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การพัฒนาผู
เรียนให
คิดเป�น 
  
 

1. บทนํา  
 
 การคิดเป�นทักษะสําคัญของมนุษย$ทุกคน ซ่ึงมีพัฒนาการ 
มาต้ังแต(แรกเกิด และเม่ือเข�าสู�วัยเรียน ผู
เรียนจําเป�นต
องได
รับ          
การพัฒนาทักษะการคิดให
มีความเข
มแข็งมากข้ึน ผ�านกระบวนการ
จัดการเรียนรู�ของผู�สอน ซ่ึงจะทําให�ผู� เรียนมีทักษะการคิดข้ันสูง 
(Higher – order thinking) และมีคุณลักษณะการคิด เป�น  คือ         
1) มีเป>าหมายในการคิด 2) ใช
หลักฐานข
อมูลในการคิด 3) ใช
เหตุผล
ในการคิด และ 4) คิดทางบวกคิดสร
างสรรค$ และนําความคิดของ
ตนเองไปปฏิบัติให
เกิดประโยชน$กับสังคมส(วนรวมต�อไป 
 
 

2. ความหมายของการคิดเป�น 
 
 การคิด (Thinking) เป'นพฤติกรรมทางสมองท่ีมีต(อข
อมูล
ท่ีรับเข�ามาทางช(องทางการรับรู
 ไม�ว�าจะเป'น การฟ)ง การดู การอ�าน             
จนเกิดการเรียนรู
จากข
อมูลเหล(านั้น  
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 การคิดเป�น คือ ความสามารถในการคิด 4 องค.ประกอบ

ได�แก�  

  1. มีเป>าหมายในการคิด  

 

  2. ใช
หลักฐานข
อมูลในการคิด  

 

  3. ใช
เหตุผลในการคิด  

 

  4. คิดทางบวกคิดสร
างสรรค$   
 
 ผู
เรียนท่ีคิดเป�น จะสามารถแปลงความคิดของตนเองไปปฏบัิติ 
ให
เกิดประโยชน$กับสังคมส(วนรวมต(อไป 
 
 

3. ผู
สอนคือตัวแบบของการคิดเป�น 
 
 ถึงแม�ว�าการคิดจะมีพัฒนาการโดยธรรมชาติของผู�เรียน         
แต�ผู
สอนยังคงมีภารกิจในการพัฒนาผู
เรียนให
มีทักษะการคิดเป�น            
อย(างต(อเนื่อง ผ�านการจัดการเรียนรู
และการสร
างส่ิงแวดล
อม              
ท่ีส(งเสริมทักษะการคิดเป�นของผู�เรียน 
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 การเป'นตัวแบบท่ีดี (Role model) ในการคิดเป�นของผู
สอน  
นับว�า เป'น ส่ิงแวดล
อม ท่ีกระตุ�นและส(งเสริมให
 ผู
 เรียนคิดเป�น                 
ผู�เรียนมีกระบวนการคิดข้ันสูงท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 บทบาทและหน
าท่ีสําคัญประการหน่ึงของผู�สอนในการ
ส(งเสริมให
ผู
เรียนคิดเป�น คือ การเป'นตัวแบบท่ีดีของการใช
ความคิด
หรือกระบวนการคิด ท่ีทําให�ผู
เรียนเกิดการตระหนักรู
ว(าการคิด     
เป�นส่ิงท่ีสําคัญสําหรับการเรียนรู
และเติบโตต�อไปในอนาคต 
 
 ผู�สอนสามารถเป'น ตัวแบบท่ีดีในการคิดให� กับผู� เรียน               
ได�ดังต�อไปน้ี 
 
  1. แสดงความคิดเห็นของตนเองอย(างมีเหตุผลเก่ียวกับ
เหตุการณ.ท่ีเกิดข้ึนในสังคมซ่ึงเป'นเหตุการณ. ท่ีอยู� ในความสนใจ           
ของผู�เรียน อาจจะเป'นเหตุการณ.ทางด�านดี เหตุการณ.ท่ีสร�างสรรค. หรือ
อาจจะเป'นเหตุการณ.ท่ีไม�ดีไม�ถูกต�อง 
 
  2. อธิบายให
เหตุผลประกอบการคิดหรือเหตุผลของ
การตัดสินใจในเรื่องต(างๆ โดยมุ�งให�ผู�เรียนเกิดความเข�าใจว�าการคิด
และการตัดสินใจนั้นจะต
องมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลเสมอ การท่ีผู�สอน



4 

อธิบายให�เหตุผลประกอบการคิดดังกล�าว ยังช�วยทําให�ผู�เรียนมีความ
เข�าใจเก่ียวกับวิถีทางของการคิด (way of thinking) ท่ีจะนําไปสู�         
การตัดสินใจอย�างถูกต�อง 
 
  3. แสดงให
ผู
เรียนเห็นว(าผู
สอนเป�นคนท่ีช(างสังเกต
เพราะการสังเกตเป�นรากท่ีมาของการคิดในเรื่องต�างๆ การสังเกต
ดังกล�าวน้ีอาจจะเป'นการสังเกตส่ิงแวดล
อมรอบตัวของท้ังผู�สอน          
และผู� เรียน เช�น การสัง เกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร            
ในโรงเรียนของผู�เรียน เป'นต�น 
 
  4.  แสดงออกซ่ึงการคิดทางบวก การคิดวิเคราะห$           
และการคิดสร
างสรรค$ เพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนรู
และซึมซับ ว�าการคิด           
ท่ีก�อให�เกิดประโยชน.ท้ังต�อตนเองและส�วนรวมน้ัน ควรมีวิธีการอย�างไร 
ถ�าผู�สอนแสดงออกซ่ึงการคิดดังกล�าวอย�างต�อเน่ือง จะทําให�ผู
เรียน             
คิดทางบวก คิดวิเคราะห$ และคิดสร
างสรรค$ เช(นเดียวกันกับผู
สอน 
 
 การปฏิบัติตนเป'นตัวแบบท่ีดีทางความคิดของผู�สอนให�ยึด
หลักว�า “เม่ือผู
สอนคิดผู
เรียนก็คิด” 
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4. วิธีการพัฒนาผู
เรียนให
คิดเป�น 
 
 การพัฒนาผู�เรียนให�คิดเป'น สามารถทําได
ในทุกๆ โอกาส 
ในทุกๆ กิจกรรมของการเรียนรู
 ไม�ว�าจะในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
ซ่ึงมีแนวทางดังน้ี  
 
  1.  กระตุ
นให
 ผู
 เรียนเป�นคนช(างสังเกตสิ่งแวดล�อม
รอบตัว รวมท้ังเหตุการณ.ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน เหตุการณ.            
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือในสังคม เพราะการสังเกตเป�นจุดเริ่มต
นท่ีง(าย
ท่ีสุดของการคิด คนท่ีไม�สังเกตจะไม�มีทางเกิดความคิดได�เลย เพราะไม�
มีข�อมูลท่ีจะใช�ในการคิด 
 
  2.  เปXดโอกาสให
 ผู
 เ รี ยนสืบเสาะแสวงหาความรู
          
ด
วยตนเองผ(านวิธีการต(างๆ เช�น การอ�านหนังสือ การฟ)งข�าวสาร           
จากสื่อและแหล�งการเรียนรู� แล�วนํามาแลกเปล่ียนเรียนรู
กับเพ่ือน            
และผู�สอน  
 
  3.  ใช
พลังคําถามกับผู
เรียนว�าผู�เรียนมีความคิดอย�างไร
กับเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือสิ่งท่ีผู�เรียนกําลังเรียนรู� มุ(งเน
นการใช
คําถาม
ระดับการคิดวิเคราะห$ การประเมินค(า และการคิดสร
างสรรค$ การใช�
คําถามท่ี ดีจะช�วยกระตุ
นการคิดของผู� เ รี ยนได�มาก ซ่ึงผู� สอน                      
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ควรใช
คําถามอย(างต(อเนื่อง สอดแทรกไปกับกิจกรรมการเรียนรู
ต(างๆ
หลั กการ ใช� คํ าถามกระ ตุ� นการ คิด  คือ  ใช
 คํ าถามปลายเปX ด                 
ถามทีละคําถาม และอดทนรอคอยคําตอบของผู
เรียน 
 
  4.  ให
ผู
เรียนอธิบายเหตุผลท่ีอยู(เบ้ืองหลังความคิดของ
ตนเอง จะทําให�ผู�เรียนไตร(ตรองความคิดของตนเอง (self - reflection) 
ช�วยทําให�มีเหตุผลในการคิดมากข้ึน 
 
  5.  ช่ืนชมและให
กําลังใจแก(ผู
 เรียนท่ีมีความมุ(ง ม่ัน
พยายามในการใช
ความคิด โดยไม�ต�องคํานึงว�าความคิดของผู�เรียน            
จะถูกต�องหรือไม� เพราะไม�ใช�ประเด็นหลักของการกระตุ�นให�ผู�เรียน         
คิดเป'น แต�ให�เน
นความมีเหตุมีผลของความคิดน้ันๆ  
 
  6.  ไม( ตัดสินความคิดของผู
 เ รียน  ว� าความคิดใดดี
ความคิดใดไม�ดี ความคิดใดมีประโยชน. ความคิดใดไม�มีประโยชน.          
โดยใช�มุมมองในเหตุผลของผู�สอนเพียงฝAายเดียว แต�ควรให
ผู
เรียน
อธิบายสนับสนุนความคิดของตนเองเสียก�อน  
 
   หากความคิดของผู�เรียนไม�ถูกต�องหรือไม�มีเหตุผล
ผู�สอนจะต�องใช� เทคนิคการโค
ชให
 ผู
 เรียนปรับเปล่ียนความคิด           
ของตนเองบนพ้ืนฐานของความเข
าใจท่ีแท
จริง 
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  7.  ช้ีแนะแนวทางการคิดท่ีมีเหตุผลการคิดท่ีเป�นระบบ
การคิดทางบวกการคิดวิเคราะห$และการคิดสร
างสรรค$ให
กับผู
เรียน 
ท่ียังขาดทักษะการคิด และยังไม�สามารถพัฒนาทักษะการคิดได�ด�วย
ตนเอง  
   โดยท่ีการชี้แนะดังกล�าวจะต�องใช
วิธีการท่ีนุ(มนวล
และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู
เรียนแต�ละคน และต�องไม(ทําลาย
ความเช่ือม่ันในตนเองของผู
เรียน ด�วยการใช�คําพูดหรือกิริยาท�าทาง           
ท่ีแสดงออกถึงการไม�ยอมรับความคิด หรือการไม�เคารพความคิด           
ของผู�เรียน 
   
  8.  เปXดโอกาสให
ผู
เรียนใช
ศักยภาพทางการคิดของ
ตนเองให
ได
มากท่ีสุด โดยให�ถือหลักว�า “คิดไม�ออกก็ไม�เปนไร แต�ขอให�
พยายามคิด ไม�เกียจคร�านท่ีจะต�องคิดในเรื่องท่ียากและซับซ�อน” 
   
   ผู
สอนไม(นําความคิดของตนเองเข
าไปในพ้ืนท่ี
ความคิดของผู
เรียนมากเกินไป จนทําให�ผู�เรียนยึดติดอยู(กับความคิด
ของผู
สอน แล�วไม(พ่ึงพาความคิดของตนเองอีกต�อไป 
 
  9.  ส(งเสริมและสนับสนุนให
ความคิดของผู
 เ รี ยน          
เป�นความจริง ด�วยการให�ผู� เรียนได�ลงมือปฏิบัติตามความคิด              
ของตนเอง ผู�สอนควรลดการมอบหมายภาระงานต(างๆ ในลักษณะ              
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ท่ีเป�นการให
ผู
เรียนทําตามความคิดของผู
สอน แต�จะต�องปรับเปลี่ยน
มาเป'นการเป'นผู�เอ้ืออํานวยความสะดวกให�ผู� เรียนทําความคิด             
ให
เป�นความจริง 
 
 วิธีการกระตุ�นให�ผู�เรียนคิดดังท่ีกล�าวมา ผู�สอนสามารถนําไป
ปรับใช
ในสถานการณ$ต(างๆ ให
เหมาะสมกับบริบทของการจัด                
การเรียนรู� ย่ิงทําได
อย(างต(อเนื่อง ย่ิงเกิดผลดีต(ออนาคตของผู
เรียน 
 
 

5. บทสรุป 
 
 “การคิดเป�น” เป�นทักษะความสามารถท่ีจําเป�นสําหรับ
ผู
เรียนทุกคน ผู�เรียนท่ีคิดเป'นจะมีเป>าหมายในการคิด คิดอยู(บน
หลักฐานข
อมูล ใช
เหตุผลในการคิด และคิดทางบวกสร
างสรรค$             
ซ่ึงผู�สอนมีภารกิจเป�นตัวแบบของผู
ท่ีคิดเป�น และกระตุ
นผู
เรียนให
คิด 
ด�วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับผู�เรียนรายบุคคล 
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คุณลักษณะการคิดเป�น คือ          

1) มีเป�าหมายในการคิด 2) ใช�หลักฐานข�อมูลในการคิด 

3) ใช�เหตุผลในการคิด และ 4) คิดทางบวกคิดสร�างสรรค, 


