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ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาธิป พรกุล 

อดีตอาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554

เล็ก พงษสมัครไทย*
 

 ปญหาสาํคญัประการสาํคญัในระบบการศกึษาของไทยคอืการเรยีนการสอนทีเ่นนความจาํหรือการทองจาํ 

ทําใหผูเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห ขาดทักษะการประเมิน ขาดทักษะการประยุกตใชใน

สถานการณจรงิ การเรยีนการสอนทีเ่นนความจาํเปนการทาํลายศกัยภาพความสามารถของผูเรยีนอนัเปนการทาํให

ความสามารถในการแขงขันของประเทศลดนอยลง

 หนังสือ การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาธิป พรกุล แหง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เปนหนังสือสาขาวิชาการศึกษาท่ีมเีนือ้หาเนนหนักไปในเร่ืองของหลักสตูร

และการสอนนบัเปนตาํราเลมหนึง่ทีจ่ะชวยแกปญหาการเรยีนการสอนในระบบการศกึษาของไทย หนงัสอืเลมนีม้เีนือ้หา

ที่ครอบคลุมในเรื่องของทฤษฎีและการนําไปใชเกี่ยวกับการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด โดยเนื้อหาแบงเปน 2 

ตอนคือ

 ตอนท่ี 1 นานาสาระและทางเลือกเกี่ยวกับการสอนกระบวนการคิด เปนการเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สมอง การคดิ การสอนกระวนการการคดิ บทบาทของครทูีเ่ปนครนูกัคดิและทางเลอืกสาํหรบัการสอนกระบวนการคิด 

โดยการใชทฤษฎกีารเรยีนรู รปูแบบการสอน เทคนิควธิสีอนทีเ่กีย่วกับการคิด การวดัและประเมินความสามารถในการ
คิดของผูเรียน ในตอนที่ 1 นี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคใหผูอานมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะการคิดหรือเปนนักคิดที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ครูจะตองเตรียมการ หรือจัดการ ดูแล และปฏิบัติอยาง

ใดบางถาจะจัดการเรียนการสอนที่จะสรางทักษะการคิดใหแกผูเรียนใหมีกระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพ
 ตอนที ่2 จากทฤษฎสีูการปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอนกระบวนการคดิ เปนการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน

พฒันาการคดิ ซึง่จะทาํใหผูอานไดทราบถึงวธิกีารพฒันาการเรยีนการสอนและองคประกอบของนวตักรรมการเรยีนการ

สอนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายคือการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน 
 ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดท่ีผูเขียนนําเสนอ 4 ทฤษฎีประกอบดวย

 1. ทฤษฎีการประมวลขอมูล (Information Processing Theory)

 2. ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory)

 3. ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences)

 4. ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning Theory)

* ผูชวยอธิการบดีและเลขานุการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย บรรณาธิการผูชวย วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 ทฤษฎีการประมวลขอมูล (Information Pro

cessing Theory) นักพุทธินิยม (cognitivism) ศึกษา

วเิคราะหและมีความเห็นวาวธิกีารเรียนรู วธิคีดิของมนุษย

เปนการทํางานของสมองเปรียบเสมือนการทํางานของ

ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีการนําเขาขอมูล (input) การ

ประมวลผล (process) การเขารหัส (encoding) การ

เขาสูระบบจัดเก็บขอมูล (storage system) มีผลลัพธ 

(output) เปนตน 

 การศึกษาทฤษฎีการประมวลขอมูลทําใหทราบ

ถึงกระบวนการทํางานของสมองตั้งแตการรับขอมูลจาก

สิ่งแวดลอมภายนอกสูประสาทสัมผัสขอมูลไปอยูที่ไหน 

ถูกคัดเลือกเพื่อเลือกเก็บไวและทิ้งไปอยางไร ขอมูลที่ถูก

เลอืกเก็บไวมกีารเปล่ียนแปลงอยางไรและจะถูกเรียกออก

มาใชอยางไร และการเรียนรูจะเกิดขึน้ในขณะใด และการ

เรียนรูอยางมีความหมายเปนหัวใจสําคัญของทฤษฎีการ

ประมวลขอมูล

 นกัพทุธนิยิมไดเสนอแนะใหจดักระบวนการเรียน

การสอนที่ทําใหผูเรียนเขาใจไดมากซ่ึงเปนการเรียนรูที่มี

ความหมาย (Meaningful learning) 3 วิธีการไดแก

 1. การเรียนรูที่ผูเรียนรับถายทอดจากครู (re-

ception learning)

 2. การเรียนรูที่ผูเรียนไดคนพบ (discovery 
learning)

 3. การเรียนรูโดยการแกปญหา (problem 
solving)

 การจดัการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีระบวนการ
ประมวลขอมูลมีหลักการที่สําคัญคือ

 1. ผูเรียนเปนผูกระทําการประมวลขอมูล

 2. การเรยีนรูเกดิขึน้เมือ่ขอมลูมคีวามหมายกบั
ผูเรียน

 3. วิธีเรียนรูสําคัญกวาสาระการเรียนรู

 4. กระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการคิด
เปนกระบวนการทีใ่ชเวลานานในการพฒันาใหเกดิทักษะ

 5. แรงจงูใจทีท่าํใหผูเรยีนเรยีนรูไดนานเปนแรง

จูงใจภายในตัวผูเรียน

 6. ผู เรียนมีความสามารถในกระบวนการ

ประมวลขอมูลแตกตางกันมาก

 ผูเขียนไดแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ทําใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดของตัวเองตามทฤษฎี

การประมวลขอมูลไดแก วธิสีรางความสนใจของผูเรยีน 

วิธีทําใหความรูของผูเรียนคงทน วิธีการจัดโครงสราง

ความรู วิธีการควบคุมความคิด
 ทฤษฎกีารสรางความรู (Constructivist Theory)

ทฤษฎีการสรางความรูมรีากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการ

ทางเชาวนปญญาของ Piaget และ Vygotsky ซึ่งเปน

ทฤษฎีที่กลาววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นในบริบทที่ผูเรียน

สรางความรูในขณะที่ไดรับประสบการณในสถานการณ

ตาง ๆ ผูเรียนจะสรางความรูผานการปฏิสัมพันธแบบ

ตาง ๆ ผานประสาทสัมผัสท้ังหาคือตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย 

ทฤษฎีนี้เช่ือวาผูเรียนจะเขาใจอยางถองแท เม่ือเขารูจัก

สิ่งนั้นดวยตนเองอยางต่ืนตัว เขาจะตองจัดกระทํากับ

ขอมูลใหมดวยความรูที่มีอยูและถาขอมูลใหมไมมีอะไร

เก่ียวของกับความรูเดิมจะเกิดความขัดแยงข้ึนในใจและ

จะตองหาทางแกไข

 หลักการสําคัญของทฤษฎีการสรางความรูคือ

 1. ผูเรยีนเปนผูคดิ (active thinker) ทีส่ามารถ

ทําความเขาใจส่ิงรอบตัวได

 2. ความรูสรางขึ้นดวยระบบการคิดที่เปนไป

ตามขั้นตอนของพัฒนาการทางปญญา

 3. องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการคือ

  1. โครงสรางทางปญญา (schema) หรือ

ความรูเดิมของผูเรียน

  2. กระบวนการทางปญญา (cognitive 

process)

  3. ขอมูลใหม หรือประสบการณใหม
 ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีการ

สรางความรูคือการใหความสําคัญกับการสรางความรู 

(making) มากกวาการพบความรู (fi nding) การใหความ
สําคัญกับกระบวนการสรางสรรค (creative) มากกวา

กระบวนการคนพบ (discovery) ดงันัน้กิจกรรมการเรียน

รูตามทฤษฎีนี้จึงควรมีลักษณะ
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  1. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับครู 

เพื่อน พอแมและคนอื่น

  2. ผูเรียนไดอยูในบริบทที่เกิดการเรียนรู

  3. ใชกิจกรรมกลุมสรางทักษะทางสังคม 

และความรวมมือในการสรางความรู

  4  ใหสถานการณที่ผูเรียนตองทดลองดวย

ตนเอง ไดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ไดศึกษาจัดการกับขอมูลชนิด

ตาง ๆ สงสัยตั้งคําถาม คนหาคําตอบดวยตนเอง ตรวจ

สอบส่ิงท่ีพบในคร้ังแรกกับคร้ังตอไป และนําสิ่งท่ีพบไป

เปรียบเทียบกับของเพื่อน

  5. มีความทาทายใหสํารวจคนหา และใช

ความคิดระดับสูง รวมทั้งบังคับใหผูเรียนจัดระบบความรู

ความเชื่อของตน

  6. ผูเรยีนมบีทบาทสําคญัในการเรียนรู โดย

มีครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง

 ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple 

Intelligence) ศาสตราจารย Howard Gardner 

แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา นักจิตวิทยา

พัฒนาการเปนผูวิจัยคนพบโดยมีขอสรุปวามนุษยเกิดมา

พรอมกับเชาวนปญญา (Intelligence) 7 ประการและ

ตอมามีการวิจัยตอและคนพบเชาวนปญญาอีก 2 ดาน

รวมเปน 9 ดานคือ
 ดานภาษา (Linguistic Intelligence) เปนความ

สามารถในการใชภาษาทั้งการพูด การฟง การเขียน การ
อาน มทีกัษะดานการฟงสงูจงึชอบและมีความสามารถใน

การเรียนรูดวยการฟง ชอบการวัดผลท่ีเปนขอเขียน ผูมี
เชาวนปญญาดานนี้ไดแกนักเขียน นักพูด ครู เลขานุการ 

นักแสดงตลก กวีและนักแสดง เปนตน

 ดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical –

Mathematical Intelligence) เปนความสามารถ
ทางวิทยาศาสตรคือการใชเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 

มีความสามารถในการจัดการรูปแบบ แสดงความ

สมัพนัธระหวางส่ิงทีเ่ปนนามธรรม มทีกัษะการแกปญหา
มเีหตผุล ทกัษะการใชคาํถามอยางมปีระสิทธภิาพ เชน นกั

วทิยาศาสตร นกัการธนาคาร นกัคณติศาสตร ทนายความ 

นักบัญชี โปรแกรมเมอร

 ดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) เปน

ความสามารถในการสรางรูปแบบในสมองมักคดิเปนภาพ 

และเรยีนรูไดดจีากการนาํเสนอเปนภาพ เชนภาพยนตร วิ

ดทีศัน การสาธติ และแบบจาํลองเปนตน ผูมเีชาวนปญญา

ดานน้ีไดแกศิลปน สถาปนิก นักวาดภาพ นักปนรูป นัก

สํารวจทําแผนท่ี เปนตน

 ดานดนตรี (Musical Intelligence) เปนความ

สามารถที่ไวตอเสียง สิ่งแวดลอมและดนตรี สามารถจํา

ทํานองและจังหวะไดแมนยํา แยกเสียงเครื่องดนตรีได

เกง ชอบรองเพลง ผิวปากหรือฮัมเพลงเวลาทํากิจกรรม

ตาง ๆ ผูมีเชาวนปญญาดานน้ีไดแก นักรอง นักแตงเพลง 

นักดนตรี นักเตนรํา ครูสอนดนตรี เปนตน

 ดานการเคล่ือนไหวรางกายและกลามเน้ือ

(Bodily-Kinesthetic Intelligence) เปนความ

สามารถท่ีใชรางกายทําส่ิงตาง ๆ หรือแสดงความคิดเห็น 

ความรูสึก ชอบทํากิจกรรมท่ีใชรางกาย ใชตาและมือ

ประสานกัน ไมอยูกับที่ แสดงทาทางและสัมผัสสิ่งตาง ๆ 

มีทักษะการใชกลามเนื้อมัดใหญและมัดยอย ผูมีเชาวน

ปญญาดานนีไ้ดแก นกัแสดง นกักฬีา นกัดนตรี นกัเตนรํา 

นักแสดงละครใบ และนักประดิษฐ เปนตน

 ดานการเข า ใจผูอื่ น  ( Interpersonal

Intelligence) เปนความสามารถทํางานรวมกับผูอืน่อยาง

มีประสิทธิภาพ มีความเขาใจ รูเปาหมายและความต้ังใจ

ของผูอื่น มีทักษะเปนผูนํา สามารถจัดระบบ สื่อสาร ตอ

รอง ประนปีระนอมและชอบทาํงานกลุม ผูมเีชาวนปญญา

ดานนีไ้ดแกคร ูนกับาํบดั ผูใหคาํปรกึษา นกัการเมือง ผูนาํ

ศาสนานักบริหารธุรกิจและพนักงานขาย เปนตน
 ดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal

Intelligence) เปนความสามารถเขาใจอารมณ เปา

หมายและความตั้งใจของตนเอง เปนคนมีความเชื่อ
มั่น เปนตัวของตัวเอง ชอบทํางานคนเดียว รูจุดเดนจุด

ดอยของตนเอง ผูมีเชาวปญญาดานนี้ไดแก นักปรัชญา 

จิตแพทย ผูนําศาสนา และนักวิจัยเกี่ยวกับสมอง เปนตน
 ดานการเขาใจธรรมชาติ  (Natural ist

Intelligence) เปนความสามารถในการจดจําพชืและสัตว
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รูจักธรรมชาติในโลกเปนอยางดี มักใชความสามารถทํา

กิจกรรมตาง ๆ เชน ทําฟารม ลาสัตว ศึกษาวิทยาศาสตร

ชวีภาพ ผูมเีชาวนปญญาดานนีไ้ดแกนกัพฤกษศาสตร นกั

ธรรมชาติวิทยา และนักฟสิกส เปนตน

 ดานการเขาใจความมีอยู (Existential

Intelligence) เปนความสามารถท่ีจะเขาใจความจรงิแท

ของสิง่ทีม่อียู เชน เราเปนใคร ทาํไมเราตองตาย เรามาอยู

ในโลกไดอยางไร มักคิดวิเคราะหในสิ่งที่มองไมเห็น และ

ไมมีคําตอบที่ชัดเจน ผูมีเชาวนปญญาดานนี้ไดแก หมอ

สอนศาสนา นักปรัชญา นักบวช และนักศึกษาดานจิต

วิญญาณ เปนตน

 ทฤษฎีพหุปญญาเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับ

ความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับในความสามารถ

ของบุคคลที่มีไมเหมือนกันและไมเทากัน ความแตกตาง

ระหวางบุคคลเปนเรื่องปกติที่นาสนใจ และมีคุณคาตอ

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิดของผูเรียน

เมื่อ

 ครูทราบถึงเชาวนปญญาทั้ง 9 ดานของผูเรียน

แลวก็สามารถจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด

ของผูเรียนใหเหมาะสมกับเชาวนปญญาความสามารถของ

ผูเรียน

 การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปญญา

สามารถกระทําได 2 แนวทางใหญ ๆ คือการสอนพหุ

ปญญาโดยตรง และการสอนพหุปญญาโดยวิธีบูรณาการ

การสอนพหุปญญาโดยตรง ผูเรียนมีความสามารถใน

ดานตาง ๆ เปนเลิศอยูแลว การเรียนการสอนพหุปญญา

โดยตรงเปนการพฒันาเชาวนปญญาของผูเรยีนใหตรงกับ

ความรูความสามารถและความถนัดดวยการจัดกิจกรรม

ใหเหมาะกับเชาวนปญญาทั้ง 9 ดาน เชาวนปญญาดาน

ใดเปนจุดเดนผูสอนจัดกิจกรรมเสริมเชาวนปญญาดาน
นั้นใหมากขึ้น ในทางตรงกันขามเชาวนปญญาดานใดมี

นอยเปนจุดออนของผูเรียนผูสอนก็จดักิจกรรมเพือ่พัฒนา

เชาวนปญญาดานนั้นใหมากขึ้น เพื่อใหเชาวนปญญาในผู

เรียนมีความสมดุลกัน

 กา รสอนพ หุปญญา โดย วิ ธี บู รณาก า ร

การบรูณาการในบทเรียนสามารถกระทําได 2 วธิคีอืแบบ

สหวทิยาการ (Interdisciplinary) และแบบพหุวทิยาการ 

(Multidisciplinary)

 ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning Theory) ในชัน้เรยีนทัว่ไป ผูเรยีนมกัแขงขนักนั

เพื่อใหไดคะแนนดี เด็กเกงจะไดรับรางวัลและการชมเชย

ในรูปแบบตาง สวนเด็กออนจะมีความทอถอยและคับ

ของใจ สงผลใหเกิดความอิจฉาริษยาและแบงพรรคแบง

พวกในช้ันเรียน การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดการ

เรยีนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรยีนทาํงานรวมกันในกลุม

ยอยเกิดการเรียนรูและไดรับผลการเรียนรูรวมกัน

 จุดมุงหมายหรือหลักการของทฤษฎีการเรียนรู

แบบรวมมือประกอบดวย

 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

ทุกระดับความสามารถ

 2. เพือ่สงเสริมความรวมมือและชวยเหลือซึง่กนั

และกันของผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน

 3. เพ่ือใหผูเรียนทั้งชั้นไดรับประสบการณของ

ผูชนะและมีความสําเร็จในการเรียน ผูเขียนไดนําเสนอ

รูปแบบการสอนท่ีสงเสริมการคิด ไดแก 

  รูปแบบการสอนมโนทัศน (Concept) 

  รูปแบบการสอนการสืบสอบ (The Inquiry 
Model) 

  รูปแบบการสอนความคิดสร างสรรค  

(Creative Thinking Model) 

  รปูแบบการสอนโดยยดึผูเรยีนเปนศูนยกลาง 

: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
 ในแตละรูปแบบการสอน ผูเขียนไดใหหลักการ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรู และขอพึงระวังในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

 ผูเขียนไดนําเสนอบทวิเคราะหการคิดที่หลาก

หลายเพื่อการสอน ซึ่งไดแบงประเภทการคิดเปน

3 ประเภทไดแก
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 1. ทกัษะการคดิทีใ่ชในการสือ่สาร (Communi

Cation Skill)

 2. ทักษะการคิดที่เปนแกน (Core Thinking 

Skill)

 3. ทกัษะการคิดทีซ่บัซอน (Complex Thinking

skill) พรอมทัง้กจิกรรมฝกการวิเคราะหประเภทของการ

คิดทั้ง 3 ประเภทขางตน

 สุดทายผูเขียนไดใหตัวอยางแผนการจัดการ

เรียนรูที่บูรณการกระบวนการคิดทั้ง 8 สาระการเรียนรู

คือกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู

คณติศาสตร กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 หนังสือ การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและ

การนําไปใช โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาธิป พร

กุล จึงเปนหนังสือท่ีสมบูรณเลมหนึ่งที่ผูเก่ียวของกับ

การศึกษาไมวาจะเปนครูอาจารย ผูบริหารการศึกษา

สามารถใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาความคิดของผูเรียน แทนการเรียนการสอนใน

รปูแบบเดิม ๆ  ทีเ่นนความจําอนัเปนทกัษะท่ีจําเปน แต

ไมใชทักษะท่ีสําคัญที่สุด


