ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญา และกล่าวได้ว่าเป็นขั้นต้น
ที่สุด 

๒) ศรัทธาที่ประสงค์ ต้องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผล คือมีปัญญา
รองรับและเป็นทางสืบต่อปัญญาได้ มิใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิง โดยไม่
ต้องถามหาเหตุผลอันเป็นลักษณะทางฝ่ายอาเวคด้านเดียว(อาเวค หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก ความ
สะเทือนใจ : emotion) ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร 
(http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/อ า เ ว ค  สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  16 
พฤศจิกายน 2560) 

๓) ศรัทธาที่เป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวคด้านเดียว ถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงาย เป็นสิ่งที่
ต้องกําจัดหรือแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนความรู้สึกฝ่ายอาเวคที่เนื่องอยู่กับศรัทธาแบบที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่
นํามาใช้ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มาพอสมควรในระยะต้นๆ แต่จะถูกปัญญาเข้า
แทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 

๔) ศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้น อาจให้ความหมายสั้นๆ ว่า 
เป็นความซาบซึ้ง ด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็น คือมั่นใจในตนเอง โดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่
เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้ และมีค่าควรแก่การที่ตนจะดําเนินไปให้ถึง เป็นศรัทธาที่เร้าใจให้อยาก
พิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่อยู่เบื้องหน้านั้นต่อๆ ยิ่งๆขึ้นไป เป็นบันไคขั้นต้นของความรู้ ตรงข้ามกับ
ความรู้สึกท่ีมอบใจให้แบบอาเวค ซึ่งทําให้หยุดคิดหาเหตุผลต่อไป 

๕) เพ่ือควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้อง ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธ
ธรรม ถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึ่งแล้ว จะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไป และตาม
ปรกติศรัทธาย่อมมาเป็นข้อที่หนึ่ง พร้อมกับที่ปัญญาเป็นข้อสุดท้าย แต่ในกรณีที่กล่าวถึงในปัญญาไม่
จําเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาไว้ด้วยปัญญาจึงสําคัญกว่าศรัทธา ทั้งในฐานะเป็นตัวคุมและในฐานะเป็น
องค์ประกอบที่จําเป็น แม้ในแง่คุณสมบัติของบุคคล ผู้ที่ได้รับยกย่องสูงสุดในพระพุทธศาสนา ก็คือผู้มี
ปัญญาสูงสุด เช่น พระสารีบุตรอัครสาวก เป็นต้น ไม่ได้ถือเอาศรัทธาในศาสนาเป็นเกณฑ์  

๖) คุณประโยชน์ของศรัทธา เป็นไปใน ๒ ลักษณะ คือ ในแนวหนึ่ง ศรัทธาเป็น
ปัจจัยให้เกิดปีติซึ่งทําให้เกิดปัสสัทธิ (ความสงบเยือกเย็น) นําไปสู่สมาธิและปัญญาในที่สุด อีกแนว
หนึ่งศรัทธาทําให้เกิดวิริยะ คือ ความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติ ทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้น ให้เห็น
ผลประจักษ์จริงแก่ตนเอง ซึ่งนําไปสู่ปัญญาในที่สุด คุณประโยชน์ทั้งสองนี้ จะเห็นว่าเป็นผลจาก
ความรู้สึกในฝ่ายอาเวค แต่ต้องมีความใฝ่ประสงค์ปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลา  

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/อาเวค
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๗) ศรัทธาเป็นไปเพ่ือปัญญา ดังนั้นศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิจัยวิจารณ์ จึงจะ
เกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมาย นอกจากนี้ แม้ตัวศรัทธานั่นเอง จะมั่นคงแน่นแฟ้นได้ ก็
เพราะได้เห็นเหตุผลจนมั่นใจ หมดความเคลืบแคลงสงสัยใดใด โดยนัยนี้ ศรัทธาในพุทธธรรมจึง
ส่งเสริมการค้นคิดหาเหตุผล การขอร้องให้เชื่อก็ดี การบังคับให้ยอมรับความจริงตามที่กําหนดก็ดี การ
ขู่ด้วยภัยแก่ผู้ไม่เชื่อก็ดี เป็นวิธีการที่เข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรัทธานี้ 

๘) ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคล ถูกถือว่ามีข้อเสียข้อบกพร่อง แม้แต่ความ
เลื่อมใสติดในองค์พระศาสดาเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสีย เพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วย
ความรู้สึกทางอาเวค กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในข้ันสุดท้าย 

๙) ศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มรรค เพราะตัวการที่จําเป็นสําหรับการดําเนินก้าวหน้า
ต่อไป มรรคา (ทางดําเนินหรือทางปฏิบัติ) นี้คือปัญญาที่พ่วงอยู่กับศรัทธานั้นต่างหาก และศรัทธาที่
จะถือว่าใช้ได้ก็ต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วย นอกจากนี้ท่านที่มีปัญญาสูง เช่น องค์พระพุทธเจ้าเอง   
และปัจจเจกพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วไม่เผยแพร่คําสอนของตนเอง) ทรงเริ่มมรรคาที่ตัว
ปัญญาทีเดียว ไม่ผ่านศรัทธา เพราะการสร้างปัญญาไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไป (คือเริ่มที่
โยนิโสมนสิการ ดังได้กล่าวแล้ว) ด้วยเหตุนี้ เรื่องศรัทธา ท่านจึงกล่าวซ้อนแฝงไว้ในตอนว่าด้วยการ
สร้างสัมมาทิฏฐิ ไม่จัดแยกไว้เป็นเรื่องต่างหาก 

๑๐) แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากภาวะเป็นความเชื่องมงายนั้นเอง ถ้าไม่ดําเนินต่อไปถึง
ขั้นดําเนินปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความประจักษ์แก่ตน ก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมาย
แท้จริง เพราะเป็นศรัทธาที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมัน จัดเป็นการปฏิบัติธรรมผิดพลาด 
เพราะปฏิบัติอย่างขาดวัตถุประสงค์ 

๑๑) แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สําคัญ แต่ในขั้นสูงสุด ศรัทธาจะต้องหมดไป ถ้ายัง
มีศรัทธาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมาย เพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้น ก็ย่อมแสดงว่ายัง
ไม่ได้เข้าถึงจุดหมายนั้นรู้เห็นจริงด้วยตนเอง และตราบใดท่ียังมีศรัทธา ก็แสดงว่ายังต้องอิงอาศัยสิ่งอ่ืน 
ยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอ่ืนยังไม่หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ โดยเหตุนี้ศรัทธายังไม่เป็นคุณสมบัติ
ของพระอรหันต์ (ผู้ห่างไกลกิเลสโดยสิ้นเชิง) ตรงข้ามพระอรหันต์กลับมีคุณลักษณะว่า ผู้ไม่มีศรัทธา
(อัสสัทธะ) ซึ่งหมายความว่า ได้รู้เห็นประจักษ์ จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครหรือต่อเหตุผลใดๆ อีก 

 ๑๒) โดยสรุป ความมรรคานี้ ดําเนินมาโดยลําดับ จากความเชื่อ (ศรัทธา) มาเป็น
ความเห็นหรือเข้าใจโดยเหตุผล(ทิฐิ) จนเป็นการรู้เห็น (ญาณทัสสนะ) ในที่สุด ซึ่งในขั้นสุดท้ายเป็นอัน 
หมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง  
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๑๓) ศรัทธามีขอบเขตความสําคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใด เป็นสิ่งที่จะต้องรู้
เข้าใจตามเป็นจริง ไม่ควรตีค่าสูงเกินไป แต่ก็ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาด เพราะในกรณีที่ดูแคลน
ศรัทธา อาจจะกลายเป็นการเข้าใจความหมายของศรัทธาผิด เช่น ผู้ที่คิดว่าตนเชื่อมั่นในตนเอง แต่
กลายเป็นเชื่อต่อกิเลสของตน ในรูปอหังการมมังการ  (อหังการ คือ ถือตัวเอง หยิ่งยโส มมังการ คือ
ความสําคัญว่าเป็นของเรา, ความถือว่าเป็นของเรา, ความยึดถือของจิต, อาการอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิด
แตกร้าวในหมู่คณะ) (http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/มมังการ สืบค้น
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) ไป ซึ่งกลับเป็นผลร้ายไปอีกด้านหนึ่ง 

๑๔) ในระดับศีล หรือที่เรียกกันว่าศีลธรรม ศรัทธาเป็นองค์ธรรมสําคัญซึ่งเกื้อกูล
มาก ทําให้คนมีหลักตั้งตัวเป็นกําลังเหนี่ยวรั้งและต้านปะทะไม่ให้ยอมตามสิ่งชักจูงล่อเร้าเย้ายวนให้ทํา
ความชั่ว อีกประการหนึ่ง การมีศรัทธาเป็นเหมือนการมีร่องไหลประจําของกระแสความคิด เมื่อได้
รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เกินกําลังของศรัทธาเตรียมไว้ ทําให้ไม่คิดไปในทางอ่ืนหรือทางที่
ผิดศีลธรรม ดังนั้นสําหรับผู้ยังไม่หมดกิเลสจึงดํารงอยู่ได้ดีด้วยศรัทธา ศรัทธาแบบนี้มีคุณมากในระดับ
หนึ่ง แต่พร้อมกันนั้นถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจมีโทษมาก โดยกลายเป็นตัวการ
ขัดขวางการสร้างปัญญาเสียเอง  

15) ในกระบวนการสร้างปัญญา อาจการกําหนดขั้นตอน เป็นระยะคือ สร้าง
ทัศนคติที่มีเหตุผล ยินดีรับฟังหลักการและเหตุผล พิจารณาเท่าที่เห็นด้วยปัญญา  นําสิ่งที่ใจรับมาขบ
คิดด้วยเหตุผล ถ้ามีความเคลือบแคลงรีบสอบถามด้วยใจบริสุทธิ์โดยมุ่งปัญญา พระพุทธเจ้าทรงขั้น
การปฏิบัติธรรมก็ต้องเน้นความศรัทธาก่อน  (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530: 63-67) 

 
5. ความหมายของโยนิโสมนสิการ  

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญามากกว่าความเชื่อ เมื่อพุทธสนิกชนมีความตั้งใจ
มั่นที่จะศึกษาพุทธธรรม ทุกคนต้องฝึกตนให้รู้จักคิด พิจารณา ไตร่ตรอง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า
และการปฏิบัติ คนที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา จะต้องถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ รู้จัก
คิดโดยแยบคายการคิดย่างมีระบบ คิดถูกต้อง ใช้สติปัญญาศึกษา จึงเป็นปัจจัยภายในที่สําคัญท่ีสุดใน
ระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีมีผู้อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการ ดังนี้  

พระราชวรมุนี ได้อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการ ดังนี้ 

 โยนิโสมนสิการว่าโดยรูปศัพท์ โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย โยนิโส กับมนสิการ 
โยนิโส  มาจาก   โยนิ ซึ่งแปลว่า เหตุผล ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธี ทาง ส่วนมนสิการ 
แปลว่า การทําในใจ การคิดในใจ คํานึง นึกถึง  พิจารณา รวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ ท่านแปลว่า 
การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจโดยแยบคายนี้มีความหมายแค่ไหนเพียงใด คัมภีร์ชั้นอรรถกถา
และฎีกา ได้ไขความไว้โดยวิธีแสดงไวพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ๆ ดังต่อไปนี้ 

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/
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๑. อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือทุกอย่างมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 
หมายถึงคิดถูกวิธีจะให้เข้าถึงความจริง สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทําให้ย้ํารู้สภาวะลักษณะและ
สามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย  

๒.  ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลําดับ 
จัดลําดับได้ หรือมีลําดับ มีขั้นตอน แล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบตามแนว
เหตุผลเป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน ไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยววกยกเวียนติดพันเรื่องนี้ ที่นี้ เดี๋ ยวเตลิดออกไป
เรื่องนั้น ที่โน่น หรือกระโดดไปกระโดดมาออกเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะทัก
ความนึกคิดเข้าสู่แนวทางท่ีถูกต้อง 

๓. การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผล หมายถึง การสืบค้นตามแนวความสําคัญสืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัย พิจารณาสืบสาวสาเหตุ   
ให้เข้าใจถึงต้นเค้าหรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลําดับ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530 : 82-83) 

4. อุปปาทมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล ใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์เล็งถึง
การคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่านหมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําให้เกิดกุศลธรรม เช่นปลุกเร้าให้เกิด
ความเพียร การรู้จักคิดในทางที่ทําให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาทีทําให้มีสติ หรือทํา
จิตใจเข้มแข็งม่ันคงเป็นต้น (พระพรหมคุณากรณ์, 2550: 19) 

สอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต, 2546 : 34-35) กล่าวว่า  การฝึกเด็กที่
สําคัญคอื ให้เขามีโยนิโสมนสิการ เมื่อเด็กรู้จักคิดเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ พลิกสิ่งที่กําลังเผชิญ
อยู่ ให้กลับร้ายเป็นดีได้ เด็กจะมีความรู้เท่าทัน ปัญญาที่ฝึกเรื่อยๆ จะทําให้เขาไวขึ้น  อย่าลืมว่าคนเรา
ฝึกอะไรไว้ จะไวในเรื่องนั้น ทําให้เป็นคนที่ไม่มองอะไรด้านเดียว แต่มองด้านคุณด้านโทษ อันนี้มีส่วน
ดีแง่นี้ มีส่วนเสียแง่นี้ ไม่มีอะไรที่มีแต่ส่วนดีอย่างเดียว ดังนั้นถ้ามีโยนิโสมนสิการ เราจึงเอาประโยชน์
ได้ทุกสถานการณ์ ถ้าเจอสิ่งที่เด็กชอบ เด็กต้องรู้ทันทีว่า สิ่งนั้นมิใช่มีแต่ดี แต่โทษก็มีด้วย เราต้อง
ปฏิบัติต่อให้ถูกต้องโดยรู้ตระหนักว่าวัตถุประสงค์ของเราคือ ได้เรียนรู้ พัฒนาชีวิต พัฒนาปัญญา ให้ได้
ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ นี่คือ โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการ ดังนั้น โยนิโสมนสิการ คือการรู้จักคิด รู้จัก
พิจารณา หรือมองเป็น คิดเป็น มีหลักใหญ่ 2 อย่าง คือ  

1) เอาความจริงจากประสบการณ์นั้น สถานการณ์นั้น หรือสิ่งนั้นให้ได้   
2) เอาประโยชน์จากมันให้ได้   
คือไม่ว่าจะเจออะไร ต้องเอาความจริงหรือไม่ก็ประโยชน์ หรือทั้งสองอย่างให้ได้ เรียกว่า 

มองให้เห็นความจริง และมองให้เห็นประโยชน์ นี่คือ หลักโยนิโสมนสิการ 
เมื่อพบปัญหายิ่งมาก  ก็ยิ่งเป็นการฝึกปัญญาให้เกิดขึ้น เพราะ ปัญหาคู่กับปัญญา ดังนั้น 

คนมีโยนิโสมนสิการ ไม่ต้องกลัวอะไร ไม่มีอะไรที่ร้ายโดยสมบูรณ์ ทุกอย่างเอาประโยชน์ได้หมด คือ 
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1) ได้ความจริง 
2) ได้ประโยชน์ 
  

6. วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ     
 

พระราชวรมุนี ได้อธิบายการประเมินวิธีคิดโยนิโสมนสิการไว้เป็นแบบผู้ใหญ่ 10 วิธีด้วยกัน 
ผู้ที่สนใจควรอ่านรายละเอียดในหนังสือ พุทธธรรมซึ่งพระคุณเจ้าพูดเป็นปราชญ์รูปนี้ได้บรรยายไว้
ชัดเจนมากผู้ เขียนตํารานี้ เพียงแต่สรุปมาเสนอขอให้เห็นแนวและหลักการคิดก่อนที่จะนํามา
ประยุกต์ใช้ในระบบการสอนปัจจุบัน  

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั (วิธีแบบอิทัปปัจจัยตา) หรือคิดตามหลักปฎิจจสมุป
บาท)เป็นวิธีคิดด้วยการค้นหาสาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมาจัดเป็นวิผีคิดแบบ
พ้ืนฐานมีแนวปฏิบัติ ๒ แนวคือ 

 ๑.๑ คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์ สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น  เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี 
เพราะ สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ 

 ๑.๒ คิดแบบสอบสวนหรือตั้งคําถาม เช่น มีเพราะอะไรเป็นปัจจัย  อุปทาน 
(ความยึดมั่น) มีเพราะตัณหา (ความทะยานอยาก) เป็นปัจจัย ตัณหาเพราะอะไรเป็นปัจจัย  ตัณหามี
เพราะเวทนา (ความรู้สึก) เป็นปัจจัย เวทนาเพราะอะไรปัจจัย เป็นต้น 

 ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบนี้ พระราชวรมุนีอธิบายว่า ใช่
เพียงแต่จําแนกแจกแจงแยกแยะไปอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีการจัดประเภทหมวดหมู่ไปพร้อมกัน 
จัดเป็น วิภัชชวิธี อย่างหนึ่ง เป็นการจําแนกอย่างมีหลักเกณฑ์ ถ้าจะเรียกอย่างสมัยใหม่ หมายถึง วิธี
คิดแบบวิเคราะห์ วิธีคิดแบบมีอย่างมากในพุทธธรรม เป็นการจําแนกสภาวะ หรือภาพรูปที่ปรากฏอยู่
แล้วใช้หลักพ้ืนฐาน เช่น การแยกนามธรรมและรูปธรรม เป็นต้น 

3. วิธีการคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันความเป็นไปของธรรมชาติ 
และความเป็นปกติธรรมดาของสภาวะทั้งหลาย เพ่ือเขียนตํารานี้ได้วิเคราะห์วิธีแบบนี้ เห็นว่าจะ
กระทําได้ต่อเมื่อได้มีสาระความรู้ในหลักการของธรรมชาติ รู้ความเป็นไปของเหตุและปัจจัยต่างๆ
อย่างลึกซึ้ง จึงสามารถคิดสรุปความเป็นไปของสภาวะเรานั้น (generalization) ว่ามันมีเหตุให้เกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงและสลายไป ได้ตระหนักถึงความจริงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาพระราชวรมุนีได้อย่างวิธีคิด
แบบสามัญลักษณะเป็น ๒ ขั้นตอนคือ  

ขั้นที่หนึ่ง  การคิดอย่างรู้เท่าทันและยอมรับความจริง 
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ขั้นที่สอง  การปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ เป็นการปฏิบัติด้วยปัญญา ด้วยความรู้เท่าทัน แก้ไขตรงเหตุและปัจจัยด้วยสติสัมปชัญญะ 
คือกําหนดรู้ เมื่อคิดเช่นนี้ได้บุคคลก็จะมีอิสระ ไม่ถูกบีบคั้น หลงกลอยู่ในความทุกข์ 

๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือคลิกแบบแก้ปัญหา พระราชวรมุนีอธิบายว่า เป็นวิธีคิด
แบบหลักอย่างหนึ่งสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบคนอื่น ได้ท้ังหมด วิธีคิดแบบอริยสัจมี้มี
ลักษณะทั่วไป ๒ ประการคือ 

๔.๑ วธิีคิดตามเหตุและผล หรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปยังเหตุ 
แล้วแก้ไขและทําการท่ีต้นทุน จัดเต็ม ๒ คู่คือ 

   คู่ท่ี ๑  ทุกข์เป็นผล เป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ท่ีประสบซึ่งไม่ต้องการ
มุทัยเป็นเหตุ เป็นที่มาของปัญหา เป็นจุดที่จะต้องจํากัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจากปัญหาได้ 

   คู่ท่ี ๒ นิโรธเป็นผล เป็นภาวะที่มีปัญหา เป็นจุดหมาย ซึ่งต้องการจะเข้าถึง
มรรคเป็นเหตุ เป็นวิธีการ เป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทําในการแก้ไขสาเหตุเพ่ือบรรลุจุดหมาย คือ ภาวะ
ปัญหาอันได้แก่การดับทุกข์ 

 ๔.๒ วธิีคิดท่ีตรงจุด ทรงเรื่อง ตรงไปตรงมา ไม่ตรงต่อสิ่งที่จะต้องทํา ต้องปฏิบัติ
ต้องเก่ียวข้องของชีวิต ใช้แก้ปัญหา ไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟ้อที่สักว่าเพื่อสนองตัณหา มานะทิฐิ 
ซึ่งไม่อาจนํามาใช้ปฏิบัติ ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา 

  ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือการคิดพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ทํา (หลักการ) กับอรรถ (ความมุ่งหมาย) คําว่าธรรมนั้นคือ หลักความจริง หลักความดีงาม หลัก
ปฏิบัติ หลักการนําไปใช้ปฏิบัติ และหลักคําสอน ส่วนอรรถนั้นแปลว่าความหมาย ความมุ่งหมาย 
จุดหมาย หรือสาระที่พึงประสงค์พระราชวรมุนีได้อธิบายว่า ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในจุดหมาย
และขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรมต่างๆ เป็นเครื่องกําหนดความถูกต้อง พอเหมาะพอดีแห่งการ
ปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆ อันเป็นธรรมมานุธรรมปฏิบัติการฝึกหัดอบรมตนให้ปฏิบัติในทางสายกลางก็ดี 
การบําเพ็ญ ศีล สมาธิปัญญา ก็ดี อาศัยพ้ืนฐานการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ และอาศัยการช่วย
ชี้แจงการติดหลักการ หมายโดยผู้เป็นกัลยาณมิตรด้วย 

  ๖. วิธีคิดแบบโทษและทางออก วิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดท่ีใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา
และปฏิบัติได้อย่างดีวิธีหนึ่ง การคิดแบบนี้ต้องได้มีการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงทุกรูปทุกด้าน คือ
มองในแง่ท่ีเป็น อัสสาทะ (ส่วนดี น่าพึงพอใจ) อาทีนวะ (ส่วนเสีย โทษ ข้อบกพร่อง) และ นิสสรณะ 
(ทางออกภาวะหลุดรอบปลอดภัย  
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 พระราชวรมุนี เน้นว่าการคิดแบบนี้มีลักษณะที่พึงย้ํา ๒ ประการ คือ  

  ๖.๑ การที่จะชื่อว่ามองเห็นตามเป็นจริงนั้น จะต้องมองเห็นทําด้านดี ด้านเสีย หรือ
ทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้น 

  ๖.๒ เมื่อจะแก้ปัญหาหรือลงมือปฏิบัติ  จะต้องมองเห็นจุดหมายและทางออกเหลือ
จากการรู้คุณ โทษ ของสิ่งนั้นด้วย การคิดหาทางที่ดีที่สุดไปพร้อมๆ กับการพิจารณาผลดีผลเสีย จะทํา
ให้บุคคลสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ และปัญหาที่เกิดข้ึน 

  ๗. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็นการคิดถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่สนอง
ความต้องการของชีวิตโดยตรง หรือเพียงประโยชน์ที่พอกเสริมโดยมีตัณหาเป็นเครื่องวัด วิธีคิดแบบนี้
เป็นการพิจารณาอย่างใช้ปัญญาไตร่ตรอง ให้มนุษย์รู้จักเลือกเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่
แท้จริง และเกื้อกูลความเจริญในกุศลธรรม ซึ่งต่างจากคุณค่าเทียมอันนําไปสู่อกุศลธรรม ความโลภ 
มัวเมา ริษยา มานะ ทิฐิ เบียดเบียน แก่งแย่งกัน พระราชวรมุนีได้ยกตัวอย่างพระพุทธดํารัสที่แสดงให้
เห็นวิธีคิดแบบนี้ ดังนี้  

  “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายเพ่ือกําจัดหนาว ร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุง ลม แดด 
สัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพ่ือปกปิดอวัยวะที่ควรละอาย  

  ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย จึงฉันบิณฑบาต มิใช่เพ่ือสนุกสนาน ให้เพ่ือมัวเมา มิใช่
เพ่ือประดับ มิใช่เพ่ือตกแต่ง เพียงเพ่ือความดํารงอยู่แห่งร่างกาย เพื่อยังชีวิต กําหนดความลําบาก 
เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกําจัดเวทนาเก่า และไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น การมีชีวิต
เป็นไปจักมีแก่เรา พร้อมทั้งความไม่เป็นโทษ และความอยู่ผาสุก 

๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าธรรม (วิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศลภาวนา) เป็น
วิธีคิดในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา พระราชวรมุนีอธิบายว่าหลักการทั่วไปของวิธี
คิดแบบนี้ คือเหตุการณ์อย่างเดียวกัน แต่บุคคลประสบหรือรับรู้ต่างกัน มองเห็นและคิดนึกปรุงแต่ง
ไปคนละอย่าง สุดแต่โครงสร้าง แนวทาง ความเคยชินต่างๆ ที่เป็นเครื่องปรุงของจิตคือสังขารที่ผู้นั้น
ได้สั่งสมไว้ สิ่งหรือเหตุการณ์เดียวกัน คนหนึ่งมองเห็นในทางดีงามเป็นกุศล แต่อีกคนหนึ่งมองเห็น
ในทางไม่ดีไม่งาม แม้คนเดียวกันในเวลาและอารมณ์ต่างกัน ก็อาจมองเห็นสิ่งเดียวกันนั้นแตกต่างกัน
ไปได้ ดังนั้นวิธีการที่ชักนําความคิดให้เดินไปในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์ เรียกว่าเป็นวิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่ถูกวิธี    

การคิดถูกวิธีจนเกิดกุศลธรรมนี้ เป็นการคิดที่ตื่นตัว เร้าใจ ไม่ประมาท มีสติ รู้สํานึก 
และรู้เท่าทันตามความเป็นจริง เมื่อคิดเป็นกุศลแล้ว ผู้ฉลาดก็ย่อมคิดค้นวิธีการคิดปรุงแต่งเพ่ิมเติม
ในทางที่ดีงามได้อีกมาก  หากจะเปรียบกับความคิดสมัยใหม่ ก็คงจะตรงกับคําประพันธ์ที่ว่า “ สอง
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คนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย” คนที่คิด
อกุศลมองในแง่ร้ายก็จะท้อคนหวาดกลัว ไม่มีกําลังใจที่จะศึกษาปฏิบัติ คนที่คิดในทางที่สนก็จะ
มองเห็นสิ่งดี มีกําลังใจที่จะคิดค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม จนบรรลุจุดหมาย 

๙. วิธีคิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบัน ดูวิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ หมายถึง
การใช้ความคิดและเนื้อหาของความคิดที่สติระลึกรู้กําหนดอยู่  เป็นการคิดในแนวทางของความรู้สึกดู
คลิปด้วยอํานาจของปัญญา สามารถฝึกอบรมจิตให้เกี่ยวข้องรับรู้ในภารกิจที่กําลังกระทําอยู่ในปัจจุบัน 
เนื้อหาจุดเกิดจุดลอยไปยังเรื่องที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว (อดีต) หรือฟุ้งซ่านไปยังสิ่งที่ยังไม่เกิด 
(อนาคต) ก็สามารถใช้สติเหนี่ยวรั้ง เพ่ง และโยงมาสู่ภาระหน้าที่ที่กําลังกระทําอยู่ในปัจจุบันได้  

พระราชวรมุนีได้เน้นการอธิบายคําว่า “ปัจจุบัน” เป็นพิเศษไม่ให้ผู้อ่านตีความหมาย
อย่างผิวเผินเพียงเรื่องของกาลเวลา แต่ให้ตีความหมายทางธรรมซึ่งหมายถึงการพิจารณากําหนดรู้ใน
ภาระหน้าที่ที่ตนกําลังจะทําอยู่อย่างแน่วแน่มั่นคง ซึ่งผู้เขียนตํานานนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า วิธีคิดแบบ
นี้มีความสําคัญมากในการปฏิบัติงานทุกด้านของชีวิต การคิดแบบนี้เป็นการบังคับจิตมิให้ฟุ้งซ่าน ชัด
ส่ายไปในอารมณ์และปัญหาหากแต่ทําให้จิตมั่นคงแน่วแน่ในภารกิจขนาดนั้นของตน จัดว่าเป็นสมาธิ
แท้ (concentration) ซึ่งสมควรฝึกหัดอบรมให้คิดเป็น สําหรับทุกคนทุกรุ่นและทุกตําแหน่งหน้าที่ 

พระราชวรมุนีนายกตัวอย่างความหมายของวิธีคิดแบบ “เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน” 
ในแง่ต่างๆซึ่งล้วนเพลงลืมไปสู่การทําหน้าที่ทั้งสิ้น โดยอ้างถึงพุทธพจน์ดังต่อไปนี้  

“ไม่พึงหัวละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่พึงพอหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง, สิ่งใดเป็นอดีต สิ่งนั้น
ก็ล้วงไปแล้ว สิ่งใดเป็นอนาคต สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึง , ส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัด (ตามเป็นจริง) ซึ่งสิ่งที่
ปัจจุบันในที่นั้นๆ (= ในแต่ละกรณี) ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน (ไม่ไหวหวั่นไปตามอํานาจกิเลส) ครั้น
รู้ชัดแล้วเขาจึงบําเพ็ญสิ่งนั้น” 

“คนทําความเพียรเสียแต่วงนี้ ใครเล่ารู้ได้ว่าจะตายวันพรุ่ง, กับพญามัจจุราชแม่ทัพ
ใหญ่นั้นไม่มีการผัดเพ้ียนได้เลย” 

“ผู้ที่เป็นอยู่อย่างนี้ มีความเพียร ไม่ซึมเซาทั้งคืนวัน พระสันตมุนีทรงเรียกขานว่า   
ผู้มีแต่ละวันเจริญดี” 

“ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ดํารงอยู่ได้สิ่งที่
เป็นปัจจุบันฉันนั้นผิวพรรณจึงผ่องใส” 

“ส่วนชนทั้งหลายผู้อย่างอ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง และหวน
ละห้อยถึงความหลังอันล้วงแล้ว จึงสุขชีพหม่นหมอง เสมือนต้นอ้อสด ที่เขาถอนทิ้งขึ้นท้ิงไว้ที่ในกลาง
แดด” 
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พระพุทธพจน์อีกหลายตอนด้านแสดงให้เห็นว่า การคิดเฉพาะภาระที่เป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบันนั้นเป็นการคิดที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์อดีต โดยใช้สติปัญญาและคิดตระเตรียมวางแผน
กิจการไว้ล่วงหน้าอย่างเชื่อมโยงกับหน้าที่ในปัจจุบันด้วย วิธีคิดแบบนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง 

๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เป็นวิธีคิดที่เชื่อมโยงกับการพูด วิภัชชวาทมาจากคําว่า
วิภัชช (แยกแยะจําแนก วิเคราะห์) วาท (การพูด การแสดงคําสอน) ซึ่งในพระพุทธศาสนานั้น วาทะ
เป็นไวพจน์ของคําว่าทิฏฐิ (ความคิดเห็น) ด้วย ลักษณะที่สําคัญของความคิดและการพูดแห่งนี้คือ การ
มองและการแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็น แต่ละหน้าแต่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้าน พระ     
ราชวรมุนีได้จําแนกแล้วดีคิดแบบวิภัชชวาทในลักษณะต่างๆ ดังนี้  

ก) จําแนกโดยแม่ด้านของความจริง คือ จําแนกและอธิบายตามความจริงทีละแง่ ที
ละด้านทั้งข้อดีข้อเสีย จนครบทุกแง่ทุกด้าน ข้อดีและเสียอย่างไรตามความเป็นจริง แล้วประมวลกัน
เข้าด้วยครบถ้วนสามารถสรุปลักษณะและองค์ประกอบได้ 

ข) จําแนกโดยส่วนประกอบ เครื่องคิดแยกแยะองค์ประกอบย่อยๆ ของสิ่งนั้น (ตรง
กับวิธีคิดแบบที่สอง-วิธีคิดแยกแยะส่วนประกอบ) 

ค) จําแนกตัวลําดับคณะ คือ แยกแยกวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตามลําดับความสืบ
ทอดแห่งเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็นแต่ละขณะๆ ให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัยที่แท้จริง ไม่ถูกลวงให้จับเหตุ
ปัจจัยสับสนการคิดแบบนี้เป็นด้านหนึ่งของการคิดจําแนกโดยส่วนประกอบ และการคิดจําแนกตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 

ง) จําแนกตัวความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย สืบสาวหาสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์สืบ
ทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีคิดจําแนกในแง่นี้ตรงกับวิธีคิดแบบที่ 1 ทั้งนี้เพราะภาวะ
ของสิ่งทั้งหลายนั้นมีความสัมพันธ์กันขึ้นต่อกัน และสืบทอดกันเนื่องด้วยปัจจัยย่อยต่างๆ ความมี
หรือไม่มีใช่ภาวะเด็ดขาดลอยตัว ภาวะที่เป็นจริงเป็นเหมือนอยู่กลางระหว่างความเห็นเพียงสุดทั้งสอง
นั้น ความคิดแบบจําแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยช่วยให้มองเห็นความจริงนั้น และตาม
แนวคิดนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมทางที่เรียกว่าเป็นการกลางๆ คือไม่กล่าวว่าสิ่งนี้หรือว่าสิ่งนี้ไม่
มี แต่กล่าวว่า เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี หรือว่านี้มีในเมื่อนั้นมีนี้ ไม่มีในเมื่อ
นั้นไม่มี การแสดงความจริงอย่างนี้นอกจากเรียกว่าอีทัปปัจจยตา หรือ ปฏิจจสมุทบาท  แล้วยังเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า มัชเณนธรรมเทศนาจึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอย่างนึงด้วยว่า วิธีคิดแบบมัชเณน
ธรรมเทศนา หรือเรียกสั้นๆ ว่าวิธีคิดแบบมัชเณนธรรม 

จ) จําแนกโดยเงื่อนไข คือมองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบด้วย 
เช่น ถ้ามีผู้ถามว่า “บุคคลนี้ผ่อนคบหรือไม่” พระภิษุจะตอบตามเงื่อนไขว่า “ถ้าคบแล้ว อกุศลธรรม
เจริญ กุศลธรรมเสื่อม ไม่ควรคบ ถ้าครบแล้ว กุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ ควรคบ ควรเกี่ยวข้อง” 

ฉ) วิภัชชวาทในฐานะวิธีตอบปัญหาอย่างหนึ่ง เป็นวิธีคิดตอบปัญหาอย่างหนึ่งใน 4 
วิธีตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า คือ 
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1) เอกังสพยากรณ์ การตอบหน้าเดียว คือตอบอย่างเดียวเด็ดขาด 
2) วิภัชชพยากรณ์ การแยกแก๊สออก 
3) ปฏิจฉาพยากรณ์ การตอบโดยย้อนถาม 
4) ฐปนะ  การยัง้หรือหยุด พบปัญหาเสีย ไม่ตอบ 

 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2530: 80-87) 
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ให้นักศึกษาจับคู่แล้วเล่าประวัติชีวิตความเป็นมาของตนเองให้เพื่อนฟัง ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
แล้วสลับกัน จากนั้นมาน าเสนอสรุปประเด็นที่ฟังจากเพื่อนหน้าชั้นเรียนในเวลาคนละ 2 นาที 
รวมเวลา 30 นาที 

  
 
 

 
 
 

เกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 
1) ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร        ได้ 5 คะแนน 
2) มีประเด็นอะไรบ้างที่ส าคัญหรือน่าสนใจ   ได้ 5 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 เร่ือง “เร่ืองเล่าเร้าพลัง” 
 

เกณฑ์คะแนน 
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ค าชี้แจง 

ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุด  ท าเครื่องหมาย ( X ) ลงในกระดาษค าตอบ 
จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ( 10 คะแนน ) 
๑. ข้อใดคือความหมายของการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
 ก. การคิดที่ใช้เหตุผลในการพิจารณาไตร่ตรอง 
 ข. การคิดที่เป็นการใช้ความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา 
 ค. การคิดที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินข้อมูล 
 ง. การคิดที่มีประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
๒. “ความแห้งแล้งกับไฟป่ามักจะมาคู่กันเสมอ” สรุปเป็นหลักการจริงได้คือข้อใด 
 ก. การเผ่ากิ่งไม้ทําให้เกิดไฟป่าได้   

ข. สภาพอากาศแห้งแล้งจะทําให้เกิดไฟป่าได้ง่าย 
ค. ใบไม้แห้งเป็นเชื้ออย่างดีในการลุกลามของไฟป่า  

 ง. ลมพัดแรงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าในหลายพื้นท่ี  
๓. ประโยชน์ของการคิดแบบมีวิจารณญาณข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. เกิดทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
 ข. มั่นใจในการเผชิญปัญหาในลักษณะต่างๆ 
 ค. เข้าใจข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ 
 ง. ไม่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน แต่มีความจําเป็นในระดับองค์กร 
๔. ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” จัดอยู่ในหมวดธรรมใดตามหลักการของพระพุทธศาสนา 
 ก. ศรัทธา     

ข. ศีล 
 ค. ปัญญา     

ง. สมถะ 
๕. หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเปรียบเทียบกับการคิดแบบใด 
 ก. การคิดเชิงระบบ    

ข. การคิดสร้างสรรค์ 
 ค. การคิดแก้ปัญหา    

ง. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 5 การคิดแบบมีวิจารณญาณ และแบบโยนิโสมนสิการ 
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๖. ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” จัดเป็นปัจจัยภายในตามหลักการพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับข้อใด 
 ก. ระบบสมอง     

ข. ความคิด 
 ค. การเรียนรู้     

ง. การรับรู้ 
๗. จากข้อความที่ว่า “ความสัมพันธ์ของโยนิโสมนสิการถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโดยที่ตัว
โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกคือ ปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร” ข้อใดไม่จัด
อยู่ในกรอบนิยามของคําว่า กัลยาณมิตร ในที่นี้   
 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา    

ข. ครูในโรงเรียน 
 ค. สื่อ เช่น Internet    

ง. เพ่ือนในโรงเรียน 
8. ข้อใดเป็นค ากล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ปรโตโฆสะและกัลยาณมิตร”  

ก. ปรโตโฆสะหมายถึงสื่อทุกชนิดทั้งที่ดีและไม่ดี 
ข. กัลยาณมิตรหมายถึงเพ่ือนในโรงเรียนทั้งท่ีดีและไม่ดี 

 ค. ปรโตโฆสะหมายถึงสื่อที่ดีและมีประโยชน์    
          ง. กัลยาณมิตรหมายถึงครูอาจารย์ในโรงเรียนที่สอนดี 
9.“การศึกษาเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาก็จะต้องเริ่มจากกระบวนการคิดและวิธีคิดเพราะความคิดเป็น
จุดเริ่มต้นของการศึกษาการศึกษาคือกระบวนการพัฒนาคนให้บรรลุถึงปัญญาและปัญญาที่ถูกต้องนี้จะ
น าไปสู่ความเป็นอิสระ (วิมุตติ) คือหลุดพ้นจากปัญหาทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกปัญหาภายในได้แก่ 
ความฉลาดในการจัดการกับความคิด อารมณ์(อิสรภาพภายใน) ปัญหาภายนอกได้แก่ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ชีวิตโดยตรง สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (อิสรภาพภายนอก) 
เป็นต้น”จากข้อความข้างต้น การศึกษา จัดอยู่ในส่วนใด 
 ก. ปัจจัยนําเข้า     

ข. กระบวนการ 
 ค. ผลลัพธ ์     

ง. เป้าหมายสูงสุด 
๑o. จากข้อความข้างต้น กระบวนการคิดและวิธีคิด จัดอยู่ในส่วนใด 
 ก. ปัจจัยนําเข้า     

ข. กระบวนการ 
          ค. ผลลัพธ ์     
          ง. เป้าหมายสูงสุด 

เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 5 
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ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ก 6 ข 
2 ข 7 ค 
3 ง 8 ค 
4 ค 9 ข 
5 ง 10 ก 
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หน่วยที่ 6 

ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายและกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ 
2. องค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ 
3. ลักษณะของผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ 
4. อุปสรรคและประโยชน์ของความคิดสร๎างสรรค์ 
5. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด๎วยการตั้งค าถาม 
6. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด๎วยกระบวนการเรียนการสอน 
7. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด๎วยรูปแบบกิจกรรม  
  

 จุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1. บอกความหมายของและกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ได ้ 
2. อธิบายองค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ได้ 
3. อธิบายลักษณะของผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ได้ 
4. บอกอุปสรรคและประโยชน์ของความคิดสร๎างสรรค์ได้ 
5. ตอบค าถามจากการคิดสร้างสรรค์ได้ 
6. สรุปรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการคิดสร้างสรรค์ได้   
7. สามารถระบุกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้   

 
 สาระส าคัญ 
 

ด๎วยความต๎องการของมนุษย์มีไมํจ ากัด มีความหลากหลายเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล๎อม 
ฐานะครอบครัว หน๎าที่การงาน และความแตกตํางกันทางเพศก็ท าให๎เกิดความที่ต๎องการแตกตํางกัน
ไป เพ่ือสนองความต๎องการของมนุษย์ให๎มากที่สุด สินค๎า ผลิตภัณฑ์ สิ่งของตํางๆ จะเกิดขึ้นได๎ด๎วย
วามคิดแบบสร๎างสรรค์ท่ีมีกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ที่ถูกต๎องเหมาะสมกับวัย โดยมีองค์ประกอบของ
ความคิดสร๎างสรรค์ อันได๎แกํ  คิดคลํองแคลํว การคิดยืดหยุํน  คิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ รํวมกับ
ลักษณะของผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ พร๎อมขจัดอุปสรรคที่มีผลให๎ไมํเกิดความคิดสร๎างสรรค์อาทิ การไมํ
ชอบให๎ซักถาม การเรียนแบบหรือท าตามอยํางกัน วัฒนธรรมที่เน๎นความส าเร็จและประณามความ
ล๎มเหลว ประกอบกับการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดที่ดี สํวนประโยชน์ของความคิดสร๎างสรรค์
มีมากมายสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศมหาศาล พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองกํอนเรียน 
2. กิจกรรมน าเข๎าสูํบทเรียนด๎วยเกม การน าเสนอนวัตกรรมด๎านการเกษตร เชํน 

กาลักน้ า จักรยานปั่นน้ า 
3. กิจกรรมน าเสนอด๎วย Power Point  
4. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
5. กิจกรรมแบบประเมิน : นักสร๎างสรรค์ 
6. กิจกรรมศึกษาชุมชนปนแสดงละครในห๎องเรียน  
7. การเลําประวัติโดยยํอของนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงของโลก Thomas Edison  
8. การเลํมเกม 
9. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเติม 

10. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนหนํวยที่ 6 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. เกม 
4. ใบกิจกรรม 
5. แบบประเมิน : นักสร๎างสรรค์ 
6. แบบทดสอบกํอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 
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ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด ท าเครื่องหมาย ( X )  

ลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
 
๑. ข้อใดเป็นนิยามที่ถูกต้องครอบคลุมของความคิดสร้างสรรค์ 

ก. กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสูํการค๎นพบสิ่งแปลกใหมํด๎วยการ
คิดดัดแปลง ปรุงแตํง จากความคิดผสมผสานให๎เกิดสิ่งใหมํๆ  

ข. การประดิษฐ์คิดค๎นพบสิ่งตํางๆตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลักการมีใหมํ 
ค. ความคิดแปลกใหมํที่ไมํเคยมีใครคิดมากํอน และต๎องไมํอยูํบนพื้นฐานของความคิดใดๆ 
ง. พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่แปลกแหวกแนวจนสามารถสร๎างสิ่งประดิษฐ์ที่มี

ประโยชน์ตํอสังคมโลกได๎ 
๒. ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

ก. ความคิดที่ใหมํ                               
 ข. ความคิดท่ีไมํหลุดกรอบ 
ค. ความคิดท่ีแตกตําง                           
ง. ความคิดท่ีนําสนใจ 

๓. ข้อใดไม่จัดอยู่ในขั้นตอนกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ Torrance  
ก. การค๎นหาความจริง                                    
ข. การค๎นหาปัญหา 
ค. การค๎นหาความคิด                                    
 ง. การค๎นพบทางออก 

๔. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการถามให้คิดเชิงเหตุผล 
ก. เราจะมีวิธีการแก๎ปัญหาน้ าทํวมอยํางอยํางไร 
ข. จะแปรรูปกล๎วยให๎นํารับประทานและขายดีได๎อยํางไร 
ค. นักเรียนจะมีวิธีการอยํางไรไมํให๎ติดไข๎หวัดใหญํ ๒๐๐๙ 
ง. ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคริมฝั่งแมํน้ าโขงเกิดจากสาเหตุใด 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และการตั้งค าถามเพื่อ
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๕. ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ตามข้อใด 
ก. ท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมอง                          
ข. สร๎างความภูมิใจตํอผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ 
ค. ท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมํดี 
 ง. ท าให๎การใช๎ทรัพยากรเกิดสิ้นเปลืองมากขึ้น 

6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการถามเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ก. เราจะมีวิธีการแก๎ปัญหาน้ าทํวมอยํางอยํางไร 
ข. จะแปรรูปกล๎วยให๎นํารับประทานและขายดีได๎อยํางไร 
ค. นักเรียนจะมีวิธีการอยํางไรไมํให๎ติดไข๎หวัดใหญํ ๒๐๐๙ 
ง. คนไทยจ านวนมากยากจนนําจะเกิดจากสาเหตุใดบ๎าง 

7. ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
ก. พานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่      
ข. เปิดโอกาสและให๎อิสระทางความคิด 
ค. จัดตั้งธนาคารความดีและยกยํองคนท าดี   
ง. ใช๎ต าราและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8. กิจกรรม “การศึกษาชุมชนปนแสดงละคร” เป็นการศึกษาชุมชนแบบใด 
ก. แบบส ารวจ                                  
ข. แบบเชิงลึก 
ค. แบบโบราณคดี                             
 ง. แบบวิพากษ์ 

9. ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ 
ก. การพิจารณาภาพสัญลักษณ์ท่ีก าหนด                                 

ข. การลากเส้นโยงจากจุดที่ก าหนดให้ให้เป็นรูปต่างๆ 

ค. การสร้างรูปทรงทางเรขาคณิตให้มากท่ีสุด 

 ง. การดูภาพที่มีคนสนทนากัน แต่เว้นค าสนทนาไว๎ 

10. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยที่ส าคัญในตัวบุคคลได้แก่ 
ก. ความรู๎กับประสบการณ์                                  
ข. ความรู๎กับทัศนคติ 
ค. ความรู๎กับจินตนาการ 
 ง. ความคิดกับทัศนคติ 
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 ความคิดสร๎างสรรค์เป็นความสามารถที่ส าคัญของมนุษย์ และเป็นปัจจัยที่จ าเป้นอยํางยิ่ง
ในการสํงเสริมให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎า ประเทศใดก็ตามที่สามารถพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิง
สร๎างสรรค์ของออกมาใช๎ประโยชน์ออกมาสร๎างมูลคํา ดังจะเห็นได๎จากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น อังกฤษ
จัดเป็นผู๎น าด๎านความคิดสร๎างสรรค์มีผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหมํหลากหลายสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ
ประเทศของตนมากมายมหาศาล หากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนการเจริญเติบโตจากยุคที่ เป็น
การขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและทรัพย์กรธรรมชาติไปสู่การขับเคลื่อนด้วยความรู้และคิด
สร้างสรรค์ได้ การพัฒนาเศรษฐกิจจึงจะมีโอกาสขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์
เป็นคุณลักษณะที่มีอยูํในตัวทุกคน สามารถสํงเสริมและพัฒนาให๎สูงขั้นได๎ด๎วยการสอน ฝึกฝน และ
การปฏิบัติที่ถูกวิธี ดังนี้ 

 
1. ความหมายและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

 
1.1  ความหมาย 

           ความคิดสร๎างสรรค์จึงเป็นลักษณะความคิดแปลกใหมํ ซึ่งอาจเกิดจากการคิด
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากความคิดถึง ให๎เป็นความคิดที่แปลกใหมํและแตกตํางจากความคิดเดิม และ
เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ การคิดสร๎างสรรค์ได๎มีนักวิชาการให๎ความหมายไว๎ดังตํอไปนี้ 

 วอลลาชและโคแกน (Wallach and Kogan:1956: 34) กลําววํา การคิด
สร๎างสรรค์ คือ ความสามารถคิดสิ่งที่ตํอเนื่องสัมพันธ์เป็นลูกโซํ เรียกวํา ความคิดโยงกรรมพันธุ์ คือ 
เมื่อระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นจะเป็นสะพานชํวยเชื่อมโยงให๎ระลึกถึงสิ่งอ่ืนๆที่ส าคัญ ตํอไปเรื่อยๆ 
คิดเชื่อมโยงได๎มากเพียงไรก็ยิ่งเบื่อมีศักยภาพของการคิดสร๎างสรรค์ได๎มากข้ึนเพียงนั้น 

ออสบอน (Osborn, 1957: 23) กลําววํา การคิดสร๎างสรรค์เป็นจินตนาการการ
ประยุกต์ ที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือคลี่่คลายปัญหายุํงยากที่มนุษย์ประสบอยูํซึ่งจะน าไปสูํการประดิษฐ์
คิดค๎น หรือการผลิตสิ่งแปลกใหมํ 

ทอแรนซ์ (Torrilford, 1962: 16)  กลําววํา การคิดสร๎างสรรค์เป็นกระบวนการ
บูรณาการประสบการณ์ทั้งหมดที่ผํานมาสร๎างรูปแบบใหมํ ความคิดใหมํ หรือผลิตผลใหมํที่แปลกและตําง
ไปจากเดิม 

หน่วยที่ 6 

ความคดิสร้างสรรค์และการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
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กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 61)  กลําวคือ การคิดสร๎างสรรค์เป็นการคิดแบบ
อเนกนัยที่ไมํมีความสามารถในการผลิตความคิดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นับมาจากกระบวนการ
น าไปสูํการคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหมํ รวมถึงการพบแนวทางในการแก๎ปัญหาให๎ลุลํวง 

  อารี พันธ์มณี (2543: 6) กลําววํา การคิดสร๎างสรรค์คือ กระบวนการทางสมองที่
คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสูํการค๎นพบสิ่งแปลกใหมํด๎วยการคิดดัดแปลง ปรุงแตํง จากความคิด
ผสมผสานให๎เกิดสิ่งใหมํๆ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค๎นพบสิ่งตํางๆตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี 
หลักการมีใหม ํ(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559: 85-86) 

ความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมทางการคิดและการกระท า (ที่เป็นทั้ง
กระบวนการและผลผลิต) ของคนที่มีสิ่งเร๎ากระตุ๎นให๎เกิดความคิดหลากหลาย สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งตํางๆ และ/หรือ สามารถคิดค๎นสิ่งประดิษฐ์แปลกใหมํ วิธีการใหมํๆ ให๎เกิดขึ้นซึ่ง
จะเกี่ยวข๎องกับความคิดริเริ่มใหมํๆ ความคิดคลํองแคลํวรวดเร็ว ความคิดยืดหยุํน และความคิด
ละเอียดลออ (ทวีป อภิสิทธิ์, 2559 หน๎า 10) 

  บารอนและเมย์ (Baron and May, 1960) ได๎ให๎ค าก าจัดความวําความคิด
สร๎างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะน าไปสูํสิ่งใหมํๆเกิดผลผลิตใหมํๆทางเทคโนโลยีรวมทั้ง
ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค๎นสิ่งแปลกใหมํ ดังเชํน ทอมัส เอดิสัน ค๎นพบหลอดไฟและเครื่อง
ไฟฟ้านานาชนิด งานประดิษฐ์คิดค๎นของเขาก็จัดเป็นงานที่มีลักษณะความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ คือ 
แปลกใหมํ แตกตํางจากท่ีเคยปรากฏ และยังประโยชน์อยํางมหาศาลตํอชาวโลก 

  กิลฟอร์ด (Guilford, 1950) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เป็นผู๎สนใจศึกษาค๎นคว๎า
เกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางสมอง ความคิดสร๎างสรรค์จนสามารถสรุปแนวคิดทางด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ที่เป็นประโยชน์จากแนวคิดนี้จึงท าให๎มีการศึกษาเรื่องความคิดสร๎างสรรค์เป็นลักษณะ
ความคิดอเนกนัย (Divergnt Thinking) คือความคิดหลายทิศทาง หลายแงํ หลายมุม คิดได๎กว๎างไกล 
ซึ่งลักษณะความคิดเชํนนี้น าไปสูํการคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหมํ รวมถึงการคิดค๎นพบวิธีการแก๎ปัญหา
ด๎านส าเร็จด๎วย และยังอธิบายเพ่ิมเติมความคิดเอนกอนันต์วําประกอบด๎วยลักษณะความคิดริเริ่ม 
(Originality) ความคิดคลํองแคลํว (Fluency) ความคิดยืดหยุํน (Flexbilty) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) (อารี พันธ์มณี, 2557 : 3) 

  สุเทพ เชาวลิต (2549: 90-91) ให๎ความหมาย ความคิดสร๎างสรรค์เป้นกระบวน
การทางสมอง ที่คิดในลักษณะเอนกนัย อันประกอบด๎วยความคิดริเริ่ม  ความคลํอง ความ
ละเอียดลออในการคิด อันน าไปสูํการคิดค๎นพบสิ่งประดิษฐ์แปลกใหมํด๎วยความคิดดัดแปลง ปรุงแตํง
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จากความคิดเติมผสมผสานกันให๎เกิดสิ่งใหมํ เป็นความคิดจินตนาการอันสามารถน าไปประยุกตใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ 

1.2   กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process) 
  ได๎มีผู๎พยายามอธิบายขั้นตอนกระบวนการคดริเริ่มสร๎างสรรค์ไว๎ สามารถเขียนสรุป

เป็นแผนภูมิกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ได๎ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์เกิดจาก 
1) การพิจารณาค าตอบอันเกิดจากความสับสนวุํนวายใจ (Fact Finding) 
2) การรับรู๎ปัญหาหรือมองเห็นปัญหา (Problem Finding) 
3) เมื่อรู๎ปัญหาแล๎วจึงมีการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อแก๎ปัญหา (Idea Finding) 
4) การค๎นหาค าตอบโดยทดสอบสมมติฐานหาวิธีแก๎ไขปัญหา (Solution 

Finding) 
5) เมื่อสามารถพิสูจน์สมมติฐานได๎หรือแก๎ปัญหาได๎ก็ยอมรับผลการแก๎ปัญหานั้น 

(Acceptance Finding) 
 
 

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของทอเรนซ์คล้ายกับวิธีแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์นั่นเอง ส่วน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ดมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 

1.ค้นหาความจริง 
Fact Finding 

2.ค้นหาปัญหา 
Problem Finding 

3.ค้นหาความคิด 
Idea Finding 

5.ยอมรับผลการค้นหา 
Acceptance 

Finding 

4.ค้นพบค าตอบ 
Solution Finding 

ภาพท่ี 9 แผนภูมิกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ (Torrance,1962) 
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กระบวนการคิดสร๎างสรรค์เกิดจาก 
1) สมองมีความสามารถในการรับรู๎และเข๎าใจสิ่งตํางๆได๎อยํางรวดเร็ว 

(Cognition) 
2) สมองจะสามารถตอบสนองโดยเก็บสะสมข๎อมูลที่เรียนรู๎มาและสามารถระลึก

ออกมาใช๎ได๎ตามต๎องการ (Memory) 
3) สมองสามารถคิดได๎หลากหลาย ไมํจ ากัดจ านวนจากสิ่งเร๎าที่ก าหนดให๎ 

(Divergent Thinking) 
4) สมองสามารถคิด เลือก และตอบสนองได๎ดีที่สุดจากข๎อมูลที่ก าหนดมาให๎ 

(Convergent Thinking) 
5) สมองสามารถตัดสินและประเมินคํา (Evaluation) ข๎อมูลที่ก าหนดมาให๎ได๎

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 
การคิดแบบอเนกนัย (Convergent Thinking) นี้กิลฟอร์ดจัดวําเป็นความคิด

สร๎างสรรค์ท่ีเป็นความสามารถของบุคคลที่ใช๎แก๎ปัญหา และกํอให๎เกิดสิ่งแปลกใหมํ เป็นความสามารถ
ของบุคคลที่จะน าไปประยุกต์ใช๎กับงานหลายๆชนิด ซึ่งประกอบไปด๎วยความคิด 4 ลักษณะ ดังนี้ 
(Guilford,1967) 

 1) ความคิดริเริ่ม (Originality) 
 2) ความคิดคลํองตัว (Fluency) 
 3) ความคิดยืดหยุํน (Flexibility) 
 4) ความคิดละเอียดลออ  

(Elaboration) (ทวีป อภิสิทธิ์, 2559 หน๎า 11-13) 
 

นอกจากนี้ ธันวา วิริยะประสิทธิ์ได๎รวบรวมข๎อมูลของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ได๎ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเกิดความคิดสร๎างสรรค์อยํางหลากหลาย ดังนี้  

1.การรู้และเข้าใจ 
Cognition 

2.การจ า 
Memory 

3.การประเมินค่า 
Evaluation 

5.การคิดแบบเอกนัย 
Convergent 

Thinking 

4.การคิดแบบอเนกนัย 
Convergent Thinking 

ภาพที่ 10 แผนภูมิกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด (Guilford,1967) 



หนํวยที่ 6 ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ 

การคิดอยํางเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 167 

ทฤษฏีของฟรอยด์  (Freud, 1938)  มีทัศนะเกี่ยวกับความคิดสร๎างสรรค์วํา  
ความคิดสร๎างสรรค์เริ่มต๎นจากความขัดแย๎งซึ่งถูกขับออกมาโดยพลังจิตใต๎ส านึก  ขณะที่มีความ
ขัดแย๎งเกิดขึ้น คนที่มีความคิดสร๎างสรรค์จะมีความคิดอิสระขึ้นมากมาย แตํคนที่ไมํมี ความคิด
สร๎างสรรค์จะไมํมีในสํวนนี้  

ทฤษฎขีองเทย์เลอร  ์(Tyler R.W., 1950)  ได๎ให๎ข๎อคิดของทฤษฎีอยํางนําสนใจวํา  
ผลงานของความคิดสร๎างสรรค์ของคนนั้นไมํจ าเป็นต๎องเป็นขั้นสูงสุดเสมอไป  คือไมํจ าเป็นต๎องคิดค๎น
คว๎าประดษิฐ์สิ่งใหมํๆ ที่ยังไมํมีผู๎ใดคิดมากํอนเลย หรือสร๎างทฤษฎีที่ต๎องใช๎ความคิดด๎าน นามธรรมสูง
ยิ่ง แตํความคิดสร๎างสรรค์ของคนนั้นอาจเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งใน  6  ขั้นตํอไปนี้    

ขั้นที ่1 เป็นความคิดสร๎างสรรค์ขั้นต๎นสุด เป็นสิ่งสามัญธรรมดา คือ เป็น พฤติกรรม
หรือการแสดงออกของตนอยํางอิสระ  ซึ่งพฤติกรรมนั้นไมํจ าเป็นต๎องอาศัยความคิด ริเริ่มและทักษะ
แตํอยํางใด  คือให๎แตํเพียงกล๎าแสดงออกอยํางเป็นอิสระเทํานั้น   

ขั้นที่  2 เป็นผลงานซึ่งผลิตออกมาโดยผลงานนั้นจ าเป็นต๎องอาศัยทักษะบาง 
ประการ  แตํไมจ าเป็นต๎องเป็นสิ่งใหมํ   

ขั้นที่  3 ขั้นสร๎างสรรค์   เป็นขั้นที่ แสดงถึงความคิดใหมํของบุคคล  ไมํ ได๎
ลอกเลียนแบบมาจากใครแม๎วํางานนั้นจะมีคนอืน่คิดแล๎วก็ตาม   

ขั้นที่  4 เป็นขั้นความคิดสร๎างสรรค์  ขั้นประดิษฐ์สิ่งใหมํๆ โดยไมํซ้ า แบบใคร  เป็น
ขัน้ที่ผู๎กระท า ได๎แสดงให๎เหน็ความสามารถท่ีแตกตํางกันไป  

ขั้นที่  5 เป็นขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่สี่ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ขั้นที่  6 เป็นขั้นความคิดสร๎างสรรค์สุดยอด  สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมสูงสุดได๎

เชํน  ชาร์ล  ดาร์วิน  คิดต้ังทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น  
สรุปเทย์เลอร์ (Tyler R.W.)  ให๎แนวคดิของความคิดสร๎างสรรค์วําเป็นขั้นตํางๆ ที่

สามารถเกิดการคิดขึ้นมาในลักษณะใดๆ ก็ได๎ใน 6 ขั้นตอนได๎แก ํ    
1.  ขั้นกล๎าแสดงออกอยํางอิสระ 
2.  ขั้นผลิตผลงานออกมาซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นสิ่งใหมํเพียงแตํอาศัยทักษะประการ     
3.  ขั้นสร๎างสรรค์นับเป็นการแสดงความคิดเห็นใหมํที่ไมํเลียนแบบใคร 
4.  ขั้นความคิดสร๎างสรรค์เป็นขั้นของการประดิษฐ์สิ่งใหมํ 
5.  ขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานในขั้นที่ 4 ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. ขั้นสุดท๎ายเป็นขั้นความคิดสร๎างสรรค์สุดยอดเป็นความสามารถคิดในสิ่งที่เป็น

นามธรรมขั้นสูงได ๎
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ทฤษฎีของความคิดสร๎างสรรค์ในรูปการโยงสัมพันธ์ (Associative  theory) กลําว
วํา ความคิดสร๎างสรรค์ประกอบด๎วยการสร๎างแนวคิดใหมํ  โดยการรวมสิ่งทีส่ัมพันธ์กันเข๎าด๎วยกัน  ซ่ึง
การรวมกันนี้จะต๎องเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะอยําง  หรือรวมกันแล๎วต๎องเกิด ประโยชน์ทางใดทาง
หนึ่ง  หรือเมื่อระลึกสิ่งใดได๎ก็เป็นแนวทางในการระลึกถึงสิ่งอ่ืนๆ ตํอๆ กันไป  สัมพันธ์กันเป็นลูกโซํ  
เชํน เมื่อนึกถึงโต๏ะ  ก็ท า ให๎นึกถึงเก๎าอ้ีไปใช๎วางของเป็นต๎น   

ทฤษฎีโครงสร๎างทางสมอง (The structure of Intellect  theory)  ทฤษฎีนี้สร๎าง 
โดยกลิฟอร์ต (Guilford)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกา เป็นผู๎สนใจศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับสมรรถภาพ ทาง
สมอง ความคิดสร๎างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดยการศึกษาและวิจัยการวิเคราะห์ตัวประกอบ ของ
สติปัญญาในเรื่องความคิดสร๎างสรรค์ควรมีเหตุผลและการแก๎ปัญหา ได๎เสนอแบบจ าลอง โครงสร๎าง
ทางสมองหรือโครงสร๎างทางสติปัญญา ซึ่งครอบคลุมสมรรถภาพทางสมองตําง ๆ ได๎  อธิบาย
โครงสร๎างทางสมองในรูปแบบจ าลองสามมติิ (Guilford , 1976, p. 289)   ดังนั้น    

มิติที่ 1  วิธีการคิด (operations) แบํงออกเป็น  5  ด๎าน คือ การรู๎จักและเข๎า  
(cognition) การจ า  (memory) การคิดอเนกนัย (divergent  production) การคิดเอกนัย  
(convergent  production)  และการประเมนิคํา (evaluation)    

มิติที ่ 2 เนื้อหา (contents)  แบํงออกเป็น  5 แบบ คือ ภาพ (figural)  สัญลักษณ์ 
(symbolic)  ภาษา (semantic) และพฤตกิรรม (behavioral) เสียง (auditory)    

 มิติที่ 3  ผลการคิด ( Products)  แบํงออกเป็น  6  แบบ คือ หนํวย (units)  
จ าพวก (classes) ความสัมพันธ์ (relation) ระบบ (system) การแปลงรูป (transformation)  และ
การประยุกต ์(Implications) 

  ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance, 1973, pp. 91-95) กลําววํา  
ความคิดสร๎างสรรค์จะแสดงออกตลอดกระบวนการของความรู๎สึกหรือการเห็นปัญหา  การรวบรวม
ความคดิเพ่ือกํอตั้งสมมติฐาน การทดสอบ และการแปลงสมมติฐาน ตลอดจนการเผยแพรํถึงผลผลิตที่
ได๎รับซึ่งทฤษฎีของทอแรนซ์ (Torrance) อาจขยายความได๎วํา ผู๎ที่มี ความคิดริเริ่มเพ่ือแสวงหาวิธีใหมํ
ในการเผชิญปัญหาหรือแก๎ปัญหา   

ทฤษฎีความคิดสร๎างสรรค์ของวัลลัส (Wallas, 1965) ได๎กลําววํา การคิด
สร๎างสรรค์ จะเกิดขึน้มาได๎นั้นจะตอ๎งมขีัน้ตอนตํางๆ ดังตํอไปนี้  
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  ขัน้ที่ 1   ขัน้เตรียม (preparation)  เป็นระยะของการรวบรวมข๎อมูลตํางๆ เมื่อพบ
ปัญหา เชํน กรณีกํอนที่คาร์คิมิดีสจะคิดหาสํวนผสมของเงินในมงกุฎทองได๎ส าเร็จนั้นก็ได๎ พยายามชั่ง
เงินทองทีมี่ขนาดตํางๆ กัน แตํก็ยังคิดไมอํอก   

ขัน้ที่  2  ขั้นฟักตัว (incubation)  เมื่อรวบรวมตามขั้นที่ 1 แล๎วผู๎คิดยังคิด ไมํออก 
ได๎แตํครุํนคิดอยูํ ระยะนี้ผลยังไมํเกิด จนบางครั้งผู๎คิดค๎นต๎องไปท างานอ่ืน 

ขั้นที่ 3  ขั้นคิดออก (illumination or Insight) เป็นระยะที่คิดค าตอบออก ทันที 
ทั้งท่ีดูเหมือนเป็นระยะท่ีก าลังไมํคิดอยูํ     

ขั้นที่  4  ขั้นพิสูจน์ (Verification)  เมื่อคิดค าตอบออกแล๎วก็จะพิสูจน์ ทดลองซ้ าๆ 
เพ่ือให๎เกิดความมัน่ใจ ได๎ผลแนํนอนตัง้เป็นเกณฑตํ์อไป  

 ทฤษฎีของวัลลัส และโคแกน ( Wallas, & Kogan )  ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความคดิสร๎างสรรค์วําความคิดสร๎างสรรค์เกิดจากการโยงสัมพันธ์ระหวํางมโนทัศน์ตํางๆ ที่บุคคลสร๎าง
สมมาจากการเรียนรู๎นั่นเอง ดังนั้นการที่บุคคลจะมีความคิดสร๎างสรรค์มากน๎อย เพียงใด  ยํอมขึ้นอยูํ
กับความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศน์ตํางๆ ที่บุคคลสร๎างสมมาจากการเรียนรู๎นั่นเอง ดังนั้นการที่
บุคคลจะมีความคิดสร๎างสรรค์มากน๎อยเพียงใด ยํอมขึ้นอยูํกับความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศน์
เข๎ากับสิ่งใหมํให๎มากท่ีสุดแสดงวําประสบการณ์และการเรียนรู๎มีผลตํอความคดิสร๎างสรรค์ของมนุษย์    

เอ็ดเวิร์ด ดิโบโน (Edward De Bono, 1990) นักจิตวิทยากลุํมปัญญานิยมมี
แนวคิดเก่ียวกับการคิดได๎เสนอไว๎วําความคิดสร๎างสรรค์เป็นความสามารถที่จะคิดนอกกรอบ ความคิด
เดิมซึ่งปิดกั้นความคิดอยูํกํอให๎เกิดแนวคิดอยํางอ่ืนๆที่ถือวําเป็นแนวคิดเพ่ือจะน ามาพัฒนาในการ
แก๎ปัญหาที่ต๎องการได๎การวัดความคิดสร๎างสรรค์จะต๎องมาที่ผลผลิตของความคิดที่สามารถใช๎
แก๎ปัญหาได๎และการคิดสามารถเรียนรู๎ ฝึกหัดและสอนกันได๎ เหมือนทักษะอ่ืน ดิโบโนเห็นวําการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและการเจริญก๎าวหน๎าทางศิลปะวิทยาการด๎านตํางๆเป็นผลมาจากความคิดของ
คุณโดยเขาได๎ตั้งสับและจ าแนกความคิดออกเป็น 2 ด๎านที่ส าคัญคือ 

การคิดในกรอบ (Vertical thinking) เป็นการด าเนินการเชิงตรรกะ การคิดอยํางมี
วิจารณญาณ (Critical thinking) ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 

การคิดนอกกรอบ (lateral thinking) เป็นการคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่
ครอบง าอยูํท าให๎เกิดแนวคิดใหมํๆ ดิโบโน เสนอไว๎วําทฤษฎีการคิดนอกกรอบจะท าให๎มนุษย์เกิดการ
สร๎างแนวคิดหลากหลายแนวคิดซึ่งจะท าให๎ได๎แนวคิดแปลกใหมํที่จะน าไปสร๎างผลผลิตที่มีความคิด
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สร๎างสรรค์เขาถือวํากระบวนการคิดท้ัง 2 ลักษณะแยกออกจากกันเด็ดขาดแตํการคิดทั้ง 2 ลักษณะมี
การสนับสนุนกันและความคิดสร๎างสรรค์สิ่งตํางๆมีกระบวนการคิด 2 ระยะดังนี้ 

การคิดระยะที่ 1 เป็นกระบวนการคิดเพ่ือให๎เกิดแนวคิดในการพิจารณาปัญหาที่จะ
ได๎ก าหนดให๎ชัดเจนวําปัญหาที่แท๎จริงนั้นคืออะไรและสามารถมองหามโนทัศน์สร๎างแนวคิดที่จะใช๎
แก๎ปัญหา 

การคิดระยะที่ 2 เป็นกระบวนการคิดในกรอบเมื่อใช๎การคิดระยะท่ี 1 แล๎วซึ่งจะเกิด
การสร๎างแนวคิดท่ีจะน ามาใช๎แก๎ปัญหาการคิดระยะที่ 2 จะเป็นการทดสอบแนวคิดเหลํานั้นวําแนวคิด
ใดเหมาะสมแล๎วจึงด าเนินการพัฒนาให๎สามารถน าไปใช๎ประโยชน์แก๎ปัญหาตามที่ต๎องการได๎  (ธันวา 
วิริยะประสิทธิ์, 2556. 41-44) 

2. องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
องค์ประกอบของการคิดสร๎างสรรค์ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาและสามารถ

น าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดตามแนวคิดของทอแรนซ์ (Torrilford, 1967)  และกิล
ฟอร์ด (Guilford, 1962:16) ดังนี้ 

ทอแรนซ์ (Torrilford, 1967) องค์ประกอบการสร๎างสรรค์วํามี 3 ประการดังนี้ 

1) คิดคล่องแคล่วในการคิด (fluency)  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
คิดหาค าตอบได๎อยํางคลํองแคลํวรวดเร็ว และสามารถสร๎างค าตอบได๎ในปริมาณมากในเวลาที่จ ากัด 
เชํน ให๎นักเรียนคิดถึงชื่อสิ่งของที่ท าจากวัสดุในท๎องถิ่นมาให๎มากท่ีสุดภายใน 3 นาท ี

2)  ความยืดหยุ่นในการคิด (flexilility)  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
คิดหาค าตอบได๎หลายประเภทหลายทิศทาง หลายรูปแบบ เชํน ให๎นักเรียนระบุชื่อสัตว์มาให๎มาก
ที่สุด  แล๎วชํวยกันจัดกลุํมสัตว์วํามีก่ีประเภทอากาศได๎หลายประเทศจะถือวํามีความยืดหยุํนสูง 

3) ความคิดริเริ่ม (originality)  หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหมํ แตกตําง
จากความคิดธรรมดาและไมํซ้ ากับความคิดท่ีมีอยูํทั่วไป เชํน เปลี่ยนน้ าเสร็จวัสดุการประดิษฐ์ของใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีรูปแบบไมํซ้ ากับของใช๎เดิมเดิมๆ เลย 

  ส าหรับ กิลฟอร์ด (grim ford, 1967)  เขาเชื่อวํา การคิดสร๎างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองที่คิดได๎กว๎างกายภายทิศทางหรือเรียกวําลักษณะการคิดแบบอเนกนัย เขาจึง
แบํงองค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ออกเป็น 4 ประการดังนี้ 
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1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง (originality)  ลักษณะความคิดแปลกใหมํซึ่งแตกตํางไป
จากความค๎ุนเคย ความริเริ่มแปลกใหมํในที่นี้อาจแสดงออกในรูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการ
คิดก็ได๎ เชํน เมื่อเห็นรูปสี่เหลี่ยม การตีความจากความเคยชินจะรับรู๎วําเป็นรูปสี่เหลี่ยม แตํหาก
พยายามคิดให๎แตกตํางออกไป จะเห็นวํารูปนั้นอาจเป็นสองมุมฉาก เป็นเส๎นตรงกี่เส๎น หรือเป็นการ
เรียงตัวของจุดก็ได๎ ซึ่งเป็นการมองเห็นความส าคัญใหมํ ที่ตํางจากความคิดเดิมที่เรียกวําความคิดริเริ่ม 

2) ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (fluency) หมายถึง ความสามารถในการผลิต
ความคิดที่แตกตํางและหลากหลายภายใต๎กรอบจ ากัดของเวลา เป็นความสามารถเบื้องต๎นซึ่งจะ
น าไปสูํการคิดอยํางมีคุณภาพ และการคิดเพ่ือการแก๎ปัญหาอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป ดังตัวอยําง
เชํนเดียวกับองค์ประกอบที่ 1 ของทอแรนซ์ที่น าเสนอไปแล๎ว 

3) ความยืดหยุ่นในการคิด (flexilility) หมายถึง ความสามารถในการคิดนอก
กรอบไมํตกอยูํภายใต๎กฎเกณฑ์หรือความคุ๎นเคย ความยืดหยุํนชํวยให๎สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆใน
แงํมุมใหมํ จึงนับเป็นปัจจัยสนับสนุน ให๎เกิดความคลํองแคลํวให๎พัฒนาความคิดแตกแขนงในทิศทางที่
แตกตําง ไมํซ้ าซ๎อนน าไปสูํการคิดอยํางมีคุณภาพ และเกิดการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํเชํนเดียวกับตัวอยําง
ในองค์ประกอบที่ 2 ของทอแรนซ์  

4) ความคิดละเอียดลออในการคิด (elaboration) หมายถึง การคิดตกแตํงใน
รายละเอียดเพ่ือขยายความคิดหลักขั้นสมบูรณ์ความละเอียดลออของการคิดจะสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการสังเกต บุคคลที่สังเกตเกํงจะไมํระบายในรายละเอียดเล็กๆ น๎อยๆ ที่ผู๎อ่ืนอาจ
มองข๎ามไป เชํน การให๎นักเรียนสังเกตภาพที่สนใจแล๎วอธิบายถึงความสวยงามของภาพวํามีในจุด
ใดบ๎าง ซึ่งนักเรียนที่คิดละเอียดลออมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ น๎อยๆ และอธิบายความงามของภาพ
ได๎อยํางลึกซึ้ง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559: 86-88) 

สอดคล๎องกับภพ  เลาหไพบูลย์ (2542, หน๎า 217 – 218  อ๎างถึงในธันวา วิริยะ
ประสิทธิ์, 2556. 44-45 ) ได๎กลําวถงึบุคคลที่จะมีความคิด สร๎างสรรคจ์ะต๎องมีความสามารถใน
เรื่องตํางๆ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ   

1) ความคดิคลํองตัว (fluency) หมายถงึ ความสามารถในการคิดหาแนวทาง
คล๎ายกันในการแก๎ปัญหาได๎หลายแนวทางในเวลาที่ก าหนด เชํน ให๎คิดหาประโยชน์ของก๎อนอิฐมาให๎
ได๎มากท่ีสุดภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจเป็น 5 นาท ี

2) ความคิดยืดหยุํน (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาแนวทางที่ไมํ
ซ้ ากันได๎หลายแนวทางในการแก๎ปัญหา เชํน ให๎คิดวําจะสามารถน าหวายไปใช๎ท าอะไรได๎บ๎างในเวลา 
5 นาท ี
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3) ความคดิรเิริ่ม (originality) หมายถงึ ลักษณะความคิดแปลกใหมํ เป็นต๎นคิดเป็น
ความคดิที่แปลกแตกตํางจากความคิดเดิม ซ่ึงไมํเหมือนใคร ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการ น า เอา
ความรู๎เดิมมาคดิดัดแปลงและประยุกต์ให๎เกิดเป็นสิ่งใหมํข้ึน เชํน การคิดเครือ่งบนิได๎ ส าเร็จก็จะได๎
แนวคิดจากการท าเครื่องรํอน  (ธันวา วิริยะประสิทธิ์, 2556. 45) 

4) ความคดิละเอียดลออ (elaboration) หมายถงึ ความคดในรายละเอียดตําง ๆ         
ทีเ่กีย่วข๎องกับความเป็นไปได๎ที่จะน าความคิดนั้นไปปฏิบัติ การสร๎างการกระท าให๎เป็น ผลส าเร็จ ท า
ให๎เกิดเป็นผลงานหรือผลิตผลสร๎างสรรค์ข้ึนมา 

  5) ความคิดหลากหลาย (sensitivity) หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหาได๎ 
หลายปัญหา จากสถานการณ์ที่ก าหนดให๎สถานการณ์หนึ่ง 

3. ลักษณะของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

ลักษณะของผู้ที่มีการคิดสร้างสรรค์ได้มีผู้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจหลายท่าน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

แมคคินสัน (Machinson, 1959  อ๎างถึงใน จริญญา  จักรกาย, 
2539:38)  สรุปวําผู๎ที่มีการคิดสร๎างสรรค์จะเป็นผู๎ที่ตื่นตัวตลอดเวลามีสมาธิ มีความพยายามสูง 
สามารถพินิจพิเคราะห์ความคิดอยํางถี่ถ๎วนในการแก๎ปัญหา เป็นผู๎เปิดรับประสบการณ์ตํางๆอยําง
กว๎างขวาง และชอบแสดงออกมากกวําการเก็บกด 

ทอแรนซ์ (Torrilford, 1962:81-82)  สรุปวํา คนที่มีการคิดสร๎างสรรค์สูงเป็นคน
ที่ผิดแปลกไปจากคนอ่ืน โดยจะมีผลงานที่ไมํซ้ าแบบใคร 

 กิลฟอร์ด (grim ford, 1967:79)   สรุปวําผู๎ที่มีการคิดสร๎างสรรค์ มีลักษณะส าคัญ 
5 ประการ มคีวามรู๎สึกไวตํอปัญหามีความคลํองแคลํวในการคิด มีความคิดริเริ่มมีความยืดหยุํนในการ
คิดและมีแรงจูงใจศิลป์ 

 อารี รังสินันท์ (2527:29-31) สรุปวํา ผู๎ที่มีการคิดสร๎างสรรค์จะมีความเป็นผู๎น า 
ชํางสังเกต และชอบส ารวจค๎นหาทดลอง ชอบซักถามและมีค าถามแปลกๆ มีความเป็นอิสระไมํวิตก
กังวล รวมทั้งมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559: 89-90) 

สอดคล๎องกัน แมกคินนอน (Mackinnon, 1960) ได๎ศึกษาคุณลักษณะของผู๎ที่มี
ความคิดสร๎างสรรค์พบวําผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค์จะเป็นผู๎ตื่นตัวตลอดเวลา(Alert) มีความสามารถใน
การใช๎สมาธิมรมีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ความคิดอยํางถี่ถ๎วนเพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหาและมี
ความสามารถในการสอบสวนค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดกว้างขวาง
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คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก้อคือเป็นผู้ที่เปิดรับประสบการต่างๆอย่างไม่หลีกเหลี่ยง (Openness to 

Experience) ชอบแสดงออกมากกว่าที่จะเก็บกดไว้และยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า สถาปนิกที่มีความคิ ด

สร้างสรรค์ สูงมักเป็นผู้ที่รับรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าสถาปนิกที่มีความคิดต่ า กูช (Gough, 1961) ได้ศึกษา

กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  

นอกจากนี้ เมนเดนสัน (Mendenson, 1964) และกรีสวอลด์ (Griswsld, 1966) 
ยังพบอีกวํา บุคคลดังกลําวจะมองเห็นลูํทางที่จะแก๎ปัญหาหาได๎ดีกวําเนื่องจากมีความตั้งใจดี มีการ
รับรู๎เร็วและงําย และมีแรงจูงใจ 

สํวนอนาตาชี (Anatasi, 1958) กลําววําผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค์จะต๎องเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎สึกไวตํอปัญหา มองเห็นการไกล มีความเป็นสํวนตัวของตัวเอง มีความสามารถในการคิดหลาย
แงํหลายมุม และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิดอยํางคลํองแคลํว 

ส าหรับครอปเลย์ (Cropley, 1970) ได๎สรุปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความคิดสร๎างสรรค์ไว๎ 4 ประการ กลําวคือ เป็นผู๎มีประสบการณ์กว๎างขวาง มีความเต็มใจจะเสี่ยง มี
ความรักท่ีจะก๎าวไปข๎างหน๎า มีความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงความได๎อยํางคลํองแคลํวในระดับสูง 

อิลการ์ดและแอตคินสัน(Hilgrad and Atkinson,1967)  ได๎เพ่ิมเติมคุณลักษณะวํา 
ที่มีความคิดสร๎างสรรค์เป็นผู๎มีความคิดอิสระไมํชอบตามอยํางใคร ชอบคิดหรือท าสิ่งซับซ๎อนหรือ
แปลกใหมํและมีอารมณ์ขัน  

สํวน กิลฟอร์ด (Guilfors, 1957) พบวําผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค์เป็นผู๎ที่มีความ
อดทนตํอสิ่งที่ยังไมํแนํชัด และเป็นผู๎ที่เต็มใจที่จะท างานหนักและอุทิศเวลาเพ่ืองาน ทั้งยังเป็นบุคคลที่
มีความคิดยืดหยุํนพร๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากการยึดถือวิธีการเกําๆมาถึงแนวใหมํ  

ตรงกับมาสโลว์ (Maslow, 1953) ได๎ให๎ค าอธิบายวํา บุคคลที่มีความคิดสร๎างสรรค์
มีความแตกตํางไปจากบุคคลโดยทั่วไป ไมํรักสละเฉพาะบางอยํางคือ มีความเป็นตัวของตัวเอง และไมํ
ขลาดกลัวตํอสิ่งที่ยังไมํทราบตํอสิ่งลึกลับและนําสงสัยหรือประหลาดใจ แตํกลับรู๎สึกพอใจและตื่นเต๎น
ที่จะเผชิญกับสิ่งเหลํานั้น 

ฟรอมม์ (Fromm, 1963) กลําวถึงลักษณะของคนที่มีความคิดสร๎างสรรค์ไว๎
คํอนข๎างละเอียด ดังนี้ 

1)  มีความรู๎ที่พ่ึงประหลาดใจพบสิ่งของใหมํที่นําทึ่ง (Caoacity fo Being 
Puzzled)  หรือประหลาดใจ สนใจสิ่งที่เกิดข้ึนใหมํหรือของมาใหมํๆ 
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2) มีสมาธิสูง (Abikity to Concentrate) การที่จะสร๎างสิ่งใดได๎คิดอะไรออกก็ต๎อง
ไตรํตรองในเรื่องนั้นเป็นเวลานาน ผู๎ที่สร๎างสรรค์จ าเป็นจะต๎องมีความสามารถท าจิตใจให๎เป็นสมาธิ 

3) มีความสามารถยอมรับสิ่งที่ไมํแนํนอนและสิ่งที่เป็นข๎อขัดแย๎งและความตึงเครียด
ได๎ (Ability to Acceot Conflict and Tension) 

4) มีความเต็มใจที่จะท าสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นใหมํทุกวัน (Willingness to be Born 
Everyday)  คือมีความกล๎าหาญและศรัทธาสิ่งที่จะผจญตํอสิ่งแปลกใหมํทุกๆวัน  

ทอร์แรนซ์ (Toeeance, 1963)  พบวํา วิธีการเรียนรู๎ของบุคคลที่มีความคิด
สร๎างสรรค์ ชอบการเรียนรู๎โดยการตั้งค าถาม  ซักถามเสาะแสวงหาทดลองเพ่ือพยายามที่จะค๎นพบ
ความจริงหรือค าตอบด๎วยตนเอง 

สํวนเมสัน (Mason, 1960)  ได๎อธิบายสืบค๎นพบวํา ความคิดสร๎างสรรค์เป็นเรื่อง
ของความสามารถในการ “เชื่อมโยง”คนที่มีความคิดสร๎างสรรค์สูงสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูํแล๎ว
ต้ังแตํ 2 ชิ้นขึ้นไปให๎สัมพันธ์กัน โดยที่ความสัมพันธ์เชํนนั้นไมํเคยมีมากํอนและสามารถมองเห็น
ความส าคัญนั้นได๎ในขณะที่มีความคิดสร๎างสรรค์ต่ ามองข๎ามไป ซึ่งเมดนิก (mednick, 1961) ได๎
ขยายความหมายของกระบวนการคิดแบบ “โยงสัมพันธ์” ระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนองวําผู๎ที่มี
ความคิดสร๎างสรรค์จะเป็นผู๎ที่สามารถยึดโยงสัมพันธ์ระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนองตํางๆ ที่แปลก
ใหมํได๎มากกวํา มีประสิทธิภาพสูงกวําผู๎ที่คิดในทิศทางเดียว 

สํวน โรเจอร์ (Rogers, 1959)  ได๎นิยามลักษณะของคนที่มีความคิดสร๎างสรรค์ดังนี้ 

1) ผจญกับประสบการณ์ตํางๆ โดยไมํถอยหนี หรือประสบการณ์ตํางๆ ไมํหลีกเลี่ยง
หนีหลบถอย 

2) ท างานเพ่ือความสุขของตนเอง มิใชํเพ่ือประเมินผลหรือยกยํองจากผู๎อ่ืน 
3) มีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์ตํางๆ 
 

นอกจากนี้ โรเจอร์ยังกล่าวถึงสภาวะที่ส่งเสริมให้คุณกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ ต้อง
ประกอบด้วย 

 1)  ภาวะที่มีความปลอดภัยทางจิต กลําวคือ 
 ก. ยอมรับในคุณคําของคนแตํละคน เคารพในสิทธิความคิดเห็น 
 ข. ไมํมีการตีราคา เปรียบเทียบความคิดเห็นและผลงานทุกคนท างาน

ด๎วยความสบายใจไมํต๎องหวั่นวิตกวําจะไมํได๎คะแนนหรือถูกให๎ออกจากงาน 
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 ค. มีความเข๎าใจในผลงาน เชํน พยายามที่จะเข๎าใจวําที่พูดหรือที่
แสดงความคิดเห็นสิ่งใดแม๎วําจะดูไมํมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน แตํก็เข๎าใจสาเหตุวําท าไมจึงคิด พูด 
และท าอยํางนั้น 

 2)  ภาวะที่มีเสรีภาพในการแสดงออก เชํน มีอิสระ เสรีภาพที่จะพูด คิด 
และท าในรูปที่แปลกและเป็นแนวใหมํ (อารี พันธ์มณี, 2557 : 14-20) 

นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่ส าคัญของความคิดสร๎างสรรค์อีกคือ 

1) ต๎องเป็นสิ่งใหมํ เป็นความคิดที่แปลกใหมํไมํซ้ ากับใคร ไมํเคยมีมากํอน 
2) ต๎องใช๎การได๎เป็นความคิดที่สามารถน าไปใช๎ได๎จริงและดีกวําความคิดเดิม 

   3) ต๎องมีความเหมาะสม เป็นความคิดที่มีเหตุผลมีความเหมาะสมและมี
คุณคําคนทั่วไปยอมรับรํวมกันได๎ 
 
4. อุปสรรคและประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ 

4.1 อุปสรรคของความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นอุปสรรค์ตํอการเกิดความคิดสร๎างสรรค์ 
ได๎แกํ 

1) การไม่ชอบให้ซักถาม หมายถึง การที่ผู๎ใหญํไมํชอบให๎เด็กเป็นคนชํางซักถาม 
หรือแสดงอาการร าคาญ ไมํพอใจกับค าถามแปลกๆ จึงไมํอนุญาตให๎เด็กๆซักถาม 

2) การเรียนแบบหรือท าตามอย่างกัน หมายถึง การกระท าที่ชอบเลียนแบบ
ของเดิม คิดตามกัน ไมํกล๎าคิดหรือกระท าในสิ่งที่แตกตํางจากคนอ่ืน 

3)  การเน้นบทบาทและความแตกต่างทางเพศมากเกินไป หมายถึง การที่สังเกต
ก าหนดบทบาทของเพศชายและเพศหญิงไว๎อยํางเครํงครัดท าให๎ไมํกล๎าจะท าในสิ่งที่ถูกก าหนดไว๎ ทั้งที่
มีความสามารถในการท างานนั้นได๎ 

4)  วัฒนธรรมที่เน้นความส าเร็จและประณามความล้มเหลว หมายถึง การที่
สังคมนิยม ตํอความส าเร็จมากเกินไป และไมํยอมรับความล๎มเหลวจึงท าให๎เด็กไมํกล๎าทดลองของใหมํ
อันเป็นหนทางไปสูํความคิดสร๎างสรรค์ งานจากการคิดสร๎างสรรค์จึงถูกสกัดไว๎ 

5) บรรยากาศที่เคร่งครัดและเอาจริงเอาจังมากเกินไป หมายถึง การกระท าและ
ความคิดทุกอยํางจะต๎องอยูํในระเบียบแบบแผน อยํางเครํงครัด ท าให๎เด็กอึดอัด ไมํกล๎าแสดงความคิด
สร๎างสรรค์ออกมาเนื่องจากกลัวจะคิดนอกกรอบที่ก าหนดไว๎ 

6) ความกลัว หมายถึง ความไมํกล๎าคิดไมํกล๎าแสดงออกเพราะกลัวจะถูกต าหนิติ
เตียน ท าให๎ขาดความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งความกลัวเป็นตัวบั่นทอนความคิดสร๎างสรรค์อยํางร๎ายแรง
ที่สุด 
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7) ความเคยชิน หมายถึง การยอมรับหรือยึดติดอยูํกับรูปแบบ หรือการกระท า
เดิมๆ มีความถึงขัดแย๎งกับสิ่งเปลี่ยนแปลงไป มองความคิดแตกมันเป็นเรื่องเดือดร๎อนร าคาญและเพ่ิม
ปัญหา 

8)  ความมีอคติหรือความล าเลียง หมายถึง ความเชื่อและยึดมั่นความคิดของ
ตนเอง ไมํยอมเปิดใจกว๎างรับสิ่งใหมํๆคิดวําค าตอบที่ถูกต๎องมีเพียงค าตอบเดียว หรือคิดวําค าตอบของ
ตนเองดีที่สุด 

9). ความเฉยชา หมายถึง ความอืดอาด ลําช๎าทั้งความคิดและการกระท า ขาด
ความกระตือรือร๎น และขาดแรงกระตุ๎นให๎ท าสิ่งใหมํๆ 

10)  ความเกียจคร้าน หมายถึง ความไมํจริงจังกับการท างาน ท าเพียงเพ่ือให๎ผําน
ไป และการหลบหลีก หลีกเลี่ยงและไมํเต็มใจในการท างาน  (อารี รังสินันท์ (2527:29-31อ๎างถึงใน 
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559: 90-92)   

 

  4.2  ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ 
              “การคิดนั้นอาจได๎หลายอยําง จะคิดให๎วัฒนะ คือ คิดแล๎วท าให๎เจริญงอกงามก็ได๎ 

จะคิดให๎หายนะ คือ คิดแล๎วท าให๎พินาศฉิบหายก็ได๎ การคิดให๎เจริญจึงต๎องมี หลักอาศัย หมายความ
วําเมื่อคิดเรื่องใด สิ่งใด ต๎องตั้งใจให๎มั่นคงในความเป็นกลางไมํปลํอยให๎อคติอยํางหนึ่งอยํางใดครอบง า 
ให๎มีแตํความจริงใจตรงตามเหตุที่ถูกแท๎และเป็นธรรม”พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวใน
วันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี 2512 ดังนั้น ประโยชน์ของความคิด
สร๎างสรรค์ มีดังนี้ 

1) ท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลง 
2) กํอให๎เกิดความสนุก 
3) พัฒนาสมองของคนให๎มีความฉลาดเฉียบคม 
4) สร๎างความเชื่อม่ันและนํานับถือ 

 จากผลการศึกษาในเรื่องของความคิดสร๎างสรรค์กับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น
สามารถสรุปเป็นข๎อได๎ดังนี้ 

1) กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและพัฒนาสิ่งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันให๎ดีขึ้นเชํน มีสิ่งประดิษฐ์แปลกใหมํมีสินค๎าที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค
มากขึ้น 

 2) สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค์ท าให๎เกิดการประหยัดในการท างาน
เกิดความถูกต๎องและรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เชํน การใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์แทนคน  
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3) สามารถแก๎ปัญหาที่ยากให๎งํายขึ้นได๎และสามารถแก๎ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได๎  
4)  ค าให๎การตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
5)  ท าให๎การใช๎ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ลดต๎นทุนการด าเนินงาน 
6)  เกิดทักษะทางความคิดที่ดีน าไปสูํการพัฒนาและการชนะปัญหา 
 7)  เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแขํงขันมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีตํอผู๎บริโภค 

 

5. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์  
 

5.1 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยการตั้งค าถาม 
  แมคคินนอนและบารอน กลําววํา ลักษณะของนักคิดสร๎างสรรค์ที่พึงปารถนาหรือ
นักคิดสร๎างสรรค์ชอบถามตนเองอยูํ 2 ค าคือ 

1) สิ่งนี้คืออะไร 
2) มันจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได๎บ๎าง ตัวอยํางเชํน  กล๎วยสามารถแปรรูป

เป็นอะไรได๎บ๎าง หวายสามารถท าอะไรได๎บ๎าง  (อารี  พันธ์มณี, 2557: 20) 
นอกจากนี้  ยังมีข๎อคิดเห็น ข๎อความหรือค าถามที่สามารถฝึกทักษะด๎านการคิดให๎

เกิดความคิดสร๎างสรรค์โดยให๎ผู๎เรียนตอบ หรือจัดเป็นอภิปราย โต๎วาที หรือแสดงความคิดเห็น ได๎ดัง
ตัวอยํางตํอไปนี้ 

1) คนจนไมํมีความสุข 
2) ผู๎หญิงเป็นช๎างเท๎าหลัง 
3) ผู๎หญิงควรอยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือน 
4) ลองพิจารณาสิ่งที่ก าหนดให๎ตํอไปนี้ โดยคิดหาสํวนใดสํวนหนึ่งวําแปลก 

ประหลาด ไมํเหมือนอยํางอ่ืนของดินสอ ยางลบ หนังสือ เป็นต๎น 
5) ลองวิเคราะห์ประวัติบุคคลส าคัญหลังจากได๎ฟังประวัติบุคคลส าคัญพร๎อม

ทั้งให๎ล าดับลักษณะนิสัยมาด๎วย  
6) สมมติให๎นักเรียนเป็นคุณพํอลองเขียนกิจวัตรประจ าวันของคุณพํอมาให๎ดู 
7) ลองบอกประโยชน์ของหนังสือพิมพ์มาให๎มากที่สุดโดยกลําววําหนังสือพิมพ์

นอกจากใช๎หํอของแล๎วยังใช๎ประโยชน์อะไรได๎อีกบ๎างบอกมาให๎มากที่สุด  
8)  ลองเปรียบเทียบมนุษย์และสัตว์วํามีวิธีการด ารงชีวิตเหมือนกันหรือ

แตกตํางกันอยํางไร 
9) ลองคิดดูวําช๎อนกับรถยนต์มีลักษณะเหมือนกันอยํางไร 
10) ลองให๎นักเรียนคิดสูตรใหมํๆของสิ่งตํางๆเชํนสูตรการท าขนมตํางๆสูตร

เครื่องดื่มในใหมํลอง 
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11) ให๎นักเรียนคิดและแตํงเรื่องเกี่ยวกับความสับสนตํางๆเชํนถ๎าเครื่องหมาย
ตํางๆในโลกนี้สับสนปนเปกันอะไรจะเกิดข้ึนเชํนป้ายห๎องน้ าชายเป็นหญิงหญิงเป็นชาย 

12)  ถ๎าแผํนดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทยแทนที่จะเป็นในประเทศญี่ปุ่น 
13) ชีวิตของประชาชนคนไทยจะเปลี่ยนแปลงอยํางไรบ๎างการที่สังคมไมํ

ก๎าวหน๎าเพราะเราไมํยอมเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับข๎อใดบ๎าง 
14) ถ๎าโลกนี้ไมํมีโทรทัศน์คนจะเป็นอยํางไร 
15) ลองให๎นักเรียนฟังนิทานเรื่องราวตํางๆแล๎วให๎เราแตํงเรื่องไหมทั้งในรูปร๎อย

แก๎วและร๎อยกรอง 
16)  ให๎นักเรียนฟงัเรื่องค๎างแล๎วตํอเรื่องตอนท๎ายให๎จบ 
17)  ลองคิดเขียนค าขวัญเนื่องในโอกาสตํางๆเชํนวันแมํวันเด็กวันเกิด 
18)  ลองเขียนป้ายประกาศป้ายเชิญชวนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดภายใน

โรงเรียนการสํงเสริมความมีวินัยเป็นต๎น 
19)   ลองคิดวําท าไมไม๎จึงลอยได๎ในน้ าแตํเหล็กจมน้ า 
20) ลองทดลองเลี้ยงหนอนผีเสื้อแล๎วบันทึกการเจริญเติบโตลองทดลองปลูกพืช

โดยใช๎เมล็ดจริงแล๎วเปรียบเทียบกับพืชที่ไมํสามารถปลูกด๎วยเมล็ดลองตํอเติมภาพจากสํวนที่
ก าหนดให๎สมบูรณ์ 

21)   ลองคิดหาค าซึ่งเก่ียวเนื่องกันหรือคูํกันมาเติมเชํนหญิงคูํกับพระอาทิตย์คูํ
กับช๎อนใช๎กินข๎าวรองเท๎าใช๎ 

22)  สมมุติวํานักเรียนเป็นแมวที่เจ๎าของลืมให๎อาหาร 
23) ลองคิดดูวําแมวจะมีวิธีหาอาหารอยํางไรบ๎าง 
24) สมมุติวําขนาดนี้อากาศร๎อนมาลองคิดถึงสิ่งที่ชํวยผํอนคลายความร๎อนมาให๎

มากที่สุด 
25) ถ๎าสัตว์พูดได๎อะไรจะเกิดขึ้น 
26) ถ๎าหลงทางอยูํในป่าจะเลือกเพ่ือนคนใดในห๎องเป็นเพ่ือนรํวมเดินทางด๎วยถ๎า

ฝนตกตลอดปีโดยไมํมีหยุดเลยอะไรจะเกิดข้ึน 
27) ให๎ดูรูปภาพแล๎วทายวําอะไรเกิดข้ึนกํอนการแสดงออกในภาพนั้น 
28)   ลองศึกษาประวัติบุคคลส าคัญของนักวิทยาศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและอดีต

เกี่ยวกับความผิดพลาดหรือความล๎มเหลวที่เขาได๎รับและจากความผิดพลาดความพํายแพ๎เราจะน ามา
เป็นข๎อคิดข๎อเตือนใจอยํางไรเราจึงจะได๎รับประโยชน์และประสบความส าเร็จ 

29)  ลองวาดภาพวําอีก 20 ปีข๎างหน๎าศูนย์ปฐมวัยจะมีลักษณะอยํางไรบ๎าง 
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30)   เปรียบเทียบประวัติบุคคลส าคัญ 2 คนหลังจากการอํานหรือฟังประวัติ
แล๎วให๎เปรียบเทียบลักษณะนิสัยของคนทั้งสองวําเหมือนกันและตํางกันอยํางไรและอะไรเป็นจุดส าคัญ
ในชีวิตของเขา 

31)   ถ๎าฉันไปพบพระจันทร์ทํานจะน าอะไรติดตัวไปบ๎าง 
32)   ให๎เลือกวัสดุ 2- 3 อยําง เชํน กระดาษ โบว์ ส าลี ทํานจะประดิษฐ์เป็น

อะไรได๎บ๎าง 
33)  ให๎นักเรียนอํานหนังสือ  บทความ แล๎วแสดงความคิดเห็นและความแสดง

ความรู๎สึกตํอสิ่งที่อําน 
34)   ให๎ล าดับรายการที่เป็นความรู๎ข๎อมูลบางรายการที่คิดและรู๎สึกจากเรื่องซึ่ง

อาจรวมทั้งการคาดคะเนเรื่องราวก็เป็นได๎เลือกเหตุการณ์ที่นําสนใจจากหนังสือพิมพ์แล๎วให๎นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ได๎หลายหลายค าถามแล๎วพยายามหาค าตอบด๎วยการค๎นคว๎าหา
ข๎อมูลตํอไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

35)  ให๎นักเรียนฟังเรื่องราวบทความ แล๎วแตํงเรื่องเสียใหมํโดยอาศัยความเดิม 
36)  ให๎นักเรียนฟังดนตรีแล๎วคิดทําเต๎นร าขึ้น 
37)   จงบอกประโยชน์ของกระป๋องมาให๎มากที่สุด 

(อารี  พันธ์มณี, 2557: 166-179) 

 
5.2 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ได้ โดยการ

เรียนการสอนต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

1) การให๎อิสระด๎านความคิด โดยผู๎สอนต๎องสํงเสริมให๎เกิดอิสระทั้งในด๎านความคิด
และการท าให๎เด็กตัดสินใจด๎วยตนเอง โดยมีผู๎ใหญํ/ครู คอยชี้แนวทางที่ถูกต๎อง เป็นการฝึกให๎เด็กกล๎า
คิดกล๎าแสดงออกกล๎าตัดสินใจ และสามารถคิดสร๎างสรรค์ได๎อยํางอิสระ 

2) การสร๎างความเชื่อมั่น ทั้งพํอแมํครู ควรแสดงความชื่นชมสิ่งที่ลูกหรือลูกศิษย์
ปฏิบัติแล๎วเกิดผลดี ควรให๎ก าลังใจแกํเด็ก ท าให๎เด็กเกิดความเชื่อมั่น กล๎ าเสี่ยง กล๎าแสดงออก 
พยายามสํงเสริมให๎เขาประสบความส าเร็จในการท างานตามความสามารถของเขามากที่สุด  

3) การตอบค าถาม  ความอยากรู๎อยากเห็นเป็นปัจจัยส าคัญของการคิดสร๎างสรรค์ 
เด็กท่ีชอบซักถามโดยใช๎ค าถามแปลกๆ พํอแมํและครูควรให๎ความสนใจที่จะตอบค าถามเหลํานั้น และ
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หาหนทางกระตุ๎นให๎เด็กค๎นหาค าตอบและคิดด๎วยตนเอง ซึ่งจะเป็นวิธีที่น าไปสูํการพัฒนาการคิด
สร๎างสรรค์มากยิ่งข้ึน ฝึกให๎คิดบํอยๆ คิดหลากหลาย 

4)  การลงมือปฏิบัติจริง คือการฝึกให๎เด็กลงมือท าสิ่งตํางๆ ด๎วยตนเอง ท าให๎เด็กเกิด
ความมุํงมั่นมานะพยายามที่จะท าให๎ส าเร็จ เป็นลักษณะที่ส าคัญของผู๎ที่มีการคิดสร๎างสรรค์สูง 

5.2.1 แนวทางส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการสร้างบทบาทให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ 

ส าหรับแนวทางสํงเสริมการคิดสร๎างสรรค์และการสร๎างบทบาทให๎ผู๎เรียนเกิด

ความคิดสร๎างสรรค์ มีดังนี้ 

1) การให๎อิสระ โดยการสํงเสริมให๎อิสระทั้งในด๎านความคิดและการท าให๎เด็ก
ตัดสินใจด๎วยตนเอง โดยมีผู๎ใหญํ/ครู คอยชี้แนวทางที่ถูกต๎อง เป็นการฝึกให๎เด็กกล๎าคิดกล๎าแสดงออก
กล๎าตัดสินใจ และสามารถคิดสร๎างสรรค์ได๎อยํางอิสระ 

2) การสร๎างความเชื่อมั่น พํอแมํ/ครู ควรแสดงความชื่นชมสิ่งที่ลูก/ลูกศิษย์ปฏิบัติ 
ควรให๎ก าลังใจแกํเด็ก ท าให๎เด็กเกิดความเชื่อมั่น กล๎าเสี่ยง และพยายามสํงเสริมให๎เขาประสบ
ความส าเร็จในการท างานตามความสามารถ  

3) การตอบค าถาม  ความอยากรู๎อยากเห็นเป็นปัจจัยส าคัญของการคิดสร๎างสรรค์ 
เด็กท่ีชอบซักถามโดยใช๎ค าถามแปลกๆพํอแมํและครูควรให๎ความสนใจที่จะตอบค าถามเหลํานั้น และ
หาหนทางกระตุ๎นให๎เด็กค๎นหาค าตอบด๎วยตนเอง ซึ่งจะเป็นวิธีที่น าไปสูํการพัฒนาการคิดสร๎างสรรค์
มากยิ่งขึ้น 

4)  การรู๎จักชํวยตนเอง โดยฝึกให๎เด็กลงมือท าสิ่งตํางๆด๎วยตนเอง ท าให๎เด็กเกิด
ความมุมานะพยายามที่จะท าให๎ส าเร็จ เป็นลักษณะที่ส าคัญของผู๎ที่มีการคิดสร๎างสรรค์สูง 

 นอกจากนี้ ครูควรจัดบรรยากาศท่ีสํงเสริมพัฒนาโครงการคิดสร๎างสรรค์ ซึ่ง ชุมพล 
พัฒนสุวรรณ (2532:27-28) ได๎สรุป การสํงเสริมบรรยากาศเชิงริเริ่มสร๎างสรรค์ในชั้นเรียนไว๎ดังนี้ 

1) สนับสนุนการสอบหรือแนวคิดท่ีไมํธรรมดา หรือความคิดแปลกใหมํที่แตกตําง
จากแนวคิดของคนทั่วไป 

2) ใช๎ข๎อผิดพลาดของการตอบ เป็นพื้นฐานของการคิดใหมํที่สร๎างสรรค์มากยิ่งขึ้น 
3) ปรับกระบวนการสอนในชั้นเรียน ให๎สอดคล๎องกับความสนใจและแนวคิดของ

นักเรียน รวมทั้งยอมรับแนวคิดใหมํของนักเรียนในระหวํางท ากิจกรรม 
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4) ให๎เวลาแกํนักเรียน ในการเรียนละครั้งควรมีเวลาที่เพียงพอที่จะให๎นักเรียนคิด
และค๎นหาแนวคิดใหมํๆ   

5) สร๎างบรรยากาศแหํงการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยให๎เกิดการ
ยอมรับทางระหวํางนักเรียนด๎วยกันเองและระหวํางนักเรียนกับครู 

6) การคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มีหลายทาง ผู๎สอนต๎องพึงตระหนักไว๎วํา การแสดงออก
ซึ่งความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์มิได๎มีทางออกทางเดียว เตือนมีโอกาสแสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในทุกๆ วิชาหรือทุกๆกิจกรรมการนักเรียน  

7) ตั้งใจฟังและสนุกไปพร๎อมๆ กับผู๎เรียน ผู๎สอนควรรู๎สึกสนุกในการเรียนไปกับ
ผู๎เรียนเพ่ือให๎เขาเกิดความรู๎สึกอิสระ เสรีและมั่นคงในการคิดของเขา 

8) ให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรม โดยผู๎สอนยินยอมให๎นักเรียนมีสํวนในการ
เลือก หรือตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนรู๎ของตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2559: 110-113) 

 5.2.2 วิธีคิดนอกกรอบทีส่ามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

      จากการศึกษาวิธีคิดนอกกรอบก็สามารถความคิดสร๎างสรรค์ได๎  วิธีที่จะท าให๎
เกิดความคิดนอกกรอบได๎มี 10 วิธีดังตํอไปนี้ 

1) ไม่คิดครอบง า ไมํจ ากัดความคิดไว๎กับไว๎กับความเคยชินเกําๆ ไมํตีกรอบ
ความคิดผู๎อ่ืนหรือคิดวํามันเป็นไปไมํได๎ 

2) ฝึกความคิดแบบรอบด้าน พยายามใช๎ความคิดหลากหลายและรอบ
ด๎าน ฝึกตั้งค าถามที่หลากหลายและเพ่ือหาเหตุผล  คิดอยํางเป็นระบบและหาเหตุผลมาเปรียบเทียบ
หลายเหตุผล ฝึกมองหลายมิติเพ่ือค๎นหาความจริง 

3) คิดบวก พยายามท าตนเองให๎มีความสุข มองสถานการณ์ที่เกิดข้ึนอยําง
มีสติ ใช๎เหตุผลในการแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้น 

4) สร้างโอกาสแห่งความบังเอิญ ด๎วยบางสิ่งที่ไมํเก่ียวข๎องกันเลยอาจจะ
เป็นค าตอบตํอปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนกับเราได๎ ซึ่งอาจเป็นการจุดประกายสิ่งใหมํๆ ที่ผิดแผกแตกตําง
จากเดิม  ที่กํอให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ได๎ 

5) การตั้งค าถาม อะไรคือสิ่งที่ท าให๎คนอ่ืนท าแล๎วแตํเรายังไมํได๎ท า เราท า
จะได๎ไหม  เราต๎องท าอยํางไร  หรือเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได๎บ๎าง 

6) ฝึกความเป็นคนช่างสังเกตและจดจ า เราต๎องพยายามสั่งสม
ประสบการณ์และกระตุ๎นให๎เกิดความคิดใหมํๆ อยูํเสมอ  พยายามเรียนรู๎ทุกอยํางที่เกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจนั้นให๎มากที่สุด 
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7) ฝึกการระดมพลังสมอง  น าหลักของหัวใจนักปราชญ์มาใช๎ ได๎แกํ ฟัง 
คิด ถาม เขียน  

8) บ่มเพาะ  เมื่อใดที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล๎วยังหาค าตอบไมํได๎  หลังจากท่ีได๎
พยายามคิดหนักสุดๆ จงคํอยๆ หยุดคิดแล๎วปลํอยวาง  จากนั้นประมาณสัก 2-3 วันคํอยกลับมาคิด
ปัญหานั้นใหมํอีกครั้งอยํางมีเหตุผล 

9) ตัดแต่ง  ฝึกทบทวนความคิดและคัดสิ่งที่ไมํได๎ผลออกมาแก๎ไขเพ่ิมเติม  
ปรับเปลี่ยนวิธีจนได๎ความคิดที่ดีที่สุด 

10) ไม่ย้ ารอยอยู่แต่กับความส าเร็จเดิม การกระท าทุกอยํางเมื่อเห็นวําดี
แล๎ว  ประสบความส าเร็จแล๎ว  ตํอไปเราควรจะต๎องพัฒนาให๎ดีขึ้นกวําเดิมด๎วยวิธีการใหมํ  

 

5.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

 ความคดิสร้างสรรค์มีอยู่ในตัวบุคคล สามารถพัฒนาได้ โดยผ่านการจัดกจิกรรมการ

เรียน การสอน  การแนะน า ส่งเสริม ครจูึงมีบทบาทส าคัญในการพฒันาให้เกิดกบันักเรยีน มีนักการ

ศึกษาได้ให้ แนวคิดในการส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ดังนี้   

 อารี รังสินันท์ (2532, หน๎า 98 – 99 อ๎างถึงใน ธันวา วริิยะประสิทธิ์, 2556: 
49) ได๎เสนอแนะวิธีการสอนที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ ดังนี้   

1) สํงเสริมให๎เด็กเรียนรู๎ด๎วยตนเอง พยายามอยําบังคับเด็กให๎ท าตามค าสั่งของครู    
อยูํตลอดเวลา   

2) สํงเสริมให๎เด็กเป็นคนชํางสังเกต ชํางซักถาม และตอบค าถามหรือพยายาม
ค๎นหา คา ตอบด๎วยความกระตือรอืรน๎  

3) สนใจและตั้งใจฟังค าถามแปลกๆ ใหมํๆ ของเด็ก และยอมรับความคิด แปลกๆ 
ของเด็ก  

4) แสดงให๎เห็นวําความคิดของเด็กมีคุณคําและเป็นประโยชน์โดยการให๎ก าลังใจ 
ชมเชย ยกยํอง และน าผลงานมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์  

5) สํงเสริมให๎เด็กมีความคิดรเิริ่ม นอกจากจะยอมรับความคดิแปลก ๆ ของเด็ก
แล๎วก็ ไมควรต าหนิหรือวิจารณ์ความคดิของเด็ก 

6) สํงเสริมให๎เด็กเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ส ารวจ ค๎นคว๎า ทดลองด๎วยความสนใจของ
ตนเอง มิใชํเพ่ือหวังคะแนนที่จะไดร๎ับ  

7) กระตุ๎นให๎เด็กมีบุคลิกสร๎างสรรค์ ด๎วยการสํงเสริมความอยากรู๎อยากเห็นและ
ลงมือปฏิบัติ  
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8) สํงเสริมให๎เด็กประสบความส าเร็จ ให๎ก าลังใจ ยอยํอง ชมเชย  
9) ขจัดความกลัวและความก๎าวร๎าวของเด็ก สร๎างความเชื่อมม่ัน ความมั่นคง

ปลอดภัยแกํเด็ก 
กชกร  รุํงหัวไผํ (2547, หน๎า 45 – 46 อ๎างถึงใน ธันวา วิริยะประสิทธิ์, 2556 : 

49-50) ได๎ศึกษาข๎อเสนอแนะส าหรับครูในการพัฒนาความสามารถในการคิดสร๎างสรรค์แกํนักเรียน
ตามแนวคิดของฮอล์แมน (Hallman, 1971) ดังนี้ 

1) ให๎นักเรียนมีโอกาสเรียนรู๎ด๎วยความคิดริเริ่มของตนเอง 
2)  จัดบรรยากาศในการเรียนรู๎อยํางเสรี 
3)  สนับสนุนให๎นักเรียนเรียนรู๎มากยิ่งข้ึน 
4)  สํงเสริมกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ สํงเสริมให๎คิดแก๎ปัญหาแปลกใหมํ  
5)  ไมํเข๎มงวดผล หรือค าตอบ หรือข๎อสรุปที่ได๎จากการค๎นพบของนักเรียน6)  

สนับสนุนให๎นักเรียนมีความยืดหยุํนทางปัญญา  
7)  สนับสนุนให๎นักเรียนรู๎จักประเมินผลสัมฤทธิ์ และความก๎าวหน๎าของตนเอง 
8)  สํงเสริมให๎นักเรียนตอบค าถามประเภทปลายเปิดที่มีความหมาย ไมํมีค าตอบ 

ตายตัว 
9)  สํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผู๎ไวตํอการรับรู๎ในสิ่งเร๎า ทั้งด๎านความรู๎สึกและปัญหา    
10)  เปิดโอกาสให๎การ แก๎ปัญหา ซึ่งเปิดโอกาสให๎นักเรียนเข๎าถึงกระบวนการ    
11)  ฝึกให๎นักเรียนมีก าลังใจ ตํอสู๎ความล๎มเหลว และความคับข๎องใจ 
12)  ฝึกให๎นักเรียนแก๎ปัญหาในภาพรวมมากกวําการแก๎ปัญหายํอยๆ  

 

กาลลาเฮอร์, และกาลลาเฮอร์(Gallaher, & Gallaher, 1994 : 343 -344อ๎างถึงใน 
ธันวา วิริยะประสิทธิ์, 2556. 50) กลําวถงึแนวการ จัดการเรียนการสอนเพ่ือสํงเสริมความคิด
สร๎างสรรค์ ดังนี้  

1)  จัดหลักสูตรโดยเน๎นกระบวนการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎เรยีนรู๎มโนทัศน์ 
มากกวําการเรียนเนื้อหา และครูต๎องค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลด๎วย  

2)  มีผู๎เชี่ยวชาญคอยให๎ค าแนะน า ให๎ค าปรึกษาแกํนักเรียนในการท างาน หรือท า
โครงการตํางๆ  

3) เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด 
กระบวนการการเรียนการสอน  

4)  กระตุ๎นให๎นักเรียนได๎ตระหนักวํา ความจริงเป็นสิ่งทีต๎่องค๎นหามากกวําที่จะคดิ
วํา ความจริงเป็นสิ่งที่ต๎องเปิดเผย   

 5)  ครูจะต๎องพัฒนาตนเองในด้านเนื้อหา และวิธีการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
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 5.3 การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม 
 

ความคิดสร๎างสรรค์ของคนในชาติเป็นปัจจัยส าคัญอยํางยิ่งปัจจัยหนึ่งในอีกหลายๆปัจจัย
ที่จะชํวยพัฒนาประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎า ถ๎าประเทศใดสามารถสํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชนใน
ชาติมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และสามารถดึงเอาศักยภาพของความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ที่มีอยูํในตัว
ของบุคคลในชาติเหลํานั้นไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎มากเทําใด โอกาสที่ประชาชนและประเทศชาติ 
โอกาสที่ประเทศชาติจะเจริญก๎าวหน๎าไปได๎อยํางรวดเร็วก็มีมากขึ้นเทํานั้น 

ความคิดสร๎างสรรค์เป็นทรัพยากรที่มีคุณคํายิ่งในตัวบุคคลที่ไมํสามารถซื้อหามาได๎ด๎วย
เงิน แตํสามารถสร๎างและพัฒนาให๎เกิดขึ้นในตังบุคคลทุกคนได๎ โดยกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เชํน กระบวนการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของพํอแมํ ผู๎ปกครอง และกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของครูอาจารย์ ผู๎สอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกระดับจะต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ให๎เจริญงอกงามไปถึงขีดสูงสุดเทําที่จะท าได๎ 
     กิจกรรมและเกมที่ใช๎ฝึกให๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ขึ้นในตัวบุคคลโดยเฉพาะในวัยเด็ก
และวัยเรียนนั้น สามารถสอดแทรกกิจกรรมสํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์เข๎าไว๎ในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ของทุกหมวดวิชา โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษา สังคมศึกษา ศิลปะ และวิชา
คณิตศาสตร์ ตัวอยํางเชํน  
 1. กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาภาษา สามารถท าให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรม
สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ดังนี้ 

 1.1 ให๎บอกความเหมือนและความแตกตํางของค าให๎มากที่สุดในเวลาจ ากัด 
 1.2 ให๎บอกประโยชน์ของสิ่งของที่ก าหนดให๎มาให๎มากที่สุดในเวลาจ ากัด 
 1.3 ให๎บอกสิ่งของพวกเดียวกันมาให๎มากท่ีสุดในเวลาจ ากัด 
 1.4 ให๎เขียนค าท่ีขึ้นต๎นหรือลงท๎ายด๎วยพยัญชนะ สระ หรือค าที่ก าหนดให๎มาให๎มากที่สุด

ในเวลาจ ากัด 
 1.5 ให๎คาดคะเนผลที่จะเกิดตามมาจากสิ่งที่ก าหนดให๎มาให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ใน

เวลาจ ากัด 
 1.6 ให๎สลับค าที่ก าหนดมาให๎โดยให๎ค าที่สลับใหมํจะต๎องมีความหมาย มาให๎มากที่สุด

เทําท่ีจะท าได๎ภายในระยะที่เวลาก าหนด 
 1.7 ให๎หาค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล๎ายกันกับค าที่ก าหนดมาให๎ให๎มากที่สุด

ภายในเวลาที่ก าหนด 
1.8 ให๎ดูภาพแล๎วบอกวําภาพนั้นเป็นภาพอะไรบอกมาให๎มากที่สุดภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 



หนํวยที่ 6 ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ 

การคิดอยํางเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 185 

 1.9 ให๎ดูภาพแล๎วบอกวําบุคคลในภาพนั้นจะพูดวําอะไรให๎บอกสิ่งที่คนในภาพจะพูดมา
หมากท่ีสุดในเวลาจ ากัด 

 1.10 ให๎อํานเรื่องหรือดูภาพที่ก าหนดให๎ เมื่ออํานเรื่องหรือดูภาพจบแล๎วให๎ตั้งค าถาม
จากเรื่องที่อํานหรือภาพที่ให๎ดูในแงํมุมตํางๆ อยํางพิสดารให๎มากที่สุดภายในระยะเวลาจ ากัด 

 1.11 ให๎เขียนเรื่องสั้นจากภาพจากภาพท่ีก าหนดให๎ภายในระยะเวลาที่จ ากัด 
 1.12 ก าหนดข๎อความหรือประโยคพร๎อมขีดเส๎นใต๎ค าในข๎อความหรือประโยคที่

ก าหนดให๎ เมื่อเห็นค าหรือข๎อความที่ขีดเส๎นใต๎ไว๎ให๎บอกวําคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด (ใครคิดได๎แปลกกวําคนอ่ืนจะได๎คะแนนความคิดสร๎างสรรค์มาก) 

2. กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาศิลปะ สามารถท าให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรม
สํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ดังนี้ 

2.1 ให๎ขีดเส๎นตํอเติมรูปภาพที่ก าหนดให๎ได๎รูปภาพมากที่สุดหลายแงํมุมภายในเวลาที่
ก าหนด รูปภาพที่คาดไมํถึงจะได๎คะแนนความคิดสร๎างสรรค์มาก  

2.2 ให๎น ารูปภาพทางเลขาคณิต เชํน กลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ๎า 
สี่เหลี่ยมคางหมู ฯลฯ ไปสร๎างเป็นรูปภาพที่มีความหมายให๎มากที่สุดภายในระยะเวลาจ ากัด (โดยจะ
ใช๎รูปทรงที่ก าหนดให๎กี่รูปก็ได๎ แตํละรูปจะซ้ าก่ีครั้งก็ได๎จะยํอให๎เล็กหรือขยายใหญํก็ได๎)  ภาพที่คาดไมํ
ถึงจะได๎คะแนนความคิดสร๎างสรรค์มาก 

2.3 ให๎น าเส๎นที่ก าหนดไปวาดตํอเติมให๎เป็นภาพที่มีความหมายให๎มากที่สุดภายในเวลา
ที่ก าหนด   

2.4 ให๎ลากเส๎นโยงจากจุดที่ก าหนดให๎ให๎เป็นรูปตํางๆ ให๎มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด   
2.5 ให๎ดูภาพที่ก าหนดให๎แล๎ว บอกวําเป็นภาพอะไรให๎มากท่ีสุดภายในเวลาที่ก าหนด   
2.6 ให๎ดูภาพที่ก าหนดให๎แล๎ว คิดหาค าตอบวํามีความรู๎สึกหรือเกิดอารมณ์อะไรที่จะใช๎

แทนภาพที่ก าหนดมาให๎ได๎มากท่ีสุดในเวลาที่จ ากัด 
  3. กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาสังคมศึกษา สามารถท าให๎ผู๎เรียนท า

กิจกรรมสํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ดังนี้ 
3.1 ให๎ดูภาพและค าพูดสั้นๆ ที่เป็นค าถามจากภาพแล๎วให๎หาค าตอบให๎ได๎มากที่สุด

เทําท่ีจะท าได๎ในระยะเวลาที่จ ากัด 
3.2 ให๎ดูภาพที่มีคนสนทนากัน แตํเว๎นค าสนทนาวํางไว๎ให๎เขียนค าสนทนาที่คาดวําคน

ในภาพจะสนทนากันมาให๎ได๎มากท่ีสุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.3 ให๎ดูภาพและมีค าพูดจากคนในภาพที่ขีดเส๎นใต๎ค าไว๎ให๎ เมื่อดูค าที่ขีดเส๎นใต๎ ไว๎แล๎ว 

ให๎บอกวําคิดถึงอะไร เรื่องใดให๎มากที่สุดเทําที่จะมากได๎ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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3.4 ให๎ดูภาพเหตุการณ์ที่มีข๎อความค าถามจากการ์ตูนในภาพแล๎วให๎บอกผลที่จะ
เกิดข้ึนจากภาพเหตุการณ์ท่ีก าหนดมาให๎มากท่ีสุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.5 ให๎ดูภาพเหตุการณ์ที่มีข๎อความเป็นปัญหาแล๎วให๎บอกวํามีแนวทางจะแก๎ปัญหา
อยํางไรบ๎างให๎มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.6 ให๎พิจารณาภาพสัญลักษณ์ที่ก าหนดให๎แล๎วให๎บอกวําภาพนั้นสื่อความหมายให๎นึก
ถึงเรื่องใดมาให๎มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  4. กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท าให๎ผู๎เรียนท า
กิจกรรมสํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ดังนี้ 

4.1 เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาให๎ ให๎ตั้งค าถามจากโจทย์ที่ก าหนดมา
ให๎มาให๎มากท่ีสุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2 เมื่อก าหนดรูปทรงเรขาคณิตมาให๎ ให๎ลากเส๎นแบํงครึ่งรูปที่ก าหนดมาให๎มากแบบ
ที่สุด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.3 ให๎เติมตัวเลข (0-10) ลงในกรอบสี่เหลี่ยม เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์เทํากับจ านวนเลขที่
ก าหนดไว๎ให๎ได๎มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.4 ให๎สร๎างรูปทรงทางเรขาคณิตให๎มากที่สุดจากจ านวนไม๎ขีดหรือไม๎จิ้มฟันที่ให๎มา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.5 ให๎น าชิ้นสํวนกระดาษ 7 ชิ้น ที่ตัดแบํงจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามรูปตัวอยํางมา
ประกอบในรูปภาพตํางๆให๎ได๎มากที่สุดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ให๎เกิดขึ้นในตัวบุคคลอีกมาก 
ที่ผู๎ปกครองและครูอาจารย์ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถน ามาสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู๎และการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ด๎วย (ทวีป  อภิสิทธิ์, 2559 หน๎า 27-33) 
 

  ความคิดสร๎างสรรค์จะเกิดขึ้นได๎ต๎องมีกลไกขับเคลื่อนหลายปัจจัย  ปัจจัยที่ส าคัญในตัวบุคคล
ได๎แกํ ความรู๎โดยความรู๎ไมํวําจะด๎านใดก็ล๎วนเป็นพ้ืนฐานให๎เกิดจินตนาการได๎คนเราต๎องมีความรู๎เป็น
พ้ืนฐานเพื่อน าไปสูํปัจจัยที่ 2 คือจินตนาการ  จินตนาการหมายถึงความสามารถในการสร๎างสรรค์สิ่ง
ใหมํๆ ใหมํจินตนาการเป็นแรงผลักดันแรงเสริมให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์หากเราปราศจาก
จินตนาการแล๎วความคิดใหมํๆ ยํอมไมํเกิดขึ้น  สํวนปัจจัยสุดท๎ายคือทัศนคติทัศนคติเป็นตัวจุด
ประกายให๎ความคิดสร๎างสรรค์เกิดขึ้นหากเราปราศจากทัศนคติแล๎วความสามารถในการคิดสิ่งแปลก
ใหมํยํอมไมํเกิดเกิดขึ้นความคิดสร๎างสรรค์ก็จะหยุดนิ่งตามไปด๎วยและสิ่งที่พึงระวังคือทัศนคตินั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได๎เสมอขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมและการเลี้ยงดูและภายใต๎การควบคุมของเราเอง
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส าคัญอีก 3 อยํางได๎แกํทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นทั้ง
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์หรืออาจจะเป็นตัวขัดขวางให๎ไมํเกิดความคิดสร๎างสรรค์ได๎ 
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ให้นักศึกษาคิดสิ่งประดิษฐ์จากวัตถุดิบที่ก าหนดนี้ กรรไกรตัดเล็บ มีด แว่นขยาย แว่นตา ปากกา 
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  จากนั้นมาน าเสนอสรุปประเด็นที่ฟังจากเพื่อนหน้าชั้นเรียนในเวลาคน
ละ 2 นาที รวมเวลา 30 นาที 
 

 

 
 
 
 

ให้นักศึกษากาเครื่องหมาย / หรือ X หน้าข้อความแต่ละข้อความต่อไปนี ้
........1) ข้าพเจ้าจะวางแผนของข้าพเจ้าอย่างระมัดระวังและเป็นระเบียบ 
........2) ข้าพเจ้าต้องการความมีระเบียบเรียบร้อย 
........3) ข้าพเจ้าจะหัวเสียและหงุดหงดิขนาดหนัก 
........4) ข้าพเจ้าพิถีพิถันและเป็นผู้ที่ระมัดระวังมารยาทเกี่ยวกับการแต่งกาย 
........5) เมื่อข้าพเจ้าจะตัดสินใจ ข้าพเจ้ามักไม่เปลีย่นใจ 
........6) ข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับงานใดๆ หากยังไม่เขา้ใจว่ามันจะออกมารูปแบบใด 
........7) ข้าพเจ้ารู้ร าคาญอาจารย์หรือผู้บรรยายบางคนที่ไม่บอกให้ชัดเจนว่าเขาเชื่อ
อย่างไร 
........8) ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจกับคนที่ไม่มคีวามแน่นอน 
........9) ข้าพเจ้าจะท าทุกอย่างให้มีความพอดีไม่มากไปหรือน้อยไป 
........10) ข้าพเจ้าชอบการให้เหตุผลที่ตรงไปตรงมามากกว่าการตอบแบบอ้อมค้อม 
 

หมายเหตุ  :  ตอบผิดหมดเป็นนักสร้างสรรค์ 
 

ใบงานที่ 2  แบบประเมิน : นักสร้างสรรค ์
  

ใบงานที่ 1 เร่ือง สิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
 



หนํวยที่ 6 ความคิดสร๎างสรรค์และการพัฒนาทักษะการคิดสร๎างสรรค์ 

การคิดอยํางเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 189 

 
 

 

 

ค าชี้แจงให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้ว ให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของค าถามต่อไปนี้  
จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 

๑. การถามเก่ียวกับความเข๎าใจ    
๒. การถามให๎อธิบาย 
๓. การถามให๎วิเคราะห์ 
๔. การถามให๎คิดเชิงเหตุผล 
๕. การถามเพ่ือให๎เกิดความคิดรวบยอด 
๖. การถามเพ่ือให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ 
7. การถามเน๎นการคิดคลํอง    
8. การถามน าสูํความคิดริเริ่ม 
9. การถามให๎เกิดความคิดละเอียดลออ 
10. การถามเพ่ือให๎เกิดความคิดยืดหยุํน 
 

........... 1) ให๎นักศึกษาน าเศษวัสดุเหลือใช๎ในบ๎านประดิษฐ์ของใช๎ที่แปลกใหมํไมํซ้ าใคร  

........... 2) จะแปรรูปกล๎วยให๎นํารับประทานและขายดีได๎อยํางไร  

........... 3) ให๎ระบุชื่อสัตว์มาให๎มากท่ีสุด  พร๎อมระบุกลุํมสัตว์  

........... 4) ถ๎าอยากรู๎เหตุการณ์ส าคัญในหมูํบ๎านนักเรียนจะท าอยํางไร  

.......... 5)ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคริมฝั่งแมํน้ าโขงนักเรียนคิดวําเกิดจากพญานาคจริงหรือไมํเพราะเหตุใด 

.......... 6) บอกประโยชน์ต๎นกล๎วย ภายใน 3 นาที ท ายา ท าขนม ท าเชือก กล๎วยตาก กล๎วยเชื่อม  

........... 7) ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

........... 8) นักเรียนจะน าความรู๎เกี่ยวกับภาวะโลกร๎อนไปชํวยเหลือชุมชนอยํางไร  

........... 9) ให๎นักเรียนอธิบายภาพวํามีสัตว์ใดในภาพบ๎าง 

......... 10) นิทานเรื่องนี้นักเรียนได๎แนวคิดใดไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และการตั้งค าถามเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด
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ค าชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้วเลือกค าตอบที่ถูกที่สุด ท าเครื่องหมาย ( X )  
ลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
 
๑. ข้อใดเป็นนิยามที่ถูกต้องครอบคลุมของความคิดสร้างสรรค์ 

ก. กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสูํการค๎นพบสิ่งแปลกใหมํด๎วยการ
คิดดัดแปลง ปรุงแตํง จากความคิดผสมผสานให๎เกิดสิ่งใหมํๆ  

ข. การประดิษฐ์คิดค๎นพบสิ่งตํางๆตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลักการมีใหมํ 
ค. ความคิดแปลกใหมํที่ไมํเคยมีใครคิดมากํอน และต๎องไมํอยูํบนพื้นฐานของความคิดใดๆ 
ง. พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลที่แปลกแหวกแนวจนสามารถสร๎างสิ่งประดิษฐ์ที่มี

ประโยชน์ตํอสังคมโลกได๎ 
๒. ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

ก. ความคิดที่ใหมํ                               
           ข. ความคิดท่ีไมํหลุดกรอบ 

ค. ความคิดท่ีแตกตําง                           
ง. ความคิดท่ีนําสนใจ 

๓. ข้อใดไม่จัดอยู่ในขั้นตอนกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ Torrance  
ก. การค๎นหาความจริง                                    
ข. การค๎นหาปัญหา 
ค. การค๎นหาความคิด                                    
 ง. การค๎นพบทางออก 

๔. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการถามให้คิดเชิงเหตุผล 
ก. เราจะมีวิธีการแก๎ปัญหาน้ าทํวมอยํางอยํางไร 
ข. จะแปรรูปกล๎วยให๎นํารับประทานและขายดีได๎อยํางไร 
ค. นักเรียนจะมีวิธีการอยํางไรไมํให๎ติดไข๎หวัดใหญํ ๒๐๐๙ 
ง. ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคริมฝั่งแมํน้ าโขงเกิดจากสาเหตุใด 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และการตั้งค าถามเพื่อพัฒนา
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๕. ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ตามข้อใด 
ก. ท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมอง                          
ข. สร๎างความภูมิใจตํอผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์ 
ค. ท าให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมํดี 
 ง. ท าให๎การใช๎ทรัพยากรเกิดสิ้นเปลืองมากขึ้น 

6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการถามเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ก. เราจะมีวิธีการแก๎ปัญหาน้ าทํวมอยํางอยํางไร 
ข. จะแปรรูปกล๎วยให๎นํารับประทานและขายดีได๎อยํางไร 
ค. นักเรียนจะมีวิธีการอยํางไรไมํให๎ติดไข๎หวัดใหญํ ๒๐๐๙ 
ง. คนไทยจ านวนมากยากจนนําจะเกิดจากสาเหตุใดบ๎าง 

7. ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
ก. พานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่      
ข. เปิดโอกาสและให๎อิสระทางความคิด 
ค. จัดตั้งธนาคารความดีและยกยํองคนท าดี   
ง. ใช๎ต าราและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8. กิจกรรม “การศึกษาชุมชนปนแสดงละคร” เป็นการศึกษาชุมชนแบบใด 
ก. แบบส ารวจ                                  
ข. แบบเชิงลึก 
ค. แบบโบราณคดี                             
 ง. แบบวิพากษ์ 

9. ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาคณิตศาสตร์ 
ก. การพิจารณาภาพสัญลักษณ์ท่ีก าหนด                                 

ข. การลากเส้นโยงจากจุดที่ก าหนดให้ให้เป็นรูปต่างๆ 

ค. การสร้างรูปทรงทางเรขาคณิตให้มากท่ีสุด 

 ง. การดูภาพที่มีคนสนทนากัน แต่เว้นค าสนทนาไว๎ 

10. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยที่ส าคัญในตัวบุคคลได้แก่ 
ก. ความรู๎กับประสบการณ์                                  
ข. ความรู๎กับทัศนคติ 
ค. ความรู๎กับจินตนาการ 
 ง. ความคิดกับทัศนคติ 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 6 

 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ก 6 ข 
2 ข 7 ก 
3 ง 8 ข 
4 ง 9 ค 
5 ก 10 ค 
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หน่วยที่ 7 
การตัดสินใจ 

หัวข้อเนื้อหา 

๑. ความหมายและความส าคัญในการตัดสินใจ 
๒. ประเภทของการตัดสินใจ 
๓. กระบวนการตัดสินใจ 
๔. ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 
๕. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ  
  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 

1. อธิบายความหมายของความหมายและความส าคัญในการตัดสินใจ 
2. อธิบายประเภทประเภทของการตัดสินใจ 
3. สรุปเทคนิคกระบวนการตัดสินใจ 
4. สรุประบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 
5. วิเคราะห์ปัญหาและสามารถตัดสินใจได้ 

 
 
สาระส าคัญ 

 
การตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่แทรกอยู่ในชีวิตของมนุษย์ด้วยการลงมือกระท าสิ่งใดๆ ของมนุษย์

จะต้องตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติทั้งสิ้น ดังนั้นการตัดสินใจจึงมีความหมายและความส าคัญกับมนุษย์
มากเพราะในการตัดสินใจต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ ประเภทของการตัดสินใจประกอบด้วยการ
ตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่เสี่ยงและสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน  ผู้ตัดสินใจไม่ทราบล่ว งหน้าว่า
เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ กระบวนการตัดสินใจเป็น
กระบวนการที่ส าคัญการที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมให้ถูกต้องต้องอาศัยข้อมูลเป็น
ส าคัญผู้ตัดสินใจต้องศึกษาและน าระบบสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาแล้ว
น าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 
 

194 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
2. กิจกรรมศึกษาเอกสารประกอบการสอนเนื้อหาหน่วยที่ 7.1  
3. กิจกรรมกลุ่มการเล่นเกมที่เก่ียวกับการตัดสินใจ “เรียงไม้จิ้มฟัน” 
4. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถาม และยกตัวอย่าง 
5. กิจกรรมน าเสนอด้วย Power Point  
6. กิจกรรมดูสื่อเรื่อง  “เรื่องชาวนาเงินล้าน”  
7. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

8. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 7 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. เกม “เรียงไม้จิ้มฟัน” 
4. สื่อเรื่อง  “เรื่องชาวนาเงินล้าน”  
5. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

 
การวัดผลและประเมินผล 

1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์การ

ประเมิน 
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ค าชี้แจงให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้ว ให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของค าถามต่อไปนี้  
จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
๑. ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายของค าว่า “การตัดสินใจ”  
 ก. การตกผลึกของความคิดครั้งสุดท้ายก่อนลงมือปฏิบัติ 
 ข. การเลือกทางเลือกเพียงทางเดียวเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

 ค. การเลือกทางเลือกท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

 ง. การมุ่งหน้าไปสู่ความส าเร็จโดยไม่สนใจปัญหาอุปสรรคใดๆ 

๒. ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า “การตัดสินใจ” ที่สมบูรณ์ที่สุด 

 ก. การตกผลึกของความคิดครั้งสุดท้ายก่อนลงมือปฏิบัติ 
 ข. การเลือกทางเลือกเพียงทางเดียวในบรรดาหลายๆทาง 

 ค. การเลือกทางเลือกท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

 ง. การมุ่งหน้าไปสู่ความส าเร็จโดยไม่สนใจปัญหาอุปสรรคใดๆ 

๓. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการของการตัดสินใจ 

 ก. ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ    

ข. ก าหนดปัญหา 

 ค. การเลือกทางเลือกท่ีต้องการ    

ง. การน าทางเลือกไปใช้ 
๔. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการของการตัดสินใจ 

 ก. ก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ    

ข. การประเมินผลของการตัดสินใจ 

 ค. การเลือกทางเลือกท่ีต้องการ    

ง. การน าทางเลือกไปใช้ 
๕. ข้อใดมิใช่ลักษณะผู้ตัดสินใจที่ดี 
 ก. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  

ข. มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ 

 ค. มีเมตตากรุณาในทุกกรณี    

ง. ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 
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๖. ข้อใดเป็นลักษณะผู้ตัดสินใจที่ดี 
 ก. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  

ข. มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ 

 ค. ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน   

ง. ทุกข้อตามที่กล่าวมา 

๗. การตัดสินใจที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในข้อใด 

 ก. ได้ทางเลือกท่ีถูกต้องในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

 ข. ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 

 ค. ช่วยให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 

 ง. ได้หลักเกณฑ์ท่ีดีในการท างานขององค์กร 

๘. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 ก. การตัดสินใจต้องค านึงถึงทรัพยากรการบริหารงานขององค์กร 

 ข. การตัดสินใจต้องค านึงถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

 ค. การตัดสินใจต้องค านึงถึงประโยชน์ของตนเองก่อนเสมอ 

 ง. การตัดสินใจต้องค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ 

๙. “เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)” คือกระบวนการตัดสินใจในด้านใด 

 ก. ก าหนดประเด็นปัญหา     

ข. การสร้างหรือพิจารณาทางเลือก 

 ค. การประเมินทางเลือก     

ง. การตัดสินใจเลือก 

๑๐. การใช้“เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)” ไม่ควรกระท าในเรื่องใด 

 ก. เปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ 
 ข. ให้มีความคิดอย่างเป็นอิสระเสมอ 

 ค. ให้มีการเสนอความคิดเห็นให้มากที่สุด 

 ง. น าความคิดท้ังหลายมาหลอมรวมและปรับปรุง  
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 การตัดสินใจเป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหาเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ ด้วยมนุษย์มีกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาตั้งแต่เกิดจนสิ้นลมหายใจดังนั้น
การคิดเพ่ือแก้ปัญหาจึงมีความส าคัญมากส าหรับมนุษย์ ส าหรับความหมายของการคิดแก้ปัญหาคือ
กระบวนการท างานของสมองในการใช้การเรียนรู้ การใช้ประสบการณ์เดิม มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ส่วน
ประเภทของปัญหามีการนิยามไว้หลากหลาย  ด้านองค์ประกอบของปัญหามีคุณลักษณะ 3 ประการ
คือ เริ่มต้นเป็นเป้าหมาย และอุปสรรค  กระบวนการและข้ันตอนการคิดแก้ปัญหาเป็นแนวทางที่จะท า
ให้เข้าใจปัญหามากขั้น  หากเพ่ิมเทคนิควิธีการคิดแก้ปัญหาก็จะท าให้การด าเนินการแก้ปัญหาเป็นไป
ด้วยดี  ปัจจัยที่ท าให้การแก้ปัญหายากขึ้นประกอบด้วยกฎเกณฑ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่  การคิด
วิเคราะห์ช่วยพิจารณาเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวเรารวมทั้งการด าเนินเหตุการณ์ต่างๆ  ได้อย่าง
ถูกต้อง  การคิดวิเคราะห์ต้องมีเทคนิควิธีการวิเคราะห์เราใช้ค าถามส าหรับการส่งเสริมการวิเคราะห์  
กระบวนการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาจึงมีความส าคัญส าหรับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์  

 
1. ความหมายและความส าคัญในการตัดสินใจ 

 
 องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้บริหารต้องตัดสินใจงานเพ่ือให้งานบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรตั้งไว้ได้ การตัดสินใจของผู้บริหารในแต่ละครั้งจึงมีความส าคัญมากที่สุด 
ผู้บริหารต้องตัดสินใจแล้วเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุดต่อองค์กร  ในการที่จะท าให้การตัดสินใจในเรื่อง
ใดๆ ก็ตามความผิดพลาดจะลดลงหรืเกิดขึ้นน้อยที่สุดได้หากผู้บริหารมีข้อมูลที่ดีเพียงพอส าหรับการ
ตัดสินใจ ผู้บริหารต้องศึกษา รวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย ต้องมี
ประสบการณ์ ความรู้ มีทักษะ เทคนิคและความละเอียดรอบคอบสิ่งเหล่านี้จะจะช่วยให้ผู้บ ริหาร
สามารถตัดสินใจได้ดี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของตน และกิจกรรมการตัดสินใจเป็น
เรื่องท่ีแทรกอยู่ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งการตัดสินใจมีความหมายที่ซับซ้อน ดังนั้นเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องกาตัดสินใจมากขึ้น ผู้จัดท าเอกสารขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 

 
1.1 ธรรมชาติทั่วไปของการตัดสินใจ  
      ธรรมชาติทั่วไปของกระบวนการตัดสินใจ มีลักษณะดังนี้ 

1) ต้องการการจ าได้ การจ าได้ถึงความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ที่เราสนใจกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริงที่ท าให้รู้สึกเพียงพอที่จะท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ 

2) ค้นหาข้อมูล  จะเป็นวิธีการค้นหาข้อมูลที่เก็บไว้ในส่วนความจ า (internal 
search) หรือความรู้ทักษะ ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจจากสิ่งแวดล้อม (external search)  มาใช้ 

3) การประเมินทางเลือก การหาทางเลือกในส่วนที่ท าให้เกิดผลก าไรและ
ข้อจ ากัดของตัวเลือก 

หน่วยที่ 7 
การตัดสินใจ 
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4) การเลือก การเลือกทางเลือกหรือยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
5) ผลลัพธ์  การประเมินสิ่งที่เราเลือกว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่         

(อุบลวรรณ ภวกานันท์,2556 : 324) 
 

1.2 ความหมายของการตัดสินใจ 
 จากผลการศึกษาข้อมูลมีนักวิชาการได้ก าหนดความหมายของการตัดสินใจ

อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
การตัดสินใจ หมายถึง กิจกรรมทางสมองเก่ียวกับการเลือกทางเลือกในเรื่อง

การแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ การตกผลึกของความคิดครั้งสุดท้าย
ก่อนลงมือปฏิบัติ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร 
หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ
ประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจได้มีการศึกษามานานความหมายของการตัดสินใจ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้ 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ 
"เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว" 

ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการ
หาโอกาสที่จะตัดสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ (ที่มา 
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm สืบค้น 9 กันยายน 
2560) 

 

2. ประเภทของการตัดสินใจ   
            การตัดสินใจมีนักวิชาการได้แบ่งประเภทของการตัดสินใจไว้หลากหลาย ดังนี้ 

อุบลวรรณา ภวกานันท ์(2556 : 324)  การแบ่งออกได้ 3 แบบ ดังนี้ 
1) การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่ผู้การตัดสินใจ

ตัดสินทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้องแน่นอน จึงเป็นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ส าหรับสภาวการณ์นั้นภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ของปัญหานั้น  

2) การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่เสี่ยง ผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจจะต้องทราบถึงความ
น่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร โดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น  
(probability theory) เป็นเครื่องมือในการคาดเดาเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของแต่ละ
เหตุการณ์  

3) การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน  ผู้ตัดสินใจไม่ทราบล่วงหน้าว่า
เหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์  

https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm%20สืบค้น
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ณาตยา  ฉาบนาค (2545 : 170)  การตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1) การตัดสินใจแบบโครงสร้าง (structure) การตัดสินใจในลักษณะแบบนี้  เป็นการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า  ซึ่งท าให้มีมาตรฐานในการตัดสินใจอยู่แล้ว  โดยมีการก าหนด
วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  ตัวอย่างของการตัดสินใจแบบโครงสร้างนี้
ได้แก่ การตัดสินใจในเรื่องของสินค้าคงคลังที่ต้องการระบุจ านวนสินค้าที่สั่งเข้ามา มีการวิเคราะห์ในเรื่อง
งบประมาณค่าใช้จ่าย มีการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน เป็นต้น 

2) การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (UnStructure)  เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
ซึ่งมีรูปแบบชัดเจน หรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่แน่นอน การตัดสินใจกับปัญหา
ลักษณะนี้ มักจะไม่มีเครื่องมือมาช่วย โดยมักจะเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องใช้วิจารณญาณใน
การตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น การว่าจ้างพนักงานระดับสูงใหม่ เป็นต้น 

3) การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) เป็นการตัดสินใจแบบผสมระหว่าง 
แบบโครงสร้างและแบบไม่เป็นโครงสร้าง การตัดสินใจในลักษณะนี้มักจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบมาตรฐาน
และการพิจารณาของมนุษย์รวมเข้าไว้ด้วยกัน  มีลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง แต่มีความซับซ้อนมากขึ้นและ
ไม่สามารถระบุขั้นตอนการตัดสินใจได้ชัดเจน  เพราะปัญหาบางส่วนก็อาจจะสามารถเขียนเป็นแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ได้ แต่บางปัญหาก็ไม่สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองได้ 

 
ณาตยา  ฉาบนาค (2545 : 170)  การตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

1) การตัดสินใจที่มีโปรแกรม (A programmed decision) หมายถึง การตัดสินใจ
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสมอไม่มีโครงการที่แน่นอนในการแก้ปัญหาโดยน ามาประยุกต์ใช้กับ
การตัดสินใจที่จะจัดทีมไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดโครงสร้าง หรือปัญหาต่างประเทศ ตัวอย่าง การ
ตัดสินใจที่มีโปรแกรมคือ การท าบันทึกซ้ าเกี่ยวกับรายการสินค้าคงเหลือที่มีมาตรฐานไว้แล้วซึ่งการ
ตัดสินใจนี้เพื่อส าหรับงานประจ าและการกระท าซ้ าที่ข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น 

2) การตัดสินใจที่ไม่มีโปรแกรม (Non programmed decision) หมายถึง        การตัดสินใจ
ในสถานการณ์ท่ีหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่เตรียมการไว้ไม่สามารถน าไปใช้ได้ เพราะไม่มีโครงสร้างแน่นอน หรือ
เป็นสถานการณ์ที่มีโครงสร้างน้อยนานๆ ครั้งจะเกิดขึ้น หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นการตัดสินใจที่
ท าในสถานการณ์ที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน พัฒนาการแปลกใหม่และไม่เหมือนเดิม จึงท าให้กฎเกณฑ์การ
ตัดสินใจที่เตรียมการไว้เมื่อสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ประเภทของการตัดสินใจจะอยู่ในรูปแบบไหน
ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ เหตุการณ์และปัญหาที่ผู้ตัดสินใจประสบอยู่ว่าเป็นอย่างไร แต่จะอยู่กับสภาวการณ์ 
เหตุการณ์และปัญหาอย่างไร การตัดสินใจก็ต้องมีการค้นหารวบรวมข้อมูลมาใช้ส าหรับการประกอบการ
ตัดสินใจทั้งสิ้นจึงจะท าให้ผลของการตัดสินใจน าไปสู่ความส าเร็จมากที่สุดลดความเสี่ยงให้น้อยลงที่สุดเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 103) 
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3. กระบวนการตัดสินใจ 
      ส าหรับขั้นตอนส าหรับกระบวนการตัดสินใจ  มีดังนี้ 

1) ก าหนดปัญหา  ผู้ตัดสินใจต้องทราบว่าปัญหาใดคือปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง
ในองค์กรหรือ ณ สภาวการณ์นั้น 

2) ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผู้ตัดสินใจด าเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากแหล่งของข้อมูลให้หลากหลายและมากที่สุดเพ่ือไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจ 

3) ก าหนดตัวแปร โดยแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 

3.1) ตัวแปรภายในบุคคล ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่  
ก. การคิด ความคิดที่ดีที่สุดในการศึกษาคือ การให้คนคิดและบรรยาย

ความคิดของตนออกมาได้ เพราะวิธีนี้สามารถท าให้แยกปัจจัยบางส่วนในความคิดที่มีเหตุผลออกมาได้  
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักจิตวิยาชื่อดังมากมายอาทิ วิลเฮล์ม วุนดต์ (Withelm Wund) วิลเลียม 
เจมส์ (Williams James) อีแอล ธอร์นไดค์ (E.L Thorndike) จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) จอห์น วัต
สัน (John Watson) และแมกซ์ เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer) ได้พิจารณาหัวข้อของความคิดและ
ทฤษฎีสนับสนุนซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  

  การคิด  เป็นกระบวนการซึ่งแสดงออกทางจิต จะเกิดขึ้นผ่านการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยการสัมพันธ์กันที่ซับซ้อนของการตัดสินใจภายในใจ การครุ่นคิด (บูรณาการคิด) 
การให้เหตุผล  การใช้จินตนาการ   การแก้ปัญหาและการมีความคิดสร้างสรรค์  แต่ก็มีการวิจัยอย่าง
ว่าความคิดเป็นเพียงกระบวนการภายในหรือเป็นตัววัดพฤติกรรมเท่านั้น เช่น  นักเล่นหมากรุกอาจใช้
ความคิดในการ ที่จะเริ่มเดินมาต่อไปหลายนาทีก่อนที่จะแสดงการเล่น/ เดินหมากนั้นออกมา  แต่ก็ไม่
มีการแสดงด้านพฤติกรรมการคิดเกิดขึ้น   การสรุปนี้เป็นการสังเกตพฤติกรรมไม่ใช่จากการคาดการณ์   
ทั้งนี้เพราะค าจ ากัดความทั่วไปของการคิดยังขัดแย้งกันในบางประเด็นแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยพ้ืนฐาน
ของความคิดที่ยอมรับกันทั่วไปมีอยู่ 3 ชนิดคือ 

๑) การคิด เป็นการรู้คิดที่เกิดจากภายในจิตแต่มีส่วนเกี่ยวเนื่องไปถึง
พฤติกรรมภายนอก  เช่น  การที่ผู้เล่นหุ้นคิดในระหว่างการเล่นหมากรุก หรือในระหว่างการตัดสินใจ
ต่างๆ 

๒) กระบวนการทางความคิด เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
หรือบูรณาการความรู้ ในระบบการรู้คิดฯ เช่น ในขณะที่ผู้เล่นก าลังคุณคิดกับการเร่งความคิดในอดีต
บวกกับข้อมูลความคิดในปัจจุบันจะเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงหรือบูรณาการความคิดใน
สถานการณ์ตอนนั้น 

๓) การใช้ความคิด เป็นผลจากพฤติกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เช่น  การเคลื่อนไหวของผู้เล่น  ที่ในใจของเขาก าลังมุ่งไปสู่การชนะของ
เกมส์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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การสร้างระบบความคิด (concept formation) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจในวัตถุหรือความคิดการสร้างระบบความคิดนั้นจะมีความจ ากัดกว่าความคิด
ค าจ ากัดความของการสร้างระบบทางความคิดก่อนหน้านี้คือ การใช้จินตนาการความคิดและ
กระบวนการภายในจิตใจท าจ ากัดความนี้เป็นส่วนส าคัญที่ น าไปใช้ในการทดลองในระบบวิธีทาง
ความคิดซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในทางจิตวิทยา  แต่ต่อมาปรับค าจ ากัดความในลักษณะของ
การวิเคราะห์และกฎต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะนั้นมีรูปแบบเฉพาะของวัตถุหรือเหตุการณ์ของวัตถุ
นั้นๆ ความแตกต่างของลักษณะเฉพาะ สามารถเห็นได้จากปริมาณและคุณภาพพ้ืนฐานที่บรรยาย
ออกมา  การสร้างระบบทางความคิดในงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ท าหน้าที่เป็นส่วนส าคัญในระบบ
ข้อมูลขององค์การ  ความคิดต่างๆ ที่สลับซับซ้อนของระบบเมื่อแยกส่วนประกอบพ้ืนฐานออกมาจะได้
เป็นส่วนประกอบทางความคิดที่เป็นชุดชุดของกระบวนการคิดอย่างง่ายๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินหรือตัดสินใจในเรื่องส าคัญของเนื้อหางานต่างๆ 

การคิดเชื่อมโยง (association) แนวคิดทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากที่สุด 
ในทางจิตวิทยาการเรียนรู้คือ  หลักแห่งการคิดเชื่อมโยงที่ว่าความเชื่อมโยงเกิดจากเหตุการณ์ 2 
เหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งการให้การเสริมแรงหรือรางวัลจะส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงได้
เร็วและต่อเนื่องขึ้น  รูปแบบพ้ืนฐานกล่องหลักการเชื่อมโยงอยู่ในลักษณะของการกระตุ้นการ
ตอบสนองด้วยเหตุนี้หลักการเชื่อมโยงจึงตั้งขึ้นมาจากหลักการเรียนรู้ที่เป็นผลลัพธ์ของการจับคู่ที่
ถูกต้องของตัวกระตุ้น กับการตอบสนองในการเรียกข้อมูลของวัตถุนั้นๆ  ขึ้นมาใช้งานโดยมีเรื่ องการ
เสริมแรงเป็นตัวแปรส าคัญกระตุ้นการเกิด 

     การทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing)  หลักการรู้คิดทั่วไป
ที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการแก้ปัญหา  การประเมินผล  ตัดสิน  และสร้างระบบทางความคิดมาจากการตั้ง
และทดสอบสมมติฐานซึ่งใช้มานานมากในจิตวิทยาการทดลองที่เป็นสาขาวิชาแรกของศาสตร์ทาง
จิตวิทยากระบวนการสร้างระบบความคิดที่ขั้นแรกคือ การเลือกสมมติฐาน ดูวิธีการที่ได้มาจากความ
สงสัยหรือสนใจในความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่ท าได้ให้เราหาทางที่จะค้นค าตอบหรือลักษณะของ
เรื่องราวในสิ่งเหล่านั้นที่จะต้องมีกระบวนการหรือระบบในการท างานเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเช่น
นักวิทยาศาสตร์ต้องมีการเรียงล าดับของการทดลองนักกฎหมายต้องมีการตั้งค าถามเป็นชุดหรือแพทย์
ต้องวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคเป็นขั้นตอน 

     ตรรกศาสตร์ (Logic) ความคิดเป็นกระบวนการทั่วไปของการพินิจ
ภายในใจขณะที่การให้เหตุผลเป็น ศาสตร์ของความคิดการประเมินเป็นการคิดให้ความส าคัญของ
ข้อมูลและการตัดสินเป็นกระบวนการคัดเลือกที่ถึงแม้ว่าบุคคลสองคนอาจคิดในเรื่องเดียวกันแต่
ข้อสรุปที่แต่ละคนได้จากเรื่องนั้นก็ไม่เหมือนกันอาจแตกต่างกันโดยข้อสรุปของคุณหนึ่งอาจมีผลตาม
หลักตรรกศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานของการคิดในขณะที่อีกคนอาจไม่สม
เหตุผล ตามก าหนดนั้นเลยก็ได้นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่า  คนบางคนมีสมองที่ไม่ปกติซึ่งไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การข่มขืนเหตุผลส าหรับการประหารกรณีนี้เป็นที่โต้แย้งกันมากมายซึ่งท าให้เห็น
ว่าวิธีที่บุคคลใช้ในการสนับสนุนข้อสรุปในเรื่องต่างๆนั้นไม่ได้เป็น ไปแบบตรงมาตรงไปที่ท าให้ชีวิตมีทั้ง
ความสอดคล้องและความขัดแย้งโดยเรื่องของการคิดและการให้เหตุผลเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินการ
ตัดสินใจการแก้ปัญหาหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่มีการศึกษามาเป็นเวลานานอริสโตเติ ล
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เป็นนักปรัชญาได้เสนอระบบของการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ ข้ออ้างหลัก(major 
premise) ข้ออ้าง(minor premise) และข้อสรุป (conclusion) 

    ตัวแปรอิทธิพล จากการศึกษาผลของงานวิจัยต่างๆได้แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลของตัวแปรที่ส าคัญต่อกระบวนการคิดได้แก่ 1) รูปแบบการแย้งคือการแย้งในเหตุผล      
2) สภาพแวดล้อมผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการคิดรูปแบบต่างๆถูกก าหนดไว้เช่นเดียวกันกับ
แนวโน้มที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการให้เหตุผลบนพ้ืนฐานของรูปแบบการขัดแย้งเช่น การตัดสินใจของ
มนุษย์มักจะถูกสัมภาษณ์สภาพการณ์หรือสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นตัวแปรส าคัญต่อการคิดตัดสินใจ
หรือใช้เหตุผลเช่นในการซื้อสินค้าหรือในการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นต้น 3) การจินตนาการความส าคัญ
ของการจินตนาการในระบบการคิดทั้งในการประเมินและการตัดสินใจและในรูปแบบอ่ืนๆของการคิด
โดยมีการดึงข้อมูลที่เก็บในความจ าหรือการระลึกได้ของข้อมูลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับจินตนาการใน
การกระท ากิจกรรมกลางการคิดต่างๆ  คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสรุปผล             เชิงตรรกศาสตร์
บนพื้นฐานที่ได้จากจินตนาการ 4) เนื้อหามีความเป็นไปได้ว่าเหตุผลของการแย้งเหมือนเดิมแต่เปลี่ยน
เนื้อความของข้อความก็จะท าให้เกิดการสรุปที่เปลี่ยนไปเนื้อหามีประโยชน์มากในการวิเคราะห์
กระบวนการคิด เช่นผู้ชายชอบความรุนแรงอนุเป็นผู้ชาย ดังนั้น อนุชอบความรุนแรง  5) การให้
เหตุผลแบบอุปมาและอนุมานในกระบวนการคิดต่างๆ เช่น การประเมินการตัดสินใจวิธีอุปมานและ
อนุมานจะเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างมาก ของการจัดการของข้อมูล จะท าให้ได้ข้อสรุปเพ่ือ
น าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทางสมอง 6) กรอบของความคิด  กรอบของความคิดของแต่ละคน ได้แก่การ
จัดระบบความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาหรือที่แต่ละคนตีความหมายจากประสบการณ์ใหม่กรอบ
ของความคิดหรือพ้ืนฐานความรู้การจ ากัดการรับรู้อันได้แก่กระบวนการที่เราให้ความหมายกับสิ่งเราที่
รับรู้ทางประสาท เช่น การเห็นคลื่นเสียงและได้ยินคลื่นเสียงก็เท่ากับเรารับรู้เกี่ยวกับหลอดไฟและ
ดนตรีการรับรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในขอบข่ายของข้อมูลในกรอบของการอ้างอิงเท่านั้นกรอบของการคิด
มีส่วนจ ากัดความสามารถของคนในการรับรู้ปัญหาท าให้มองข้ามปัญหาที่ส าคัญเพราะในกรอบ
ความคิดของคุณนั้นไม่มีความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการรับรู้ปัญหาที่ปรากฏอยู่นั้นในขณะเดียวกันกับของ
ความคิดก็จ ากัดความสามารถในการตีความหมายหรือการใช้หลักฐานที่มีอยู่เพ่ือการแก้ปัญหาบางชนิด
เช่นก่อนที่จะมีการพัฒนาการพิสูจน์หลักฐานด้วยการพิมพ์นิ้วมือ ต ารวจก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลส่วนนี้ได้ทั้งที่มีหลักฐานอยู่ตรงนั้น  ถ้าต ารวจคนนั้นขาดความรู้ที่จะใช้หลักฐานนี้ ดังนั้นการ
ที่มีความรู้มากและถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ที่จะช่วยให้เราคิดได้และตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่นี้มีผลต่อการก าหนดว่าเราจะตัดสินใจเป็นคนแบบใดและจะเป็นเช่นไร
ในอนาคตเพราะเราจะเลือกศึกษาหาความรู้ไปตามแบบอย่างที่เราต้องการเป็นในอนาคตเช่นถ้าเ ราได้
ตัดสินใจอยากเป็นแพทย์ เราก็ต้องหาความรู้เทคนิคท่ีจ าเป็นในอาชีพนั้นๆ 

ข. แรงจูงใจ แรงจูงใจมักมาจากจิตใต้ส านึกซึ่งเป็นพลังพ้ืนฐานที่จะ
ช่วยจัดการหรือควบคุมระบบต่างๆทางร่างกายหรือจิตใจให้เป็นไปในลักษณะปกติ  แรงจูงใจเป็นส่วน
ส าคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่ามีกิจกรรมใดอย่างที่เราอยาก
ท าและไม่อยากท าเราจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการหาจุดมุ่งหมายเหตุการณ์และวัตถุประสงค์ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นคือ
พฤติกรรมการเข้าหากิจกรรมการหลีกหนี ความคิดนี้ได้รับความสนใจทางสายพระอาทิตย์วิทยาการรู้
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คิดและปัญญามากขึ้นในความขัดแย้งระหว่างการเข้าหาและการหลีกหนีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ต่างๆ 
ทั้งในด้านบวกและลบทั้งหมดเช่นการเลือกหัวหน้าที่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกอย่างไม่
ละอายใจกับหัวหน้าที่ไร้สมรรถภาพแต่ท าเป็นเก่งและขยันที่จะท างานโดยการใช้ลูกน้องท าแทน 
 

ค. กระบวนการของบุคลิกภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกและการตัดสินใจของคนได้แก่ 

3.1  ค่านิยม เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของลักษณะส่วนบุคคล  
ค่านิยมนี้ได้แก่  มาตรฐานและสิ่งที่บุคคลให้ความส าคัญในการด าเนินชีวิต  ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็
ตาม ค่านิยมที่ยึดถือจะเป็นสิ่งที่ชี้น าแนวทางในการด าเนินชีวิต ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้
เช่นเดียวกับความเชื่อ การมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมาย เช่น การขึ้นสะพานลอยเวลาจะข้าม
ถนนเพราะเม่ือเรามีค่านิยมท่ีมีระเบียบวินัย ก็จะท าให้การตัดสินใจในสิ่งที่จะท าได้อย่างถูกต้องไปด้วย 

3.2 ทัศนคติ โรเจอร์ นักทฤษฎีบุคลิกภาพได้เสนอว่า ทัศนคติเป็น
ดัชนีชี้วัดว่า บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์
ต่างๆ โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้  ทัศนคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อส่งเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็น
หนึ่งๆ  ซึ่งถือเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication)  ที่เป็นผลกระทบมา
จากการรับสารอันมีผลต่อพฤติกรรม ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกหรือความเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปของการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดีหรือไม่ดี ซึ่ง
ทัศนคติก็จะเกิดจากการมีประสบการณ์  รวมทั้งการอบรมสั่งสอนเมื่อเยาว์วัย  ซึ่งอาจจะแสดงออก
หรือไม่แสดงออกเช่น เมื่อเรามีทัศนคติที่ไม่ดีกับเพ่ือนคนหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนชอบนินทาเพ่ือน 
ดังนั้นเวลาที่เพื่อนคนนี้มาคุยด้วย ก็จะท าให้เราตัดสินที่จะไม่คุยด้วยหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

3.3 ประสบการณ ์ เป็นสิ่งที่เคยเกิดข้ึนกับบุคคลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ทั้งท่ีดีและไม่ดีและถ้ามีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านนั้นบ่อย หรือเป็นระยะเวลานาน ก็จะช่วยให้เราเกิด
การตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  และถ้ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลาที่เราจะท าอะไรกับสิ่งนั้น 
การตัดสินใจของเราก็จะมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นไปด้วย  แต่คนเราก็มักจะท าการตัดสินใจตาม
ความเคยชินที่ได้ปฏิบัติมา เช่น ถ้าเราเคยมีประสบการณ์ข้ึนรถเมล์เป็นครั้งแรก แล้วรถเมล์ขับเร็ว และ
ประสบอุบัติเหตุ ก็จะท าให้เราตัดสินใจไม่กล้าที่จะขึ้นรถเมล์อีกเลย 

3.4 หลักการและเหตุผล  หลักการและเหตุผลของมนุษย์จะเกิดจาก
การสะสมความรู้ซึ่งจะต่างจากการใช้สามัญส านึก ซึ่งหลักการและเหตุผลจะช่วยได้ดีกับการตัดสินใจที่
มีลักษณะค่อนข้างซับซ้อน เพราะจะต้องใช้กระบวนการความคิด โดยจะดึงข้อมูลจากส่วนต่างๆ มา
ประกอบกันให้มีเหตุผลเพียงพอต่อการที่จะตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งบางทีอาจต้องมีการใช้หลักการ
วิทยาศาสตร์เข้ามาในการประกอบการตัดสินใจ เช่น วันนี้อากาศร้อนจัด ก่อนกลับบ้านจึงตัดสินใจพก
ร่มไปด้วย เพราะกลัวฝนตก 

3.5  สังกัปเกี่ยวกับตน  ความคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือความเข้าใจ
ในตนเองเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม  หรือความเข้าใจตนเองเป็นแกนกลางของ
บุคลิกภาพ  เป็นสิ่งที่ก าหนดคุณภาพของพฤติกรรมที่เราแสดงออกต่อคนอ่ืนและต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย
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เหตุนี้คนที่มีความเข้าใจตนเองต่างกันก็จะแสดงพฤติกรรมที่ต่างกัน การที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเช่นไรจะ
ส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจของเขาอย่างมาก  และแรงจูงใจส าหรับการคิดส่วนมากมาจากความ
ต้องการพื้นฐานเพื่อพัฒนาและรักษาความคิดเห็นเป็นส่วนตัว  อย่างที่ตนเองพึงพอใจ เช่น การที่คิดว่า
ตนเองเป็นคนมีน้ าใจ เมื่อพบขอทานหรือคนพิการก็จะตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะรู้สก
พอใจในสิ่งที่ได้ท าไป 

3.6 เชาว์อารมณ์ (Emotional quotient: EQ) หมายถึง 
ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือการสร้างแรงจูงใจในตนเอง  กา
บริหารจัดการอารมณ์ต่างๆ ได้  รวมทั้งปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการณ์ ซึ่งการ
ตัดสินใจทุกอย่างต้องได้รับอิทธิพลจากอารมณ์เสมอไม่มากก็น้อยซึ่งมีผลกระทบทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับ
ว่าเวลาที่เราตัดสินใจนั้นอารมณ์ของเราเป็นอย่างไร 

3.2) ตัวแปรภายนอกของบุคคล ปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งเร้านอกตัวเราที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจ มีหลายปัจจัย  ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่ชี้วัดการใช้ทรัพยากร เช่น ประชากร  
รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย 

2) ด้านสังคม โครงสร้างทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา เพศ อายุ เป็นต้น 
3) ด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นการประเมินตัดสินตามรูปแบบการ

ปกครอง ความมั่นคงของรัฐบาล นโยบายของรัฐ และกฎหมายที่รัฐออกบังคับใช้ เช่น กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค นโยบายการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

4) ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม คนจะตัดสินใจในแต่ละเรื่องตามลักษณะของ
สภาพแวดล้อมนั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในครอบครัว สภาพแวดล้อมที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
หรือจะเป็นในเมืองหรือชนบท 

5) ด้านข้อมูลข่าวสาร  การจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลเรื่องนั้นๆ ประกอบ เพ่ือจะได้สามารถน าข้อมูลมาประเมินแนวทางหรือเปรียบเทียบเพ่ือจะได้
ตัดสินใจได้ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2556 : 326-342) 
 

4) ก าหนดเกณฑ์และน้ าหนักในการตัดสินใจ 
      ในการตัดสินใจของทางเลือกส าหรับการแก้ปัญหา การให้เหตุผลส าหรับการเลือกซื้อ

สินค้าเพ่ืออุปโภคและบริโภคหรือส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในองค์กร ผู้ท าการตัดสินใจ
จะต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจ ซึ่งอาจมีเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ก. เกณฑ์หาจุดสูงสุด (maximization) เป็นความคิดที่ว่า ข้อมูลที่หามาได้นั้นมี
ความสมบูรณ์แล้วและทางเลือกต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมานั้นก็เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แล้วเช่นกัน  ไม่มี
ทางเลือกอ่ืนที่จะสมบูรณ์เท่าทางเลือกนี้ ในสถานการณ์การตัดสินใจนั้นผู้ตัดสินใจจะท าการหา
จุดสูงสุดของการตัดสินใจคือ ทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ว่า ความรู้ทั้งหลายที่มีในโลกสามารถเสาะแสวงหามาได้ เช่น ดาริการฝึกเล่นดนตรีมา
จนช านาญและเลือกที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนด้านดนตรีมากกว่าที่จะเลือกสอบในสาย
วิทยาศาสตร์ตามความรู้ความช านาญของตน 



หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 
 

205 

ข. เกณฑ์หาจุดสูงสุดของทางเลือกที่ต่ าหรือน้อย (maximin) โดยทั่วไปในการ
แก้ปัญหาหรือในการประเมินเมื่อก าหนดแนวทางเลือกออกมาแล้วจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม ส่วนใหญ่
เราก็ยอมรับว่าเป็นทางเลือกถึงจะไม่สมบูรณ์ซึ่งผลลัพธ์อาจในลักษณะที่ไม่นาพอใจนักคือให้
ผลตอบแทนที่ต่ าหรือน้อย แต่ผู้ตัดสินก็จะพยายามเลือกทางที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดแล้วทางเลือกที่ให้
ผลตอบแทนต่ าจะเรียกว่า minimin ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีใช้กันมาก เช่น น้อยหน่าเป็นคนที่กลัวความสูง แต่
ต้องไปสวนสนุกกับแฟนและต้องเลือกระหว่างการเล่นรถไฟเหาะตีลังกากับชิงช้าสวรรค์ ซึ่งน้อยหน่าก็
จะเลือกเล่นรถไฟเหาะตีลังกาเพราะว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วกว่าการนั่งชิงช้าสวรรค์ 

ค. เกณฑ์ท่ีท าให้เกดผลเสียน้อยที่สุด (minimax) บางครั้งในการเลือกทางเลือก
จากบรรดาทางเลือกหลายทาง ผลที่ออกมาอาจสร้างความไม่พอใจทั้งหมดหรือก้ ากึ่งกันในความ
คาดหมาย ผู้ท าการตัดสินใจจึงพยายามหาวิธีที่จะได้ทางเลือกที่มีผลลัพธ์ไม่ดีน้อยที่สุดซึ่งเรียกว่า 
minimax ที่ผู้ตัดสินใจนั้นจะรู้สึกไม่ดีน้อยที่สุดทั้งนี้ เพ่ือป้องกันตัวเองจากความรู้สึกล้มเหลวให้มาก
ที่สุด ซึ่งการใช้เกณฑ์นี้ต้องมีความระมัดระวังไม่ใช้ให้มากเกินไปเพราะจะกลายเป็นบุคลิกได้ เช่น โชค
ช่วยริษยาบุญรักษาจึงชอบพูดร้ายและกลั่นแกล้งลับหลังจนกลายเป็นนิสัย พอรู้สึกเช่นนี้กับใคร โชค
ช่วยก็จะใช้วีนี้เสมอในการท าลายบุคคลอื่นจนใครๆ รู้นิสัยและหลีกหนี 

ง. เกณฑ์สร้างความพึงพอใจ (satisficing) ตามแนวคิดของ Jame G. March  
และHerbert A Simon ที่เสนอในลักษณะแนวคิดทางบริหารว่า บุคคลมักมีเกณฑ์ในการตัดสินใจอยู่
แล้วโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นนักบริหารมักมีเกณฑ์หรือความต้องการขั้นต่ าแล้วก็จะเลือกทางนั้น 
เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกับธรรมชาติตนซึ่งรู้สึกอยู่ในใจของ
ตนถ้าทางเลือกตรงกับความคิดในใจนั้นก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง (อุบลวรรณา       ภว
กานันท์, 2556 : 325-326) 

ส าหรับการก าหนดน้ าหนักวิธีการคือ ให้ดูว่าสิ่งใดที่มีความส าคัญมากที่สุดก็ให้
ก าหนดน้ าหนักเท่ากับ 10 หรือ 100 ส่วนสิ่งใดท่ีมีความส าคัญรองลงมาก าหนดน้ าหนักให้ลดหลั่นลง
มาตามล าดับ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ตัดสินใจหรือผู้บริหาร 

5) สร้างทางเลือกหรือการออกแบบ เป็นการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณ
หรือตัวแบบทางคณิตศาสตร์ หลังจากนั้นก าหนดตัวแปรและสร้างสมการเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร โดยตัวแปรจะประกอบด้วย ตัวแปรผลลัพธ์ ตัวแปรตัดสินใจ ตัวแปรที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ และตัวแปรผลลัพธ์ระหว่างกลาง ส่วนการออกแบบจะมีการออกแบบหลายลักษณะเช่น ตัว
แบบเชิงมาตรฐานถือเป็นตัวแบบที่ให้ทางเลือกที่ดีที่สุด ตัวแบบเชิงบรรยาย  ต่อจากนั้นก็น าไปสู่การ
พัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมกับปัญหามากท่ีสุด 

6) วิเคราะห์ทางเลือก เมื่อก าหนดทางเลือกได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ท าหน้าที่ในการ
ตัดสินใจต้องท าการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ด้วยการหาข้อดีและข้อด้อยของทางเลือกแต่ละทางแล้ว
เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์และน้ าหนักท่ีก าหนดไว้น ามาประเมินและวิเคราะห์ต่อไป 

7) การเลือกทางเลือก ในการเลือกเราจะต้องเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดโดยใช้
องค์ประกอบต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ 

8)  การน าทางเลือกไปปฏิบัติ น าทางเลือกท่ีเลือกไปปฏิบัติจริง 
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9) การประเมินผลการตัดสินใจ หลักจากน าทางเลือกที่เลือกไปปฏิบัติจริงแล้ว          
ผู้ตัดสินใจต้องตรวจสอบผลการตัดสินใจว่าวสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ ด้วยการประเมินผลการ
แก้ปัญหาว่าปัญหายังคงมีอยู่หรือหมดไปแล้ว ผู้ตัดสินใจต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบหากปัญหายังคง
อยู่ต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 

  แม้เราจะมีกระบวนการตัดสินใจที่หลากหลายขั้นตอนแต่ก็อาจนี้ไม่ผลความผิดพลาดได้
ด้วยปัจจัยที่ท าให้การตัดสินใจอาจเกิดความผิดพลาดได้นั้น มีหลายประการดังนี้ 

1) ภูมิหลังหรือแนวค าถาม ข้อมูลภูมิหลังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมาก 
เพราะจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่เราจะน าไปใช้ เราจะไม่ท าการเลือกด้วยความว่างเปล่าหรือเพราะความ
ไม่รู้  ส่วนแนวค าถามค าที่ต่างกันในค าถามจะท าให้เราเลือกตัดสินใจที่ต่างกัน เช่น ติดป้ายว่า เนื้อวัวไร้
ไขมัน 80 % คนจะชอบมากกว่าติดป้ายว่า มากกว่า 20 % เป็นไขมัน ดังนั้น การตัดสินใจจะขึ้นอยู่
กับทางเลือกซึ่งกระบวนการรู้คิดมีความสัมพันธ์โดยตรงและมีภาษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญ 

2) ความมั่นใจเกินไปในการตัดสินใจ นอกจากหลักการแทนที่ การระลึกได้ง่าย 
หลักการยึดและการปรับเปลี่ยนต่างก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเป็นแหล่งที่มาของความผิดพลาด 
การมั่นใจเกินไปก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการผิดพลาดเช่นกัน และการตัดสินใจด้วยความมั่นใจของตน
นั้นมีสูงกว่าที่ควรโดยสังเกตได้จากการแสดงออก นอกจากนี้พบว่า  คนมั่นใจในการตัดสินใจของตน
มากกว่าการท านายที่ได้จากเครื่องมือวัดที่มาตรฐาน และผู้ชายมีความมั่นใจเกินไปเกี่ยวกับความ
แม่นย าในการตัดสินใจของตนเองมากกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจเกินไปเกิดจากความผิดพลาดใน
ระหว่างกระบวนการตัดสินใจ ทั้งนี้สถานการณ์ท่ีคนมักผิด มีดังนี้ 

ก. คนมักจะไม่ได้ตระหนักว่าความรู้หรือข้อมูลของตนนั้นได้มาจากแหล่งที่ไม่
เหมาะสม 

ข. คนพยายามยืนหยัดในสมมติฐานของตนมากกว่าที่จะหาหลักฐานมาขัดแย้ง 
ค. คนนั้นยากที่จะระลึกถึงสมมติฐานที่เป็นไปได้อ่ืนๆ การท าการตัดสินใจจะ

ขึ้นอยู่กับความจ า ดังนั้น จึงไม่สามารถระลึกถึงสมมติฐานที่มาขัดแย้งได้ 
ง. ถึงแม้จะระลึกถึงสมมติฐานที่เป็นไปได้อ่ืนๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่สนใจอย่างจริงจัง  
จ. ผลการท านายเพื่อให้ตนเอง มักจะท าให้พอใจ 
ฉ. อคติเข้าข้างตนเอง 
3) ความล าเอียงแบบบังตา คือ ความโน้มเอียงที่คาดเดาเหตุการณ์โดยเอา

เหตุการณ์ที่เคยประสบความส าเร็จมาใช้ในการตัดสินใจ โดยความล าเอียงแบบบังตาสามารถเกิดกับคน
ที่มีความม่ันใจสูงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนมาก่อน เหตุที่คนเรามักเกิดความล าเอียงบังตาคือ คนเราจ า
เหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ จึงเอาข้อมูลในปัจจุบันมาช่วยในการสนับสนุนผลลัพธ์ที่ออกมา  คนเราจะใช้
กลวิธีทางการรู้คิด เพ่ือมาท าให้การตัดสินใจของตนตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด คนเราอาจใช้หลัก
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ยึดและปรับค่า เนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์จริงๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร และคนเรามีแรงจูงใจที่
จะต้องดูดี ดูถูกต้องในสายตาผู้อ่ืนที่อาจจะมาประเมินเกี่ยวกับตัวเรา (อุบลวรรณา ภวกานันท์, 2556 
: 346-351) 
 

4. ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจใน
เหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม นอกจากนั้น ยังมีระบบ
สนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้เริ่มขึ้นในช่วง ปี ค.ศ. 1970 โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน หรือกึ่ง
โครงสร้างโดยข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการ
ประมวลผลรายการ (Transaction processing system) ไม่สามารถกระท าได้ นอกจากนั้นยังมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือลดแรงงาน ต้นทุนที่ต่ าลงและยังช่วยในเรื่ องการวิ เคราะห์การสร้างตัว
แบบ (Model) เพ่ืออธิบายปัญหาและตัดสินใจปัญหาต่างๆ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 ความพยายามใน
การใช้ระบบนี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้แพร่ออกไป ยังกลุ่มและองค์การต่างๆ 

4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล 

       ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคล เป็นระบบสารสนเทศที่มีผู้ใช้หรือผู้
ตัดสินใจเพียงคนเดียว ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องมีอ านาจในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศประเภทนี้มีอีกชื่อ
หนึ่งว่า ระบบสารสนเทศของผู้บริหาร หรือ (EIS) (Executive Information System ) ซึ่งเป็นระบบ
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มของเรื่องที่สนใจ ส่วนใหญ่จะน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบของรายงานตารางและกราฟ เพ่ือสรุปสารสนเทศให้เข้าใจง่ายและประหยัดเวลา  
(https://abutkun.wordpress.com สืบค้น 8 มีนาคม 2560) 

4.2 เทคนิคที่น ามาใช้ในการตัดสินใจ 
      Brainstorming หรือ การระดมสมอง เป็นวิธีการคลาสสิคที่ใช้ในการผลิตความคิด

ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดรายการความคิดที่หลากหลายส าหรับน าไปใช้แก้ปัญหา  ค าว่า 
Brainstorming เริ่มรู้จักกันแพร่หลายจากหนังสือของ อเล็กซ์ ออสบอร์ (Alex Osbor) ที่มีชื่อ
ว่า  Applied Imagination ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1953 โดยออสบอร์ ได้กล่าวว่า การระดมสมองมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการท างานเพียงล าเพียง 
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  กฎพื้นฐาน 4 ประการ ในการระดมสมอง 
1) มุ่งเน้นไปที่ปริมาณ ยิ่งปริมาณความคิดมีมาก โอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จก็

สูงตามไปด้วย 
2) หยุดวิจารณ์ไม่ใช่ใครคิดอะไรขึ้นมาหน่อย ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้บ้าง เรื่องนี้ท า

ไม่ได้บ้าง 
3) เปิดรับความคิดแปลกใหม่ การค้นหาความคิดท่ีดี จ าเป็นจะต้องเปิดรับความคิดท่ี

แปลกจากท่ีเคยมีมา ความคิดซึ่งเกิดขึ้นจากมุมมองใหม่ ๆ 
4) รวมและพัฒนาความคิด น ารายการความคิดท่ีได้มา ไปพัฒนาต่อยอดผสมผสาน

กัน จนกระทั่งกลายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิค Brainstorming จะ
น ามาใช้หลังจากท่ีมีการระบุปัญหาอย่างชัดเจน โดยใช้ในการสร้างความคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เฉพาะเจาะจง 
   ตัวอย่างขั้นตอนการระดมสมอง 

1) ก าหนดขอบเขตปัญหา 
2)  แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มผู้ระดมสมอง กลุ่มผู้ประเมินความคิด 
3)  จัดท าเอกสารที่ระบุถึงขอบเขตของปัญหาและตัวอย่างแนวทางแก้ไข ส่งถึง

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนประชุม 
4) เริ่มประชุม โดยก่อนประชุมให้อธิบายกฎระเบียบของการระดมสมองให้

ผู้เข้าร่วมเข้าใจอย่างชัดเจน 
5) เขียนปัญหาลงบนกระดาน หรือ ฉายขึ้นจอโปรเจคเตอร์ ให้ทุกคนเห็น 
6) ให้ผู้ระดมสมอง เสนอความคิด โดยเริ่มจากผู้ที่ยกมือก่อน  แต่ละท่านควรเสนอ

ความคิดแค่คนละอย่างต่อการน าเสนอ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดจนครบ 
7) ท าการบันทึกความคิดท้ังหมดที่ได้ 
8) เมื่อผ่านไป 30 นาที ให้ทุกคนหยุดเสนอความคิด 
9) น าความคิดทั้งหมดที่ได้มาน าเสนอให้กลุ่มประเมินความคิด เลือกความคิดที่ดีที่สุด 
10) ส่งผลการเลือกจากกลุ่มประเมิน ให้กลุ่มที่ระดมสมองอีกครั้งและ ขอให้

พิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ควรจะเพ่ิมเติมเข้าไปอีกหรือไม่ 
11) น าความคิดท่ีเลือกแล้ว ส่งต่อให้กับบุคคลที่รับผิดชอบในการน าไปใช้ 

(http://www.pisitzhong.com/brainstorming/เข้าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560)  
 
 
 

 

http://www.pisitzhong.com/brainstorming/เข้าถึงวันที่%209%20กันยายน%202560
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5. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ  
กระบวนการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน เพ่ือให้การตัดสินใจมี

ประสิทธิผลกระบวนการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1. การระบุปัญหา (Identify the problem) งานขั้นแรกในกระบวนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการคือการระบุปัญหา ผู้บริหารต้องเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ขอบเขตและลักษณะก่อนที่จะ
แก้ปัญหา ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 1) การยอมรับปัญหา (Recognize the problem) ผู้บริหารต้องยอมรับว่ามีปัญหา
เกิดข้ึนโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากการท างานภายในองค์การการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายในหรือภายนอกซึ่งจะมีเหตุผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 2) การก าหนดปัญหา (Define the problem) เมื่อผู้บริหารยอมรับว่ามีปัญหา
เกิดข้ึนเขาต้องทราบถึงส่วนประกอบที่ท าให้เกิดปัญหาและความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนประกอบ
เหล่านั้น ผู้บริหารจะไม่สามารถหาค าตอบได้ดีถ้าไม่สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้อง
พยายามหาส่วนประกอบที่ถูกต้องในการก าหนดปัญหา 

 3) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Diagnose the situation) ผู้บริหารต้องรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมและพิจารณาสาเหตุของปัญหา เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่มีเหตุผลมากท่ีสุด 
 5.2 การค้นหาทางเลือก (Generate alternatives) สมมุติว่าผู้บริหารทราบเป้าหมาย
และข้อตกลงก าหนดข้อสมมติในการวางแผนที่ชัดเจน งานขั้นแรกของการตัดสินใจก็คือ  การพัฒนา
ทางเลือก เพ่ือให้มีทางเลือกหลายทางเพ่ือการปฏิบัติการ ความสามารถที่จะพัฒนาทางเลือกเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่สามารถเลือกทางเลือกต่างๆได้ โดยใช้การวิจัย การใช้วิจารณญาณอาจจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งแต่ไม่สามารถประมวลผลได้อย่างเพียงพอ ผู้บริหารต้องการความช่วยเหลือใน
สถานการณ์นี้ ตลอดจนความช่วยเหลือในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ในแนวความคิดของการก าหนด
ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ 

5.3 การประเมินทางเลือก (Evaluate alternatives) เมื่อมีการค้นพบทางเลือกที่
เหมาะสมแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการประเมินเพ่ือเลือกทางเลือกที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด ซึ่งเป็น
การตัดสินใจครั้งสุดท้าย วิธีการประเมินทางเลือกมีดังนี้  

      1) ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitatve Factors) และปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Factors) ให้การเปรียบเทียบแผนทางเลือกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ทุกคนมักจะค านึงถึงปัจจัย
เชิงปริมาณ (Quantitatve Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถวัดได้ในรูปของตัวเลข เช่น เวลา ต้นทุน
คงที่ และต้นทุนในการปฏิบัติการแต่ความส าเร็จในสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้อาจเป็นปัจจัยเชิงคุณภาพ 
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(Qualitative Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสัมผัสได้ (lntangible factors) และล าบากต่อการ
วัดในรูปของตัวเลข เช่น คุณภาพด้านแรงงานสัมพันธ์ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือบรรยากาศด้านการเมืองระหว่างประเทศ เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบปัจจัยที่ไม่สามารถสัมผัส
ได้หรือปัจจัยเชิงคุณภาพในการวางแผนปัญหาและตัดสินใจ ผู้บริหารจะต้องระลึกถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อน
และพิจารณาว่าสามารถวัดผลเชิงปริมาณด้วยหลักเหตุผลได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ควรค้นหาข้อมูลให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ บางครั้งจะล าดับอยู่ในของความส าคัญและการเปรียบเทียบ
อิทธิพลที่มีความน่าจะเป็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัจจัยเชิงปริมาณแล้วจึงตัดสินใจ ซึ่งในบางครั้งผู้บริหาร
ต้องตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณส่วนตัว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจการบริหารน้อยมากที่ใช้หลัก
ปริมาณโดยไม่ต้องอาศัยวิจารณญาณ 

        2) การวิเคราะห์ส่วนเพ่ิม (Marginal analsis) การประเมินทางเลือกอาจจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนเพ่ิม (Marginal analsis) เพ่ือเปรียบเทียบรายได้ส่วนเพ่ิม
ที่เป็นผลจากต้นทุนส่วนเพ่ิมในกรณีที่วัตถุประสงค์คือการแสวงหาก าไรสูงสุด เท่าไหร่นี้จะบนโลกได้
โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เพ่ือรายได้ส่วนเพ่ิมและต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากันถือว่าก าไรสูงสุด 

  การวิเคราะห์ส่วนเพ่ิมใช้ในการเปรียบเทียบปัจจัยอ่ืนที่เข้าจากต้นทุนและรายได้ ตัวอย่าง 
เพ่ือค้นพบเหตุผลผลิตที่ดีที่สุดของเครื่องจักร ปัจจัยน าเข้าจะท าให้เกิดผลผลิตที่แตกต่างกัน         
เมื่อปัจจัยน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น สิ่งนี้เป็นจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักร 
(Maximum efficiency of the machine)  

       3) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน (Cost effectiveness analysis) หมายถึง
การค้นหาวิธีที่ดีที่สุดของการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ การก าหนดคุณค่าที่ดีที่สุดส าหรับค่าใช้จ่ายที่
ก าหนดให้โดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุนเป็นเทคนิคในการเลือกแผนที่ดีที่สุด เมื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุนหรือก าไร วัตถุประสงค์ที่ ไม่เชิงปริมาณ 
(Nonquantifiadle) สามารถวัดได้อย่างเฉพาะเจาะจงในโปรแกรมต่างๆ เช่น การปรับปรุงขวัญและ
ก าลังใจของพนักงาน ปัจจัยส าคัญของการวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุนก็คือ การมุ่งที่ผลลัพธ์ของ
โปรแกรมจะช่วยชั่งน้ าหนักผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือกจากต้นทุนที่ใช้ และเกี่ยวข้องกับการ
เปรียบเทียบทางเลือกท่ีเป็นข้อดีทั้งหมด  

      การตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของต้นทุนมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ (1) วัตถุประสงค์
โดยทั่วไปมุ่งที่ผลผลิตหรือผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (2) ทางเลือกโดยทั่วไปน าเสนอในระบบรวมโปรแกรม
หรือกลยุทธ์เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ (3) การวัดประสิทธิผลจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ อาจจะไม่
เกี่ยวข้องกับเชิงปริมาณ (4) การคาดคะเนต้นทุนประกอบด้วย สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน (5) มาตรฐาน
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ด้านการตัดสินใจที่ไม่เจาะจง การอาจจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดด้วยต้นทุนต่ าสุด การบรรลุ
ทรัพยากรที่หาได้ การจัดหาทางเลือกของต้นทุน และประสิทธิผลของต้นทุน  

 5.4  การท าการตัดสินใจ (Make the decision) เมื่อมีหลายทางเลือกผู้บริหาร
สามารถใช้ 4 ประการเพ่ือการตัดสินใจคือ (1) ประสบการณ์ (2) การทดลอง (3) การวิจัยและการ
วิเคราะห์ (4) การตัดสินใจเลือก ได้แสดงดังภาพและเนื้อหา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

          1) ประสบการณ์ (Experience) : การอาศัยข้อมูลในอดีต (Reliance on the 
past) ประสบการณ์ในอดีตเป็นบทบาทท่ีส าคัญในการตัดสินใจ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยทั่วไปเชื่อ
ว่าสิ่งต่างๆ จะสามารถบรรลุผลส าเร็จ และข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นถือว่าเป็นข้อแนะน าในอนาคต 
ทัศนคตินี้แสดงว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นของผู้บริหารท าให้เขามีความสามารถมากขึ้น  ประสบการณ์
เป็นครูที่ดีที่สุดผู้บริหารซึ่งมีต าแหน่งสูงจะมีประสบการณ์จากการตัดสินใจในอดีตยิ่งกว่านั้น
กระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการเห็นความส าเร็จของโปรแกรมหรือความล้มเหลว ท าให้
เกิดวิจารณญาณที่ดี  การใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเพียงบทเรียนส าหรับการปฏิบัติการในอนาคต แต่
อาจเกิดปัญหาคือ (1) ส่วนใหญ่คนไม่ได้ค านึงถึงเหตุผลส าหรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลว (2) 
บทเรียนจากประสบการณ์ไม่สามารถน าไปใช้ได้ส าหรับปัญหาใหม่ๆ การตัดสินใจที่ดีสามารถประเมิน
เหตุการณ์ในอนาคตได้ ในขณะที่ประสบการเป็นเพียงอดีตทั้งนั้น 

ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความระมัดระวังในการวิเคราะห์ประสบการณ์ และ
พิจารณาถึงสาเหตุของความล้มเหลวจากประสบการณ์ ประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ส าหรับเขาเป็น
อย่างมาก 

2) การทดลอง (Experimentation) การตัดสินใจระหว่างทางเลือกวิธีหนึ่งก็คือ
การทดลอง ซึ่งมักจะใช้ในทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามทดลองทางเลือกต่างๆ และพิจารณาถึง
ทางเลือกที่ดีที่สุด เทคนิคการทดลองจะเป็นเทคนิคที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบุคลากร
อย่างมาก 

3) การวิจัยและการวิเคราะห์ (Research and analysis) เป็นเทคนิคที่มี
ประสิทธิผลสูงสุดในการเลือกจากหลายทางเลือก วิธีนี้จะแก้ปัญหาซึ่งเริ่มต้นจากท าความเข้าใจปัญหา
ก่อน แล้วค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส าคัญ ข้อจ ากัดและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
เป้าหมาย ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจ  

4) การตัดสินใจเลือก (Choice made) เป็นการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด 
 

 5.5 การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the decision) หลังจากเดิน
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดผู้บริหารจะปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นต้องระมัดระวังถึงวิธีการปฏิบัติการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อบุคคล และหน้าที่ต่างๆต้องมีการอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวข้องกับและผลลัพธ์
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ที่คาดคะเนไว้ ผู้บริหารจะช่วยพนักงานปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ วิธี
หนึ่งที่มีประสิทธิผลก็คือจะต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในกระบวนการตัดสินใจด้วย เมื่อทางเลือกมี
การพัฒนาและการประเมินผลพนักงานจะถือว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นการปฏิบัติการที่ประสบ
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับทักษะการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร และทักษะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของบุคคล
ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

 5.6 การประเมินผลลัพธ์และการจัดหาการป้อนกลับ (Evaluate the resuits 
and provide feedback) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจ เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามการตัดสินใจและค้นหาการป้อนกลับเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติการนั้น ใน
ขั้นนี้ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์สามารถตอบสนองตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงการตัดสินใจการปฏิบัติการหรือไม่ ถ้าการตัดสินใจไม่สามารถบรรลุผลตามที่
ต้องการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการก าหนดปัญหาผิดพลาด หรืออาจต้องใช้ทางเลือกอ่ืนแทนซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและมีข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องให้เพียงพอ สามารถแสดงการเลือก
วิธีการเลือกจากทางเลือกการปฏิบัติต่างๆ ได้ดังภาพที่ 7.1 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545. 
99: 103) 

 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงการเลือกวิธีการเลือกจากทางเลือกการปฏิบัติต่างๆ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 103) 

 
 

วิธีการเลือกจาก
ทางเลือกต่างๆ 

การทดลอง 
(Experimentatio

n)  

การตัดสินใจเลือก 

 (Choice made) 

การวิจัยและการวิเคราะห ์
(Research and analysis)  

ประสบการณ์ 
(Experience)  



หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 
 

213 

บรรณานุกรม 

ณาตยา  ฉาบนาค (2545).  ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : เอสพี.ซี.บุคส์ จ ากัด.   

ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551).การค้นคว้าและ
การเขียนรายงาน. พิมพ์ครั้งที่ 8 . กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร์.  

ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551).การค้นคว้าและ
การเขียนรายงาน. พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขปรับปรุง. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

คณะอักษรศาสตร์. นิภาภรณ์  ค าเจริญ (มปป.). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. นนทบุรี : เอส พี ชี 
บุ๊คส์. เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ และคณะ (2549).พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง. 

กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

สุกัญญา  กุลนิติ (2549). ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545). องค์การและการจัดการ . กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 

ศักสุดา แสงมณี (2553).  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 5 . ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
ทักษิณ.    

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://301math.exteen.com/20080116/entry-  สืบค้นวันที่ 7 มีนาคม 2560 
  http://www.thaigoodview.com/node/31899  สืบค้นวันที่ 7 มีนาคม 2560 
https://sites.google.com/site/loryeng2/home สืบค้นวันที่ 7 มีนาคม 2560 
http://www.baanjomyut.com/library_3  สืบค้นวันที่ 7 มีนาคม 2560 
http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=18081  
       สืบค้นวันที่ 7 มีนาคม 2560 
เว็บไซต์ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/know/estat1_5.html      
        สืบค้น วันที่ 7  มีนาคม 2560   
https://abutkun.wordpress.com สืบค้นวันที ่8 มีนาคม 2560 
http://www.pisitzhong.com/brainstorming/สืบค้นวันที่ 9 มีนาคม 2560 
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm สืบค้น 9 กันยายน 
2560 

 

http://301math.exteen.com/20080116/entry-
http://www.thaigoodview.com/node/31899
https://sites.google.com/site/loryeng2/home%20เข้าถึงวันที่%207%20มีนาคม%202560
http://www.baanjomyut.com/library_3
http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=18081
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/know/estat1_5.html
http://www.pisitzhong.com/brainstorming/เข้าถึงวันที่%209%20กันยายน%202560
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm%20สืบค้น%209%20กันยายน%202560
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Decision_Making.htm%20สืบค้น%209%20กันยายน%202560


หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 
 

214 

 

 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มแบบคละแจกเอกสารประกอบการสอนเนื้อหาเรื่อง
ความหมายและความส าคัญในการตัดสินใจ  ประเภทของการตัดสินใจ  ให้นักศึกษาช่วยกันสรุป 
เรียบเรียงแล้วน าเสนอหน้าชั้น ให้เวลาสรุป 25 นาที น าเสนอ 20นาที 

 

 

1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มแบบคละกัน  
2) หลังจากนั้นให้นักศึกษาเรียงไม้จิ้มฟันจ านวน 6 ก้าน ให้ได้ “รูสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 

อัน ภายในเวลา 10 นาที  
เกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 

- เรียงได้ตามโจทย์ และไม่เกินเวลา  ได้ 5 คะแนน 
- เรียงได้ตามโจทย์ และเกินเวลา   ได้ 3 คะแนน 

 

 

 

กิจกรรมให้นักศึกษาดูสื่อเรื่อง “ชาวนาเงินล้าน” พร้อมร่วมกันสรุปอภิปรายผลรวมเวลา 40 นาที 
ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ชาวนาคนนี้เดิมมีวิธีการท านาอย่างไร 
2) ชาวนาคนนี้มีการตัดสินใจเรื่องใด จึงท าให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงถึงเพียงนี้ 
3) การตัดสินใจมีหลายทางเลือกคือ (1) ประสบการณ์ (2) การทดลอง (3) การวิจัยและการ

วิเคราะห์ (4) การตัดสินใจเลือก ชาวนาคนนี้ใช้ทางเลือกใดบ้างในการตัดสินใจ 
 

ใบงานที่ 1 เร่ืองการตัดสินใจ   

ใบงานที่ 2 เร่ืองการตัดสินใจ   

ใบงานที่ 3 เร่ืองการตัดสินใจ   



หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 
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ค าชี้แจงให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้ว ให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของค าถามต่อไปนี้  
จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
 
๑. ข้อใดไม่จดัเป็นความหมายของค าว่า “การตัดสินใจ”  

 ก. การตกผลึกของความคิดครั้งสดุท้ายก่อนลงมือปฏิบตั ิ

 ข. การเลือกทางเลือกเพียงทางเดยีวเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

 ค. การเลือกทางเลือกที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 

 ง. การมุ่งหน้าไปสู่ความส าเร็จโดยไม่สนใจปญัหาอุปสรรคใดๆ 

๒. ข้อใดเป็นความหมายของค าว่า “การตัดสินใจ” ที่สมบรูณ์ทีสุ่ด 

 ก. การตกผลึกของความคิดครั้งสดุท้ายก่อนลงมือปฏิบตั ิ

 ข. การเลือกทางเลือกเพียงทางเดยีวในบรรดาหลายๆทาง 

 ค. การเลือกทางเลือกที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ 

 ง. การมุ่งหน้าไปสู่ความส าเร็จโดยไม่สนใจปญัหาอุปสรรคใดๆ 

๓. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการของการตัดสินใจ 

 ก. ก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจ    

ข. ก าหนดปัญหา 

 ค. การเลือกทางเลือกที่ต้องการ    

ง. การน าทางเลือกไปใช้ 

๔. ข้อใดเป็นขั้นตอนสดุท้ายในกระบวนการของการตดัสินใจ 

 ก. ก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจ    

ข. การประเมินผลของการตดัสินใจ 

 ค. การเลือกทางเลือกที่ต้องการ    

ง. การน าทางเลือกไปใช้ 

๕. ข้อใดมิใช่ลักษณะผู้ตดัสินใจทีด่ ี

 ก. มีความสามารถในการวเิคราะหป์ัญหาต่างๆ  

ข. มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ 

 ค. มีเมตตากรณุาในทุกกรณ ี    

ง. ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 7 การตัดสินใจ 
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๖. ข้อใดเป็นลักษณะผู้ตัดสินใจทีด่ี 

 ก. มีความสามารถในการวเิคราะหป์ัญหาต่างๆ  

ข. มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ 

 ค. ยอมรับฟังความคดิเห็นของคนอื่น   

ง. ทุกข้อตามที่กล่าวมา 

๗. การตดัสินใจที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์ในข้อใด 

 ก. ได้ทางเลือกที่ถูกต้องในการท างานให้บรรลเุป้าหมาย 

 ข. ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 

 ค. ช่วยให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 

 ง. ได้หลักเกณฑ์ทีด่ีในการท างานขององค์กร 

๘. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตดัสินใจ 

 ก. การตัดสินใจต้องค านึงถึงทรัพยากรการบริหารงานขององค์กร 

 ข. การตัดสินใจต้องค านึงถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

 ค. การตัดสินใจต้องค านึงถึงประโยชน์ของตนเองก่อนเสมอ 

 ง. การตัดสินใจต้องค านึงถึงประโยชน์ที่องค์กรจะไดร้ับ 

๙. “เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)” คือกระบวนการตดัสินใจในด้านใด 

 ก. ก าหนดประเด็นปญัหา     

ข. การสร้างหรือพิจารณาทางเลือก 

 ค. การประเมินทางเลือก     

ง. การตัดสินใจเลือก 

๑๐. การใช้“เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)” ไม่ควรกระท าในเรื่องใด 

 ก. เปิดโอกาสใหม้ีการวิจารณ ์

 ข. ให้มีความคิดอย่างเป็นอิสระเสมอ 

 ค. ให้มีการเสนอความคดิเห็นให้มากท่ีสุด 

 ง. น าความคิดทั้งหลายมาหลอมรวมและปรับปรุง  
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 7 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ง 6 ง 
2 ค 7 ก 
3 ข 8 ค 
4 ข 9 ข 
5 ค 10 ก 

 
 

 



 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี   

 

หน่วยที่ 8 

กลุ่มและการมีส่วนร่วม 

 

หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของกลุ่ม 
2. ประเภทและลักษณะของกลุ่ม 
3. ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมกลุ่ม 
4. องค์ประกอบและหลักการที่ควรใช้ภายในกลุ่ม 
5. ประโยชน์ของกลุ่มกับการพัฒนาชุมชน 

6. การมีส่วนร่วม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียน 
 
1. บอกความหมายของกลุ่ม 
2. อธิบายประเภทและลักษณะของกลุ่ม 
3. อธิบายปัจจัยกําหนดพฤติกรรมกลุ่ม 

 4. บอกองค์ประกอบและหลักการที่ควรใช้ภายในกลุ่ม 
 5. สามารถน าความรู้เรื่องกลุ่มไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได ้

6. บอกความหมายและลักษณะการมีส่วนร่วมได้ 

 
สาระส าคัญ 
 

การที่บุคคลมารวมตัวกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือร่วมกิจกรรม และดําเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายเราคอความหมายของคําว่า “กลุ่ม” การจัดประเภทและลักษณะของกลุ่มมีการจัดแบ่งตาม
บทบาทโครงสร้างหน้าที่  ส่วนปัจจัยกําหนดพฤติกรรมกลุ่มได้แก่  โครงสร้างของกลุ่ม  การสื่อสาร
ภายในกลุ่ม  กลุ่มคนในองค์การบางคงจะมีความเหนียวแน่นและมีพลังสูง (group cohesiveness) 
คงจะรวมตัวกันเหนียวแน่นก็ต่อเมื่อสมาชิกกลุ่มเข้ากันได้อย่างดี และยึดถือเป้าหมายกลุ่มร่วมกัน 
กลุ่มที่มีความเหนียวแน่นภายในได้แก่ กลุ่มที่สมาชิกกลุ่มได้อยู่ร่วมกันนานพอสมควรจนชอบพอกัน
และคบกันเป็นเพื่อนสนิทและมีผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบและหลักการที่ควรใช้
ภายในกลุ่มเพ่ือสร้างความเหนียวแน่นคือ กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในด้านความคิด
และด้านการดําเนินงานที่เน้นให้เกิดประโยชน์ของกลุ่มและเน้นการพัฒนาชุมชนของสมาชิกในกลุ่มให้
มากที่สุด 
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กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
2. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนด้วยคําถาม และยกตัวอย่าง 
3. กิจกรรมนําเสนอด้วย Power Point  
4. กิจกรรมกลุ่มนําเสนอรายงานโครงการ“การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา

ของชุมชน”ของนักศึกษา 

5. กิจกรรมดู คลิป Video การท างานของผึ้ง และการท างานของมด และ การ
ท างานของกลุ่มเกษตรกร 

6. แนะน าหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

7. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 8 
2. สื่อการสอน PowerPoint Slide 
3. ใบงานและใบกิจกรรมกลุ่ม 
4. โครงงาน “การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน” 

5. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วัดและประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ในส่วนของ

แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นคะแนนประเมินความสามารถของผู้เรียนในแต่ละหน่วย  

2. วัดผลประเมินผลจากใบกิจกรรมหรือใบงานในชั้นเรียน  

3. การวัดผลและประเมินผลจากในสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งจะกลายเป็น

คะแนนด้านจิตพิสัย โดยน าไปรวมกันในแต่ละหน่วยแล้วคิดออกมาเป็นคะแนนที่แท้จริงตามเกณฑ์

การประเมิน 

 
 
 
 
 



หน่วยที่ 8 กลุ่มและการมีส่วนร่วม 

การคิดอย่างเป็นระบบ : อภิญญา  จงพัฒนากร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 
 

220 

 
 

 

 
ค าชี้แจงให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้ว ให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของค าถามต่อไปนี้  

จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
 
1. แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มคือแนวคิดในทฤษฎีของ Kurt Lewin นักจิตวิทยาชาว
โปแลนด์ที่มีชื่อทฤษฎีว่า 
 ก. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่     

ข. ทฤษฎีการแพร่กระจาย 
 ค. ทฤษฎีองค์การ     

ง. ทฤษฎีสนาม  
2. ข้อใดคือตัวอย่างของกลุ่มที่ครบองค์ประกอบของความเป็นกลุ่ม 
 ก. กลุ่มคนที่ยืนรอเพ่ือซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ต   

ข. กลุ่มคนที่นั่งทานอาหารในร้านอาหาร 
 ค. กลุ่มคนที่ยืนรอเพ่ือขึ้นรถเมล์ไปทํางาน   

ง. กลุ่มคนที่รวมตัวกันที่สนามหลวงเพ่ือเรียกร้องสิทธิ 
3. บุคลิกภาพ (Personalities) สัมพันธภาพ (Relationships) และสถานการณ์ (Situations) 
เป็นองค์ประกอบของสิ่งใด 

ก. กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
ข. กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
ค. กระบวนการความสัมพันธ์ที่แตกต่าง   
ง. กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างงาน 

4. ขนาดของกลุ่ม (Group Size) เป็นจ านวนของสมาชิกกลุ่มที่สามารถมีปฏิกิริยาและมีอิทธิพล
ระหว่างกัน ต้องมีจ านวนตั้งแต่กี่คนขั้นไป 
 ก. ๒ คนข้ึนไป      

ข. ๑๐ คนข้ึนไป 
 ค. ๒๐ คนข้ึนไป      

ง. ๑๐๐ คนข้ึนไป 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 8 เร่ือง  กลุ่มและการมีส่วนร่วม 
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5. จ านวนของสมาชิกกลุ่มที่สามารถมีปฏิกิริยาและมีอิทธิพลระหว่างกัน และมีสมาชิกตั้งแต่ ๒ 
คนขึ้นไป เรียกว่า 
 ก. บริษัท      

ข. คณะ 
 ค. กลุ่ม       

ง. องค์กร 
6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
 ก. เป็นการสร้างลักษณะของผู้นํากลุ่ม 
 ข. ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่ม 
 ค. ทํางานเสร็จตามแผนที่กําหนด 
 ง. ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม 
7. ข้อใดเป็นปัจจัยของความส าเร็จที่ส าคัญท่ีสุดของการท างานกลุ่ม 
 ก. ความสามารถของผู้นํากลุ่ม   

ข. ความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 ค. ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  

ง. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการทํางาน 
8. ความแตกต่างกันในเรื่องใดที่ท าให้ไม่เกิดความเป็นกลุ่ม 
 ก. เพศ      

ข. เชื้อชาติ 
 ค. วัฒนธรรม     

ง. เป้าหมาย 
9. การมีส่วนร่วมคือข้อใด 
 ก. บุคคลที่ช่วยบริหารองค์กร   

ข. บุคคลที่ช่วยกําหนดนโยบายขององค์กร 
 ค. บุคคลที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณขององค์กร 
 ง. บุคคลที่มีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กร 
๑0. ข้อใดคือลักษณะของการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ 
 ก. การขยายการลงทุนในโครงการใหม่   

ข. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
 ค. การประเมินผลโครงการ    

ง. การตัดสินเลือกกิจกรรม 
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 ถ้าจะกล่าวถึงกระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนเพ่ือนําความรู้
ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน  ซึ่งจะนําไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
การพัฒนาการทํางานของกลุ่มคนในองค์กรและในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  จุดเริ่มต้นของค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การศึกษากลุ่มคนด้านพลังกลุ่มและผู้ที่ ได้ เชื่อว่าเป็นบิดาคนสําคัญของ
กระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ท  เลวิน (Kurt  Lewin) นักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร์ชาว
เยอรมัน ที่มีชื่อทฤษฎีว่า “ทฤษฎีสนาม” โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ 1920 เป็นต้นมา และ
ต่อมาได้มีผู้นําหลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การ พัฒนา
บุคลิกภาพและจุดประสงค์อ่ืนๆ ในวงการทั่วไปรวมทั้งในวงการศึกษา จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มและ
การทํางานกับกลุ่มนับว่าเป็นหัวใจของงานพัฒนาขององค์กรและการพัฒนาชุมชนการที่จะทําให้เกิด
กลุ่มที่มีพลัง มีการเคลื่อนไหวด้านกิจกรรมและเป็นกลุ่มที่ยั่ งยืนได้ประกอบด้วยปัจจัย และ
องค์ประกอบที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้นํา สมาชิก กิจกรรม  ที่สนองความต้องการร่วมกัน การส่งเสริม
ผลประโยชน์ร่วมกัน และที่สําคัญ ทําให้เกิดความอบอุ่นแก่สมาชิกของกลุ่ม และสร้างความรู้สึกที่ว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ประกอบกับกลุ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นต่อความสําเร็จขององค์การ ดังนั้น 
ในปัจจุบันความต้องการในการสร้างและการจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่าง
เร่งด่วน การที่จะให้ได้กลุ่มที่มีพลัง มีการเคลื่อนไหวด้านกิจกรรมและเป็นกลุ่มมีลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว กลุ่มต้องจําเป็นต้องได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกหลักการ ถูกขั้นตอนและ
กระบวนการ เพ่ือให้การจัดตั้งกลุ่มประสบผลสําเร็จผู้ก่อตั้งกลุ่มควรทราบความหมายของกลุ่ม 
องค์ประกอบและหลักการของกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 

1. ความหมายของกลุ่ม 

นักวิชาการหลายท่านได้กําหนดความหมายของกลุ่ม ดังนี้ 

     พิทยา บวรวัฒนา (2552 : 62) กล่าวว่า  กลุ่มคนหมายถึง การรวมตัวของคน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่าง คนที่รวมกันเป็นสมาชิกกลุ่มจะยอมรับ
สถานภาพของกันและกัน และมีความรู้สึกร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายของงานและแบบแผนการทํางาน 
ตลอดจนยึดถือปทัสถาน (norms) ของกลุ่มร่วมกัน 

 

หน่วยที่ 8 

กลุ่มและการมีส่วนร่วม 
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สําหรับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 272) กลุ่ม (Group) หมายถึง บุคคล 2 
คนข้ึนไปซึ่งมีปฏิกิริยาต่อกัน กล่าวคือ แต่ละฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกันทั้งนี้อาจจะเกิดความคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายที่ไม่เป็นเอกฉันท์ก็ได้  

เดสเลอร์ (Dessler. 1998 : 677 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 
272) หรือเป็นบุคคลจํานวนหนึ่งซึ่ง (1) มีปฏิกิริยาระหว่างกัน  (2) คํานึงถึงจิตวิทยาขอ คํานึงถึง
จิตวิทยาของอีกคนหนึ่ง (3) รับรู้ว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม  

เซอร์โต (Certo. 2000 : 553 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 272) 
หรือหมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการดําเนิน
กิจกรรมตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การปฏิบัติต่อกัน และ
การมีวัตถุประสงเดียวกัน เป็นสิ่งที่แยกกลุ่มออกจากการรวมกันของบุคคลโดยบังเอิญ 

 
     สรุปได้ว่า กลุ่มหมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาร่วมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาม

เป้าหมายที่กําหนดไว้ เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
 

2. ประเภทและลักษณะของกลุ่ม 
 
2.1 ประเภทของกลุ่ม 
      ประเภทของกลุ่ม ( Types of groups) องค์การประกอบด้วยกลุ่มประเภทต่างๆ ที่

แตกต่างกันจํานวนมาก ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ตามลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้จากวิธีการก่อตั้งกลุ่ม 
กิจกรรมของกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่ม โดยทั่วไปการจําแนกกลุ่มตามพ้ืนฐานจะบ่งบอก 2 กลุ่มคือ 
(1) กลุ่มแบบเป็นทางการ (Formal groups) ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การ (2) กลุ่มแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal groups) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์การที่เป็นทางการ 

1. กลุ่มแบบเป็นทางการ (Formal groups) ซึ่งเป็นกลุ่มอยู่ในส่วนของการบริหารที่
จัดทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Certo. 2000 : 553) หรือเป็นกลุ่มที่มีการออกแบบอย่าง
เป็นทางการสําหรับจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างใดอย่างหนึ่ง (Schermerhorn, Hunt and Osborn. 
2000 : -5) หรือเป็นกลุ่มที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยองค์การ เพ่ือดําเนินการตามภารกิจโดยเฉพาะซึ่ง
สัมพันธ์กับเป้าหมายที่เป็นทางการขององค์การ กลุ่มแบบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างองค์การที่
เป็นทางการ (Formal organizational structure) และปรากฏบนแผนผังองค์การตามลําดับสูงต่ําของ
สายการบังคับบัญชา  
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กลุ่มตามสายการบังคับบัญชา (Command group) หรือกลุ่มตามหน้าที่งาน 
(Functional group) หรือกลุ่มตามงาน (Task group) เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่มี
ขอบเขตจํากัดสัมพันธ์กับงานหรือเป้าหมายเฉพาะเรื่องเท่านั้น กลุ่มตามสายการบังคับบัญชา
ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดที่ทําการรายงานขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน 
เป้าหมายของกลุ่มตามสายการบังคับบัญชาอาจไม่จํากัดอยู่เพียงโครงการเดียว แต่สมาชิกที่ปฏิบัติงาน
ที่ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 

สมาชิกของกลุ่มจะถูกดึงมาจากกลุ่มตามสายการบังคับบัญชามากกว่าหนึ่งกลุ่มขึ้นไป 
แต่ยังคงมีบทบาทหน้าที่ของพวกเขาในกลุ่มตามสายการบังคับบัญชาเช่นเดิม เป็นการให้ค วาม
ช่วยเหลือด้านกําลังแรงงาน ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกว่า กลุ่มตามงาน (Task group) หรือกําลังพลที่
ปฏิบัติงาน (Task forces) มีคณะกรรมการ (Committees) โดยกลุ่มทั้งหมดนี้คือ ส่วนประกอบของ
โครงการแบบเป็นทางการ (Fornal oganization) ซึ่งโดยปกติองค์การจะตั้งชื่อกลุ่มแบบเป็นทางการ
ให้กับกลุ่มองค์การจัดตั้งขึ้นเสมอ  

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ได้เพ่ิมจํานวนคนที่จะรายงานต่อหัวหน้าหน่วยดูแล
พิพิธภัณฑ์มากขึ้น จึงถือว่าเป็นกลุ่มตามสายการบังคับบัญชา โดยปกติแล้วกลุ่มตามสายบังคับบัญชาจะ
มีสมาชิกกี่คนทําหน้าที่เป็นหัวหน้าและควบคุมดูแลคนอ่ืนๆ ตามลักษณะงานที่กําหนดในสายการบังคับ
บัญชา ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสารและการสั่งงานตามอํานาจหน้าที่  

2.  กลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal groups) เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการซึ่ง
เกิดขึ้นเนื่องจากความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Schermerhorn, Hunt and Osbron. 2000 : G-
6) หรือเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลซึ่งมีประสบการณ์การทํางานร่วมกันเป็นผลจาก
การพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่นอกเหนือจากการกําหนดโดยการบริหารงาน (Certo. 
2000 : 553) หรือเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของสมาชิกซึ่งรวมกลุ่มกันขึ้นมาเองมากกว่า
เกิดขึ้นโดยองค์การซึ่งจะมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมหรือดําเนินการ
ตามความสนใจที่เหมือนกันของสมาชิก ซึ่งอาจสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์การก็ได้ 
กลุ่มแบบไม่เป็นทางการส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มโดย
พนักงานหรือผู้บริหารอาจเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการได้หลายกลุ่ม กลุ่มแบบไม่
เป็นทางการมี 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 กลุ่มตามความสนใจ (Interest group) เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกของ
กลุ่มมีวัตถุประสงค์ระเบียบข้อบังคับ หรือความสนใจในสิ่งเดียวกัน โดยความสนใจเหล่านี้อาจ
เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์การก็ได้ ตัวอย่าง ผู้บริหารสตรีของบริษัท AT&T ได้
จัดตั้งกลุ่มตามความสนใจขึ้นเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่ผู้หญิงจะมีบทบาทในการบริหาร
ภายในองค์การ 
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 2.2 กลุ่มมิตรภาพ (Friendship group) เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมระหว่างสมาชิกมากกว่าการรวมกันอันเนื่องมาจากความสนใจในสิ่งเดียวกัน โดย
ปกติกลุ่มมิตรภาพจะพัฒนาขึ้นมาเองตามธรรมชาติเมื่อแต่ละคนมาทํางานร่วมกัน ซึ่งกลุ่มมิตรภาพแต่
เชื่อมโยงสมาชิกของกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
แต่ละคนได้ดีข้ึน  อันนํามาซึ่งการทํางานอย่างมีความสุข (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 272) 
 

นอกจากนี้ ยังมีประเภทของกลุ่มที่มีการการแบ่งกลุ่มตามความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม
ประเภทของกลุ่มตามความสัมพันธ์นี้นิยมใช้กันทั่วไป แบ่งกลุ่มเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) กลุ่มปฐมภูมิ (primary group) เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก สมาชิกในกลุ่มมีความ
ใกล้ชิดและสนิทสนมกันมาก จึงมีความสัมพันธ์กันทางจิตใจและอารมณ์อย่างแน่นแฟ้นสมาชิกของ
กลุ่มมีการพบปะหารือกันแบบไม่เป็นทางการได้ในทุกขณะที่ต้องการ การเข้าร่วม กลุ่มไม่จําเป็นต้องมี
เรื่องทางผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การที่กลุ่มประเภทนี้มีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และ
อารมณ์ดังกล่าวทําให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจของสมาชิกในกลุ่ มและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 

2) กลุ่มทุติยภูมิ (secondary group) เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ สมาชิกในกลุ่มมีความ
ผูกพันตามสายงานมีหน้าที่ หรือกฎระเบียบที่กําหนดไว้ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
จะมีแสดงไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวไม่มีในระหว่างสมาชิกของ
กลุ่มแบบนี้กลุ่มประเภทนี้จึงมีลักษณะที่ขาดความอบอุ่น สมาชิกไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเท่าที่ควร การพบปะหารือก็จะเป็นแบบการประชุมเป็นทางการหรือพิธีการ และเมื่อสมาชิกใน
กลุ่มพ้นสภาพจากงานที่ทําแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกกลุ่มก็จะสิ้นสุดลงโดยปริยาย  
   

ส าหรับการแบ่งกลุ่มตามกฎเกณฑ์ โดยการแบ่งประเภทของกลุ่มตามกฎเกณฑ์นี้ เป็นการ
แบ่งกลุ่มตามลักษณะกฎระเบียบและโครงสร้างของกลุ่มซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) กลุ่มที่เป็นทางการ (farmal group) เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเป็นทางการการ
ดําเนินงานของกลุ่มมีกฎเกณฑ์ กลุ่มมีโครงสร้างที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงหรือเลิกล้มได้ง่ายการนัดหมาย
พบปะมีกําหนดเวลาที่แน่นอน มีกฎระเบียบในการประชุมที่เป็นพิธีการ มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ โดยกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

2) กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (informal group) เป็นคนที่ไม่มีกฎเกณฑ์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โครงสร้างของกลุ่มไม่สลับซับซ้อน เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาใน
ระยะเวลาสั้น เป็นกลุ่มที่ไม่ถาวรจึงสิ้นสุดสภาพของกลุ่มได้ง่าย สถานภาพของสมาชิกก็มีระยะเวลา
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อันสั้น สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มจะคงอยู่ตราบเท่าที่สมาชิกมีความสนใจกลุ่ม และจะสิ้นสุดลงใน
กรณีท่ีกลุ่มสลายตัวหรือสมาชิกของกลุ่มไม่สนใจกิจกรรมครบรูปแล้ว  

  
 การแบ่งกลุ่มตามความสนใจ การแบ่งประเภทของกลุ่มตามความสนใจ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1) กลุ่มสนใจเฉพาะอย่าง (exclusive group) กลุ่มประเภทนี้ จํากัดขอบข่ายการ
รับสมาชิกตามความสนใจหรือตามอาชีพหลักของสมาชิก กล่าวคือ กลุ่มสนใจ เฉพาะอย่าง จะรับ
สมาชิกเข้ากลุ่มเฉพาะคนที่มีความสนใจ และมีอาชีพหลักอย่างเดียวกันเท่านั้น กลุ่มประเภทนี้จึงเป็น
การรวมกลุ่มคนที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับเดียวกัน หรือมีความสนใจอย่างเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน การทํางานของกลุ่มแบบนี้ สามารถบรรลุผลได้เร็ว เพราะสมาชิกทุก
คนสนใจในเรื่องเดียวกัน มีสถานภาพหรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเดียวกัน 

2)  กลุ่มสนใจกว้างขวาง (inclusive group) กลุ่มประเภทนี้ เกิดจากความเชื่อที่ว่า
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดๆ ก็ได้ ถ้าคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความสนใจใน
เรื่องเดียวกันและอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มหลายกลุ่มก็ได้ ตาม
ความสนใจของบุคคลแต่ละคน (ณรัชช์อร ศรีทอง  และคณะ, 2558: 112-114) 

 
2.2 ลักษณะของกลุ่มและความส าคัญของกลุ่ม 

 
กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ ทั้งในด้านความต้องการการ

อยู่รอดและความต้องการทางสังคม บุคคลที่อยู่ในกลุ่มสามารถบรรลุความสําเร็จของงานได้ โดยที่
บุคคลไม่สามารถดําเนินการโดยลําพังได้งานลักษณะใดก็ตามจะต้องการความรู้ความชํานาญของ
บุคคลมากกว่าการใช้ความคิดของบุคคลเดียว เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความสามารถและจุดแข็งที่ไม่
เท่ากัน หรืองานที่ต้องอาศัยความตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานซึ่งบุคคลเดียวไม่สามารถทําได้ โดย
กลุ่มจะดําเนินการจัดหาสมาชิกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการกําหนดกฎกติกาของความประพฤติ
ที่จะช่วยทําให้กลุ่มบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2545: 273)  นอกจากนี้การรวมกลุ่มสามารถทําให้การทํางานสําเร็จตามแผนที่กําหนด
ไว้  สร้างพลังความสามารถในการทํางานมากขึ้น ความสําคัญของการทํางานเป็นกลุ่มมีมากมายอาทิ 
สร้างแรงกระตุ้นให้กันและกันภายในกลุ่ม ช่วยกันตรวจสอบผลความก้าวหน้าของกลุ่มรงถึงความ
ผิดพลาดของกลุ่มตน  สร้างความกล้าเสี่ยงมากขึ้น  สร้างความมั่นใจมากขึ้น ในกลุ่มเกษตรกรสามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านความรู้ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเกษตร ด้านการตั้งราคาสินค้าและ
ด้านการต่อรองราคาสินค้ากับพ่อค้าคนกลางได้  สร้างความม่ันใจในการตัดสินใจของกลุ่ม จะเห็นได้ว่า
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การทํางานเป็นกลุ่มให้ประโยชน์หลายประการอย่างน้อยเราก็มีพวกในการทํางาน  แต่ความสําเร็จ
ต่างๆ ของกลุ่มก็ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายประการเช่นกันซึ่งจะกล่าวต่อไป 

 
3. ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมกลุ่ม 

 
พฤติกรรมของกลุ่มโดยทั่วไปแล้วถูกกําหนดโดยปัจจัยที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

3.1  โครงสร้างของกลุ่ม เป็นเรื่องของบทบาท ปทัสถาน และสถานภาพของคนภายใน
กลุ่มสมาชิกขององค์การทุกคนเปรียบได้กับตัวแสดงที่มีบทบาท (role) บางอย่างในองค์การ บทบาท
แต่ละบทบาทจะเป็นตัวกําหนดว่า คนที่สวมบทบาทนั้นจะมีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไร ( role 
identity) เราจะมีภาพพจน์บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับบทบาทแต่ละบทบาทในองค์การ (role 
perception) คนอ่ืนๆ จะมีความคาดหวังว่าคนที่สวมบทบาทใดบทบาทหนึ่งแล้ว ควรมีพฤติกรรม
และทัศนคติอย่างไร (role expectations) บางทีการเล่นบทบาทหนึ่งอาจมีผลทําให้คนไม่สามารถจะ
เล่นบทบาทท่ีอ่ืนได้ (role conflict) 

กลุ่มคนในทุกองค์การจะสร้างสถาน (norms) ของกลุ่ม ซึ่งหมายถึงแนวทาง
ปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มว่า อะไรคือทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มนั้นๆ ดังนั้น ปะทะสถานของกลุ่มจึงเป็นปัจจัยที่คอยควบคุมให้สมาชิกของกลุ่มนั้น มี
ทัศนคติและพฤติกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เป็นเครื่องมือที่องค์การใช้ในการควบคุม
คน กระบวนการก่อตัวของปทัสถานกลุ่ม เริ่มจากการที่คนมารวมกลุ่มกัน เมื่อได้พบกันครั้งแรกต่าง
ฝ่ายต่างจะสังเกตดูว่าพฤติกรรมของคนอ่ืนเป็นอย่างไรและจะพยายามปรับบทบาทของตนเองให้เข้า
กับส่วนรวม  

ถึงแม้ว่า ปทัสถานของกลุ่มบางอย่างจะถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม เราจะ
พบว่า  ปทัสถานของกลุ่มส่วนมากจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการมากกว่าลักษณะที่เป็นทางการ      
แต่เป็นที่เข้าใจกันของกลุ่มและสมาชิกทุกคน ปทัสถานของกลุ่มจะเป็นเรื่องของการกําหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการทํางานว่า คนในองค์การควรจะทํางานมากน้อยแค่ไหน เมื่อใด หรือในสถานการณ์ใดคน
ขยันน้อยลงได้ ควรจะแต่งตัวให้เหมาะสมกับการทํางานได้อย่างไร การสร้างปทัสถานของกลุ่มทําได้
หลายวิธี เช่น ผู้นํากลุ่มเป็นผู้กําหนดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว กลุ่ม
จะคอยสร้างแรงกดดันต่อสมาชิกกลุ่มให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กลุ่มในวางไว้  

ลําดับชั้นของทําหน้าของคนในองค์การ เป็นอีกลักษณะหนึ่งของโครงสร้างกลุ่มใน
กลุ่ม แต่ละกลุ่มนั้น จะมีเกณฑ์แบ่งแยกสมาชิกภายในกลุ่มออกไปตามฐานะว่าใครสูงไปต่ํากว่าใคร 
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เช่น ใครอายุมากกว่า ใครมีการศึกษาสูกกว่า ใครมีประสบการณ์มากกว่า เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง มี
ความสามารถทางด้านใด สมาชิกของกลุ่มจะยอมรับน้ําดับชั้นของฐานะของคนภายในกลุ่ม  

3.2 ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถทําความเข้าใจ
พฤติกรรมของกลุ่มได้ บุคลิกส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนนั้นเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นปัจจัยสําคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งได้แก่  ขนาดของกลุ่ม กลุ่มที่มีขนาดเล็ก (คือ มีคนตั้งแต่สองคนถึงประมาณสิบสองคน) 
จะสามารถทํางานได้รวดเร็วกว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่กลุ่มที่มีขนาดใหญ่นั้นมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาได้ดีกว่าผมที่มีขนาดเล็ก บางทีการที่กลุ่มขยายขนาดใหญ่โตขึ้น จะทําให้ประสิทธิภาพ
การทํางานของกลุ่มน้ําตกต่ําลงเพราะจะมีคนอู้งานมากข้ึน  

กลุ่ มคนในองค์การบางคงจะมี ความเหนี ยวแน่นและมีพลั งสู ง  ( group 
cohesiveness) คงจะรวมตัวกันเหนียวแน่นก็ต่อเมื่อสมาชิกกลุ่มเข้ากันได้อย่างดี และยึดถือเป้าหมาย
กลุ่มร่วมกัน กลุ่มที่มีความเหนียวแน่นภายในได้แก่ กลุ่มที่สมาชิกกลุ่มได้อยู่ร่วมกันนานพอสมควรจน
ชอบพอกันและคบกันเป็นเพื่อนสนิทและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ยิ่งกลุ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นยิ่งทําให้ความ
เหนียวแน่นของกลุ่มลดน้อยลงและโอกาสที่กลุ่มจะแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกยิ่งมีมากขึ้น นอกจากนี้ 
ศัตรูภายนอกของกลุ่มสามารถเป็นตัวเสริมทําให้กลุ่มเกิดความเหนียวแน่นขึ้นมาได้ และเราจะ
สังเกตเห็นว่าที่มีความเหนียวแน่นมากมักเป็นกลุ่มที่ปิดและไม่ค่อยยอมรับสมาชิกใหม่  

ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของกลุ่ม คือ การกําหนดรูปแบบการแสดงออก
ของอารมณ์ (emotions) ของสมาชิกองค์การให้สอดคล้องกับปทัสถานของกลุ่ม เช่น สมาชิกองค์การ
ที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน ควรจะพูดจาสุภาพ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 

3.3 การสื่อสารภายในกลุ่ม (communication) ภายในกลุ่มคนนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างคนภายในกลุ่มจะเกิดขึ้นได้อย่างดีก็ต่อเมื่อกลุ่มคนในองค์การมีระบบการสื่อสารที่ดีด้วย     
การสื่อสารทําหน้าที่คล้ายเป็นน้ํามันหล่อลื่นให้กลุ่ม เรามักจะได้ยินเสมอว่าสาเหตุของความขัดแย้ง
ระหว่างคนส่วนมากเกิดจากการที่ระบบสื่อสารไม่ดี  

วิธีการสื่อสารภายในกลุ่มการทําได้หลายวิธี เช่น การใช้สื่อสารด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับถ้อยคํา เช่น การแสดงสีหน้า การเคลื่อนไหว
ของร่างกาย และการเน้นโทนเสียงของคําพูด เป็นต้น 
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โดยรูปแบบการสื่อสารภายในกลุ่มมี 5 รูปแบบ คือ  
   1) การสื่อสารแบบลูกโซ่ (chain) หมายถึง การสื่อสารในแนวตั้งขึ้นๆ ลงๆ เป็น

แบบการสื่อสารที่เรามักพบเห็นในองค์การอย่างเป็นทางการ  
   2) การสื่อสารแบบตัว Y แบบกลับหัวกลับหาง มีลูกน้องสองคนรายงานพร้อมกัน

ต่อหัวหน้าคนหนึ่ง และยังมีหัวหน้าอีกสองคนอยู่ข้างบน 
    3) การสื่อสารแบบลูกล่อ (wheel) การสื่อสารแบบลูกล้อ การสื่อสารแบบลูกล่อ

เป็นรูปแบบที่แสดงถึงหัว คนสี่คนในลักษณะที่ไม่มีการสื่อสารระหว่างลูกน้องด้วยกัน การสื่อสาร
ทั้งหมดพุ่งตรงมาอย่างพนังงาน 

    4) การสื่อสารแบบวงกลม (circle) อนุญาตให้สมาชิกติดต่อกับสมาชิกที่ใกล้ตัว
ได้เท่านั้น เป็นลักษณะการสื่อสารที่มีการติดต่อระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง และมีการติดต่อ
ระหว่างลูกน้องด้วยกัน 

   5) การสื่อสารแบบครบวงจร (all-channel) เป็นรูปแบบการสื่อสารที่สมาชิกทุก
คนสามารถติดต่อกับทุกคนได้อย่างเสรี สมาชิกทุกคนเท่านั้น ก็อย่างเช่น การสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
คณะกรรมการ เป็นต้น (พิทยา  บวรวัฒนา , 2552: 63-67) 

 
4. องค์ประกอบและหลักการที่ควรใช้ภายในกลุ่ม 

4.1  องค์ประกอบ 
1)  ผู้นํากลุ่ม  
2)  สมาชิกกลุ่มต้องมบีุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกัน 
3)  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  
4)  มีกิจกรรมและจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
5)  บุคคลในกลุ่ม มีพฤติกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของตน 
6)  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
4.2   หลกัการที่ควรใช้ภายในกลุ่ม 

  การดําเนินงานของกลุ่มต้องยึดหลักการร่วมกันเพ่ือให้กลุ่มสามารถดําเนินงานไป
ได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน ควนยึดหลักการต่อไปนี้ 

 
  หลักการข้อท่ี 1 การค้นหาผู้นํากลุ่ม 

 ในขั้นตอนแรกนี้เป็นการค้นหาผู้นําตามธรรมชาติที่มีความถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ และอยู่ในบ้านหรือชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้เป็นแกนนําหมู่บ้านในการจัดตั้งกลุ่มประเภทใด
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ประเภทหนึ่งตามความจําเป็นและเหมาะสมตามที่ได้มีการพิจารณาไว้แล้ว เช่น การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
ไก่ผู้นํากลุ่มประเภทนี้ก็คือผู้นําทางด้านการเลี้ยงไก่ และผลิตภัณฑ์ไก่มีความรู้ความสามารถที่จะใช้
ความรู้และความสามารถดังกล่าวช่วยให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน เป็นต้น 

  

 หลักการข้อท่ี 2 การสํารวจความต้องการร่วมกัน 

 ความต้องการร่วมกันนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งของการจัดตั้งกลุ่มเพาะกลุ่ม 
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกของกลุ่มมีความต้องการร่วมกันหรือมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันฉะนั้นจึง
ต้องทําการสํารวจความต้องการของแต่ละบุคคล ก่อนรวมกลุ่ม เมื่อได้ทราบถึงความต้องการรวมกลุ่ม
ในกรณีของการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ ก็อาจเกิดข้ึนได้จากผู้เลี้ยงไก่อยู่แล้วในหมู่บ้านหรือผู้ที่ยังไม่ได้เลี้ยง
แต่อยากจะเลี้ยง จึงต้องการที่จะปรึกษาหารือเพ่ือให้การเลี้ยงไก่ของหมู่บ้านได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ โดยไปทําความเข้าใจกับผู้เลี้ยงไก่ว่าหากมีการรวมกันเป็นกลุ่มแล้ว ก็
จะซื้อพันธุ์ไก่ในราคาถูก จะหาตลาดขายไก่และไข่หรือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และสามารถขอให้
เจ้าหน้าที่วิชาการมาช่วยอบรมเรื่องโรคไก่การป้องกันและรักษาโรคไก่เป็นต้น ซึ่งทําให้เกิดกลุ่มผู้เลี้ยง
ไก่ข้ึน เพราะทุกคนต่างเห็นประโยชน์และเกิดมีความต้องการร่วมและวัตถุประสงค์เดียวกัน 

 

 หลักการข้อท่ี 3 การเข้าร่วมกลุ่มด้วยความสมัครใจ  

 กลุ่มท่ีจัดพึ่งจะรวมกันได้อย่างแน่นแฟ้น สมาชิกของกลุ่มจะต้องเข้าร่วมด้วยความ
สมัครใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีความภักดีต่อกลุ่มด้วย 
ถ้าหากมีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มในลักษณะที่ต้องการขัดขวาง โต้แย้ง หรือถูกบังคับให้เข้าร่วมโดยไม่มี
เหตุผลของตนเองหรือเข้ามาเพราะอามิสเครื่องล่อใจต่างๆ   โดยไม่มีความสมัครใจแล้ว การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มกจ็ะไม่มีประสิทธิภาพ 

 
หลักการข้อท่ี 4 การมีสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน 

    สิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน หมายถึง สภาพภูมิประเทศสภาพเศรษฐกิจและสังคม
การศึกษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันในการรวมกลุ่ม ถ้าสมาชิกในสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ก็จะทํา
ให้สมาชิกรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน และสามารถทํางานร่วมกันได้ ก็จะเกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

หลักการข้อท่ี 5 การนี้ในใกล้เคียงกันของสมาชิกกลุ่ม 
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    การมีวัยใกล้เคียงกัน หมายถึง มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพใจ ใกล้เคียง
กันสมาชิกกลุ่มอยู่ในวัยเดียวกันหรือ วัยใกล้เคียงกันย่อมจะมีความคิดความสนใจความต้องการและ
ความสามารถในการทํางานใกล้เคียงกัน จะมีผลทําให้กลุ่มรวมกันได้อย่างแน่นแฟ้นเพราะพูดกันรู้เรื่อง
เข้าใจกันง่ายเจตคติคล้ายกันตลอดจนการมอบหมายงานให้รับผิดชอบจะทําได้เสมอภาคกัน  

หลักการข้อท่ี 6 การมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยไม่ขัดแย้ง 
    ความสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ไม่ขัดแย้งระหว่างตัวเขาต่อ

สมาชิก อ่ืนๆ ญาติ และผู้ใกล้ชิดเพราะกลุ่มจะทํางานได้มีประสิทธิภาพได้สมาชิกของกลุ่มจะต้องมี
ความสามัคคีกลมเกลียวกันช่วยกันคิด ช่วยกันทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ต้องการถ้าหาก
มีการขัดแย้งกันระหว่างสมาชิกแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เมื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นก็จะเกิดการแตกแยกและเกิด
ความวุ่นวายภายหลังการทําให้กลุ่มขาดประสิทธิภาพในการทํางานได้ 

 
หลักการข้อที่ 7 การสร้างสถานการณ์ที่จะทําให้คนรวมกันเพ่ือความอยู่ 

              รอดเพ่ือผลประโยชน์ เพ่ือให้ประกอบอาชีพได้มั่นคงขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของ
กลุ่มหรือสมาชิกที่จะเข้ากลุ่มจึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นได้โดยใช้หลักสถานการณ์บีบตัว เพ่ือให้ประชาชนรวมตัว
กันคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

 
    หลักการข้อท่ี 8 การมีส่วนร่วม 

              บุคคลที่มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กร ในการทําโครงการของ
กลุ่มประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ประเมินผลโครงการ และร่วมสะท้อผลโครงการให้สมาชิกในกลุ่มทราบทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ
โดยเฉพาะขั้นตอนที่สําคัญคือร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือดําเนินโครงการ 

 
 4.3 วิธีการด าเนินงานกลุ่ม 

เมื่อได้มีการจัดตั้งกลุ่มตามหลักการดังกล่าวข้างต้นแล้ว จําเป็นต้องใช้วิธีการที่
จะส่งเสริมให้กลุ่มเกิดความเคลื่อนไหว โดยดําเนินกิจกรรมการพัฒนา กลุ่มเกิดพลังการต่อสู้และ
การต่อรองตามวัตถุของการจัดตั้งกลุ่มต่อไป 

สําหรับการดําเนินงานเพ่ือให้กลุ่มมีการเคลื่อนไหวซึ่งจะนําไปสู่การสร้างพลัง
การต่อสู้หรือพลังการต่อรองในโอกาสต่อไปนั้นมีวิธีการดําเนินงานที่ยึดคือความเป็นแนวปฏิบัติ 8 
ประการดังต่อไปนี้ 

1) การส่งเสริมให้มีการประชุมพบปะหารือกันอย่างสม่ําเสมอ 
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    กลุ่มควรจะได้มีการประชุมพบปะหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนเจตคติหรือความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันบ่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มให้แน่นแฟ้น และหาแนวทางปฏิบัติให้บรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทางที่วางไว้ หน้าที่ของผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ก็คือการช่วยเหลือให้กลุ่มได้มี
โอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําให้บุคคลในกลุ่มมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และ มีเจตคติในทางเดียวกัน  

2) การส่งเสริมแนวความคิดและยกระดับจิตใจ 
    ในระหว่างที่มีการประชุมพบปะกัน ส่งเสริมการรวมกลุ่มจะต้องเป็นผู้

คอยกระตุ้นและส่งเสริมแนวความคิด ยกระดับจิตใจของสมาชิกกลุ่ม แต่จะต้องไม่เป็น
ผู้ดําเนินการเองในการเปลี่ยนแปลง ควรเป็นเพียงผู้คอยกระตุ้นหรือแนะนําแนวทางเท่านั้นส่วน
การตัดสินใจและการกําหนดวิธีการดําเนินงานเป็นของประชาชนเอง ผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มควร
ปล่อยให้ประชาชนรับผิดชอบในผลงานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมแนวความคิดและ
ยกระดับจิตใจ ความกระตือรือร้นและการเสียสละในการทํางานของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม
อีกด้วย 

3) การส่งเสริมการมีระเบียบวินัย 
    ได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นแล้วอุ้มต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับเพ่ือให้งานของ

กลุ่มเต็มไปด้วยความราบรื่น รวมทั้งให้สมาชิกของกลุ่มมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานต่อกันโดย
ปกติ ระเบียบวินัยมักจะมาจากแนวความคิด ข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่มทุกคนซึ่งได้ช่วยกัน
กําหนดขึ้นมาโดยมีผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มคอยกํากับดูแลให้ถูกทิศทาง 

4) การส่งเสริมสัมพันธภาพบุคคล 
    การส่งเสริมสัมพันธภาพบุคคล นับว่าเป็นวิธีการดําเนินงานของกลุ่ม ที่

สําคัญกลุ่มจะรวมตัวกันได้หรือสลายตัวไปก็อยู่ที่จุดนี้ กล่าวคือ ถ้าสมาชิกของกลุ่มไม่ยอมรับซึ่ง
กันและกัน กลุ่มก็จะแตกแยก พูดส่งเสริมการรวมกลุ่มจึงต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิก
กลุ่มให้มีความกลมเกลียวแน่นแฟ้น 

5) การส่งเสริมกิจกรรม  
    การส่งเสริมกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อทําให้กลุ่มได้เคลื่อนไหว ผู้ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มควรหาทางเข้ากลุ่มได้ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดยั้ง ขาดตอนซึ่ง
เป็นการฝึกสมาชิกกลุ่มให้ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงอีกทางหนึ่ง 

 
6) การส่งเสริมวิชาการ 
    ในปัจจุบันการทํางานต่างๆ จําเป็นต้องอาศัยวิชาการ เพราะวิชาการ

เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติ ดังนั้น เพ่ือให้พ้ืนฐานของกิจกรรมแว่นแสนถูกต้องจึงต้องมีการ
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ส่งเสริมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเป็นประโยชน์โดยตรงตอบกิจกรรมการ
เรียนกลุ่ม นอกจากนั้น การส่งเสริมวิชาการยังเป็นการพัฒนาให้ตัวบุคคลได้มีความคล้ายคลึงกัน
หรือใกล้เคียงกันขึ้นในระดับสติปัญญาและจิตใจอีกด้วย การส่งเสริมวิชาการนี้จะมีส่วนช่วย
พัฒนาสมาชิกกลุ่มให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และทําให้สมาชิกกลุ่มสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7)  การส่งเสริมประโยชน์ร่วมกัน 
     ถ้ามีการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มก็จะสามารถดํารงอยู่ได้ ถ้า

ขาดประโยชน์ร่วมกันแล้ว กลุ่มก็ดําเนินอยู่ไม่ได้ ผลประโยชน์อะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ร่วม 
ผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มจึงต้องไปแสวงหาและส่งเสริมโดยการชี้แจง แจกแจงให้สมาชิกกลุ่มทุกคน
เห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมของสมาชิกในกลุ่ม การจัดสรรผลประโยชน์กล้องเที่ยงธรรมและเสมอ
ภาค สร้างเจตคติให้สมาชิกกลุ่มมีความคิดที่จะเสียสละ ส่วนน้อยเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่ม
ต้ังสมาชิกกลุ่มถึงว่าผลตอบแทนประโยชน์ส่วนตัวจะเติบโตต่อไป ตามผลประโยชน์ของกลุ่มและ
ถ้าสมาชิกกลุ่มเกิดมีผลประโยชน์ขัดกัน หากขจัดไม่ได้ ก็จะทําให้สมาชิกกลุ่มแตกความสามัคคี 
และลุกลามจนอาจถึงขั้นทําให้กลุ่มสลายตัวไปในที่สุด 

8)  การส่งเสริมและดํารงไว้ซึ่งสถานภาพผูกพัน 
     ผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มจะต้องส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีความผูกพันเป็น

เกลียวระหว่างสมาชิกกลุ่มในกลุ่มเพราะถ้าสมาชิกกลุ่มแตกแยกกันแล้วก็จะเป็นโทษแก่ตัวสมาชิก
หรือเสียผลประโยชน์ของสมาชิกเอง ดังนั้น จึงต้องพยายามให้ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม ไม่
รู้จักรับผิดชอบร่วมกันกับกลุ่ม พยายามให้ผลประโยชน์ของกลุ่มผูกพันกันยิ่งๆ ขึ้นไป และหาทาง
ให้สมาชิกเห็นผลร้ายของการจัดกลุ่มด้วย (ณรัชช์อร ศรีทอง  และคณะ, 2558: 105-108) 

 
5. ประโยชน์ของกลุ่มกับการพัฒนาชุมชน 

กลุ่มและการทํางานกับกลุ่มนับว่าเป็นหัวใจของงานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาซึ่งเป็นผู้ที่
จะต้องไปทํางานกับกลุ่มคน นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มพัฒนากลุ่มให้มีความเคลื่อนไหวด้วยกิจกรรม
ต่างๆ จนถึงขั้นพัฒนากลุ่มให้เจริญเติบโตก้าวหน้า จะต้องทราบถึงประโยชน์ของกลุ่มที่จะมีต่องาน
พัฒนาชุมชนอย่างกว้างๆ เสียก่อนเพ่ือที่จะบอกข้อดีข้อเสียการมีกลุ่มให้กับสมาชิกทราบก่อนจัดตั้ง 
ประโยชน์ของกลุ่มกับการพัฒนาชุมชน มีดังต่อไปนี้ 

5.1 กลุ่มสามารถที่จะเปลี่ยนเจตคติและท่าทีของชาวบ้านให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม
ได้ทั้งนี้เพราะบุคคลอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มหลายประการ ได้แก่ การเรียนรู้ของสมาชิก นิสัยใจคอ
ของสมาชิก ทําให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเองและมีความทะเยอทะยานเป็นต้น 
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5.2 กลุ่มมีประโยชน์ต่องานพัฒนาชุมชน ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณได้อภิปลายถึง
ปัญหาและความคิดใหม่ๆ จะทําให้การแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ทําได้
โดยง่าย และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการทํางานแบบประชาธิปไตยโดยทางอ้อมด้วย 

5.3 การรวมกลุ่มกันเพ่ือทํางานก่อให้เกิดประโยชน์และพลังงาน โดยเฉพาะในการ
ต่อรองต่างๆนอกจากนี้ การทํางานในกระบวนการกลุ่มยังช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน พรุ่งนี้ยัง
ช่วยให้ได้ข่าวสารที่กว้างและที่ดีกว่าการทํางานแต่เพียงคนเดียวอีกด้วย 

5.4 กลุ่มช่วยให้สมาชิกมีระเบียบวินัย ในทางอ้อม เพราะมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและช่วยลดความเห็นแก่ตัวและทํางานเพ่ือส่วนรวมมากขึ้น รู้จักการวางตัวในขณะที่อยู่ใน
สถานภาพต่างๆกัน 

5.5 กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ฝึกหัดความชํานาญทางอาชีพต่างๆ  ตามความสนใจที่มี
กลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์ดอกไม้ กลุ่มเยาวชนเพาะเห็ดฟางและกลุ่มอาชีพเลี้ยงกล้วยไม้เป็นต้น (ณรัชช์อร 
ศรีทอง  และคณะ, 2558: 102) 

 
 นอกจากนนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมประโยชน์ไว้ ดังนี้  
๑) สร้างนิสัยให้รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นการส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย และฝึกความอดทน ความเสียสละ 
๒) รู้จักเพ่ือนมากข้ึน อีกท้ังได้เกิดการเรียนรู้นิสัยของสมทาชิกกลุ่ม 
๓) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔) ลดภาระการทํางานเพราะมีการแบ่งหน้าที่  อีกท้ังเป็นการฝึกให้เกิดความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๕) ในการทํางานต้องร่วมกันปรึกษาหารือทําให้งานมีประสิทธิภาพและเสร็จเร็วยิ่งขึ้น 

สามารถส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กําหนด 
๖) เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทําให้งานออกมาหลายรูปแบบน่าสนใจ 
๗) ฝึกให้มีลักษณะนิสัยที่ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักให้อภัย 
๘) ฝึกให้มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นต่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม 
๙) เป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการทํางานร่วมกับคนหมู่มาก 
๑๐)  ฝึกปฏิบัติการทํางานในลักษณะกระบวนการกลุ่ม และรู้จักร่วมมือกันในการ

วางแผนในการทํางานร่วมกัน 
๑๑)  เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
๑๒)  ลดความเครียดในการทํางาน เพราะมีคนช่วยคิด ช่วยทํา 
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๑๓)  สามารถมองหาข้อบกพร่องของงานได้ง่ายขึ้น 
๑๔)  ได้ข้อมูล และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากแหล่งความรู้หลากหลายยิ่งขึ้น 
๑๕)  เกิดพัฒนาความสามารถของตนเอง และไม่เป็นตัวถ่วงภายในกลุ่ม 
๑๖)  ไดฝ้ึกความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 
๑๗)  ทําให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากข้ึน เพราะต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืน หากมาสายจะทํา

ให้งานของกลุ่มเสียหาย 

 
6. การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของบุคคลในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรมิใช่การเข้าร่วมประชุมแล้วลงชื่อเท่านั้น ปัจจุบันทุกองค์กร ทุกชุมชนจะเน้น
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรและสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันค้นหาปัญหาของในองค์กรและใน
ชุมชน  พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน การดําเนินโครงการร่วมกันในการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในหน่วยนี้จะอธิบายความหมาย ลักษณะการมีส่วนร่วม และข้อดีข้อเสียของการมีส่วน
ร่วม 

 
6.1 ความหมาย 

  ความหมายของการมีส่วนร่วมมีนักการศึกษาและนักวิชาการกําหนดความหมายไว้
ดังนี้  

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547. 2) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ หรือเคยเข้ามาร่วมด้วยเล็กน้อย
ได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วม
ด้วยอย่างแท้จริง และการเข้าร่วมด้วยนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

 ยุพาพร รูปงาม. (2545, 5).  การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจาก
การเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน 
จะต้องมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวม
กันไดควร จะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดยกลุ่มหรือใน 
นามกลุ่มนั้น กระทําฝานองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึง
ความเปลี่ยนแปลงได้  

 ดังนั้นการมีส่วนร่วมหมายถึง การให้ประชาชนเข้าไปมีอํานาจในการร่วมคิด 
ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กรของตน อย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค และเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
เน้นให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก 
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6.2 ลักษณะการมีส่วนร่วม  
   ลักษณะของการมีส่วนร่วม มีลักษณะดังนี้  
 1) การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือจัดทําแผน

โครงการ แผนชุมชนร่วมกัน พร้อมกําหนดวิธีการปฏิบัติ การติดตามผล การตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการหรืองานร่วมกัน และดําเนินกิจกรรมให้โครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วาง
ไว้ร่วมกัน 

 2) การร่วมตัดสินใจ หมายถึง  หลังจากดําเนินการร่วมจัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว
ต่อมาก็จะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินงานหรือกําหนดแนวทางที่ดีที่เหมาะสมเพ่ือ
ปฏิบัติร่วมกันให้บรรลุแผนที่วางไว้ 

   3)  การร่วมปฏิบัติตามโครงการหมายถึงสมาชิกทุกคนเข้าร่วมดําเนินโครงการ
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนงานของโครงการหรือแผนงานประจําปีโดยเน้นการปฏิบัติร่วมกันของ
สมาชิกเป็นหลัก 

  4)  การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการหมายถึง เมื่อได้ดําเนินโครงการเสร็จ
สิ้นตามท่ีกําหนดไว้แล้วสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องและประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการร่วมกันพร้อมนําปัญหาและอุปสรรคคือสิ่งที่เกิดประโยชน์จากการดําเนิน
โครงการมาร่วมกัน  รับรู้สะท้อนผลให้สมาชิกทุกคนรับทราบร่วมกันและนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
แก้ไขในการดําเนินการครั้งต่อไป 

 
    6.3 ข้อดีข้อเสียของการมีส่วนร่วม 

  การมีส่วนร่วมมีความจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคลที่อยู่ในเมือง
หรืออยู่ในชนบทโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในชนบทต้องเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ 
จึงจะทําให้อยู่หรืออยู่รอดได้อย่างยั่งยืนด้วยเราต้องร่วมกันคิดในการวางแผนใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนของตนเอง ดังนั้นในการดําเนินงานวางแผนใช้ทรัพยากรสมาชิก
ทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันวางแผนร่วมคิดจัดสรรทรัพยากรในชุมชนให้ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน
มากที่สุด เกิดผลเสียต่อทรัพยากรให้น้อยที่สุด ถึงแม้การมีส่วนร่วมจะมีความจําเป็นแต่การมีส่วนร่วม
หากนําไปใช้ไม่ถูกต้องก็อาจเกิดผลดีและผลเสียดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 

๑) ข้อดีของการมีส่วนร่วม  
ก. ทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรมทําให้แต่ละฝ่ายได้

เรียนรู้ซึ่งกันและกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จน
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ไปสู่การยอมรับความแตกต่างในรูปร่างความรู้นิสัยค่านิยมต่างๆ อันเป็นรากฐานสําคัญของ
ประชาธิปไตย 

ข. ทําให้งานที่ยากบางอย่างสําเร็จขึ้นมาได้ งานหลายอย่างหากทําเพียงผู้เดียว
หรือทําน้อยคนอาจไม่สําเร็จต้องให้ผู้มาร่วมงานมากคนจึงจะสําเร็จเช่น  การสร้างบ้าน การสร้างเจดีย์ 
การสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเช่น ทัชมาฮาล หรืองานบางอย่างต้องการความร่วมมือโดยตลอดเช่น
การลดปริมาณขยะจึงต้องให้คนทั้งชุมชนเห็นด้วยและร่วมกันปฏิบัติ 

ค. ทําให้บุคคลคิดช่วยตนเอง เพราะถ้ารับเป็นไฟล์ทําให้ก็จะรอความช่วยเหลือ
ร่วมมือกันพิจารณา  ทําบางสิ่งได้เองและจะร่วมดูแลรักษาสิ่งนั้นมากขึ้น 

ง. ทําให้ความช่วยเหลือนั้นตรงกับที่ต้องการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในข้ัน
การระบุประเด็นปัญหาและความต้องการ จึงไม่เกิดปัญหาที่สร้างไว้เพื่อใช้แล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เช่นที่อ่านหนังสือในหมู่บ้าน สะพานลอยให้คนข้ามถนน ซึ่งทําแล้วไม่มีผู้ใช้ก็เสียประโยชน์และเสียง
งบประมาณโดยสิ้นเปลือง 

จ. ทําให้ประหยัดทรัพยากรลงได้ เพราะการช่วยตรงกับความต้องการที่จะใช้
จะทํา  และยังอาจมีแรงงานจากการมีส่วนร่วมมาช่วยด้วย อาจมีบ้างถ้ามีส่วนร่วมจะวุ่นวาย ไม่มีการ
จัดการที่ดีก็อาจสิ้นเปลืองทรัพยากรมากกว่าที่ควรหรืออาจเกิดความเสียหายก็ได้ 

ฉ. ทําให้รู้รู้สึกเป็นเจ้าของ การได้มาร่วมคิดร่วมทํา ทําให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ  
มาร่วมกันดูแลรักษาซ่อมแซม และมีความภูมิใจทําขึ้นมาสิ่งของที่บุคคลได้ทําร่วมกันมาจึงอยู่คงทน 

ช. เพ่ิมทางเลือกที่ดีเพ่ือการตัดสินใจ การได้รับรู้ในโครงการอย่างละเอียดทํา
ให้ช่วยกันหาทางเลือกทางออกหลายทางที่สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด ทําให้เกิดผลเสียหายน้อยลง
หรือเกิดผลดีมากกว่าการไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ซ. เกิดการสร้างฉันทามติหรือการเห็นพ้องต้องกันขึ้นมาได้โดยในประเทศ
ตะวันตก การมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณีเกิดการสร้างข้อตกลงที่
มั่นคงยั่งยืนได ้

ฌ. ทําให้ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งเพราะชุมชนที่เข้มแข็งควรต้องมีส่วนร่วมกัน
ตัดสินใจร่วมกันดูแลปกครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกันมีสังคมนั่นเองโดยการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทําให้ชุมชนรู้สึกว่าได้ควบคุมโชคชะตาของตนเองแทนที่จะ
เป็นผู้ชํานาญที่อ่ืนที่เข้ามาจัดการชุมชนของตนเอง 

ญ. ทําให้การดําเนินงานของชุมชนหรือสังคมนั้นโปร่งใส  การมีส่วนร่วมเพ่ือ
กิจการสาธารณะอยู่เสมอทําให้ผู้ที่จะทุจริตคดโกงก็หวั่นเกรงกระทําได้ยากขึ้น กลัวพลังการมีส่วนร่วม
ของประชาสังคมแม่นักการเมืองข้าราชการระดับสูง ที่ไม่ค่อยปฏิบัติงานก็กลัวการสั่งให้ออกจาก
ตําแหน่งโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้ปลดออก 
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ฎ. ทําให้บุคคลที่อาจยอมรับยาก ยอมรับโครงการเงินได้โดยยอมรับว่าเมื่อมี
โครงการแล้วตลาดเสียประโยชน์ไปบ้างแต่เมื่อมีค่าชดเชยที่เหมาะสมและคนอ่ืนอ่ืนยอมรับโครงการ
นั้น  ก็จะเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนของคนส่วนใหญ่   (นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, 2547.  27-28). 

 

๒) ข้อเสียของการมีส่วนร่วม 
ก.   ทําให้กิจกรรมงานต่างๆล่าช้าหรืออาจไม่เกิดข้ึนพอจะต้องหาทางให้แต่ละ

ฝ่ายทราบเรื่องและตึกตรองแล้วร่วมคิดร่วมทําโดยอาจเห็นไม่ตรงกันหรือคัดค้านสิ่งนั้นได้ 
ข. ทําให้แต่ละฝ่ายข้องขัด  การที่ต้องมานั่งอธิบาย มาแสดงข้อดีข้อเสียมักเกิด

การห้องขัดในอารมณ์ 5 ที่ประชุมไม่ฝึกความเป็นประชาธิปไตยดีพอมักแตกแยกหรือโกรธกันไปได้ 
ค. ทําให้เสียทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณที่ต้องใช้เพ่ือการมีส่วนร่วมไปมาก

เช่นค่าจัดทําข่าว บทความ ค่าจัดประชุมเป็นต้น 
ง. การมีส่วนร่วมทําให้เกิดการแตกความสามัคคี ในกรณีของบุคคลบาง

วัฒนธรรมที่ต่างคนต่างอยู่จะสงบดี  แต่มามีส่วนร่วมทํากิจกรรมที่จริง 
จังต้องแสดงความคิดเห็นซึ่งมาพบว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างจึงโกรธกันได้ 
จ.  ทําให้ต่างฝ่ายต่างเสียเวลา การมีส่วนร่วมมันต้องมาประชุมกันการนัดหมาย

ที่ไมต่รงเวลาฝ่ายที่ตรงเวลาต้องรอคอยเสียเวลา เสียงานมากกว่า การตรงเวลาก็เริ่มประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือวัฒนธรรมของบางท้องถิ่นท่ีไม่บอกกล่าวกันตรงๆ 

ฉ. การมีส่วนร่วมที่แสงเดินด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน จะทําให้วิธีการมีส่วนร่วมศูนย์
เปล่าได้เช่น  ประชาชนมีส่วนร่วมระดมแนวคิดต่างๆแต่ไฟล์บันทึกการประชุมบันทึกเฉพาะซี่โครงการ
เห็นด้วยเท่านั้นด้านอื่นๆไม่มีในรายงานการประชุมเลย 

ช.  การมีส่วนร่วมจะทําให้การขยายอิทธิพลของบรรษัทข้ามชาติเป็นไปได้
โดยง่าย  เพราะรัฐบาลทําอะไรติดขัดที่ตรงต้องรอการมีส่วนร่วมมากเกินไปและเป็นเวลานานการ
บริหารงานติดขัด  ทําไม่ได้ตามท่ีตั้งใจ ทําให้บรรษัทข้ามชาติไทยอิทธิพลเข้าสู่ประเทศนั้นๆ โดยง่าย 
(นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, 2547. 29). 
 

 การมีส่วนร่วมจะประสบความสําเร็จได้ต้องสร้างความเชื่อใจ สร้างศรัทธาในการ
ทํางาน ให้เกียรติผู้เข้าร่วม เน้นส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน ยึดหลักประชาธิปไตย  สร้างประโยชน์ให้
เกิดร่วมกัน เพ่ิมชื่อทางติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย  เป้าหมายคือการสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนร่วม
เป็นหลัก 
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 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม พร้อมวางแผนช่วยกันสืบค้น รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหา พร้อม
พิมพ์เป็นเล่มและท าสื่อน าเสนอ ไม่เกิน 15 สไลน์  และส่งข้อมูลทางออนไลน์ Cherruxx@ 
gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 โดยมีหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้   
 
 ความหมายของกลุ่ม 
 ประเภทและลักษณะของกลุ่ม 
 พฤติกรรมกลุ่ม 
 อิทธิพลของกลุ่ม 
 การเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนและการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 

 
 

 

 

  
 
 
 

เกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 
1) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาได้ 10 คะแนน 
2) ความสมบูรณ์และความน่าสนใจของสื่อการใช้ประโยชน์ได้จริงได้ 10 คะแนน 

 

 

ใบงานที่ 1  
หน่วยที่ 8 กลุ่มและการมีส่วนร่วม 

เกณฑ์คะแนน 
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ให้นักศึกษาน าผลการด าเนินตามแผนโครงการมาปฏิบัติจริงโดยเก็บข้อมูลจากการ
รวบรวมองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน  มา
ด าเนินการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมจัดท าเป็นเอกสารโดยยึดหลักการ
ด าเนินงานโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม  การคิดอย่างเป็นระบบและการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
ใช้เวลา 90 นาที 

 
เกณฑ์คะแนน ดังต่อไปนี้ 

- ความมีส่วนร่วมของคนในกลุ่ม   ได้ 10 คะแนน 
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหาองค์ความรู้            ได้ 10 คะแนน 
- ประโยชน์ขององค์ความรู้     ได้ 10 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ใบงานที่ 2  
หน่วยที่ 8 กลุ่มและการมีส่วนร่วม 
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ค าชี้แจงให้นักศึกษาอ่านค าถามแล้ว ให้จับคู่ลักษณะของค าถามกับตัวอย่างของค าถามต่อไปนี้  

จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที (10 คะแนน) 
1. แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มคือแนวคิดในทฤษฎีของ Kurt Lewin นักจิตวิทยาชาว
โปแลนด์ที่มีชื่อทฤษฎีว่า 
 ก. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่     

ข. ทฤษฎีการแพร่กระจาย 
 ค. ทฤษฎีองค์การ     

ง. ทฤษฎีสนาม  
2. ข้อใดคือตัวอย่างของกลุ่มที่ครบองค์ประกอบของความเป็นกลุ่ม 
 ก. กลุ่มคนที่ยืนรอเพ่ือซื้อตั๋วชมคอนเสิร์ต   

ข. กลุ่มคนที่นั่งทานอาหารในร้านอาหาร 
 ค. กลุ่มคนที่ยืนรอเพ่ือขึ้นรถเมล์ไปทํางาน   

ง. กลุ่มคนที่รวมตัวกันที่สนามหลวงเพ่ือเรียกร้องสิทธิ 
3. บุคลิกภาพ (Personalities) สัมพันธภาพ (Relationships) และสถานการณ์ (Situations) 
เป็นองค์ประกอบของสิ่งใด 

ก. กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
ข. กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
ค. กระบวนการความสัมพันธ์ที่แตกต่าง   
ง. กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างงาน 

4. ขนาดของกลุ่ม (Group Size) เป็นจ านวนของสมาชิกกลุ่มที่สามารถมีปฏิกิริยาและมีอิทธิพล
ระหว่างกัน ต้องมีจ านวนตั้งแต่กี่คนขั้นไป 
 ก. ๒ คนข้ึนไป      

ข. ๑๐ คนข้ึนไป 
 ค. ๒๐ คนข้ึนไป      

ง. ๑๐๐ คนข้ึนไป 
 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 8 เร่ือง  กลุ่มและการมีส่วนร่วม 
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5. จ านวนของสมาชิกกลุ่มที่สามารถมีปฏิกิริยาและมีอิทธิพลระหว่างกัน และมีสมาชิกตั้งแต่ ๒ 
คนขึ้นไป เรียกว่า 
 ก. บริษัท      

ข. คณะ 
 ค. กลุ่ม       

ง. องค์กร 
6. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
 ก. เป็นการสร้างลักษณะของผู้นํากลุ่ม 
 ข. ก่อให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่ม 
 ค. ทํางานเสร็จตามแผนที่กําหนด 
 ง. ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม 
7. ข้อใดเป็นปัจจัยของความส าเร็จที่ส าคัญท่ีสุดของการท างานกลุ่ม 
 ก. ความสามารถของผู้นํากลุ่ม   

ข. ความร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม 
 ค. ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  

ง. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการทํางาน 
8. ความแตกต่างกันในเรื่องใดที่ท าให้ไม่เกิดความเป็นกลุ่ม 
 ก. เพศ      

ข. เชือ้ชาต ิ

 ค. วฒันธรรม     

ง. เปา้หมาย 

9. การมีส่วนร่วมคือข้อใด 
 ก. บุคคลที่ช่วยบริหารองค์กร   

ข. บุคลลที่ช่วยกําหนดนโยบายขององค์กร 
 ค. บุคคลที่ช่วยเหลือด้านงบประมาณขององค์กร 
 ง. บุคคลที่มีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กร 
๑0. ข้อใดคือลักษณะของการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ 
 ก. การขยายการลงทุนในโครงการใหม่   

ข. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
 ค. การประเมินผลโครงการ    

ง. การตัดสินเลือกกิจกรรม 
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เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 8 
 

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 
1 ง 6 ค 
2 ง 7 ข 
3 ก 8 ง 
4 ก 9 ง 
5 ค 10 ข 
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