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บทคัดย่อ
การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างมีระบบของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ได้แก่ กลุ่ม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และกลุ่มการคิดสร้างสรรค์ เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัย
ในฐานข้อมูลของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จากการสำารวจพบว่า ความนิยม 10 อันดับแรกจากมากไปน้อย คือ การสอนโดยใช้แบบฝึก 
หรอืชดุกจิกรรม การสอนแบบสบืเสาะ การใช้คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน หรือ บทเรยีนเครอืขา่ย การสอนโดย
ใช้โครงงาน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้นิทาน การสอนแบบ 4MAT การสอนโดยใช้
การเล่น การสอนโดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ แต่จากการ
วิเคราะห์ผลจากงานวิจัยที่ใช้การสังเคราะห์เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แสดงใหเ้ห็นวา่วธีิการรว่มทีม่คีวามเปน็ไปได้ในการนำาไปใชพ้ฒันาการคดิทัง้สองขา้งตน้ คอื แบบสบืเสาะ
หาความรู้ และการสอนแบบ 4MAT 

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการสอนทั้ง 10 วิธีนี้สามารถเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก
เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำาหรับผู้สอนสามารถนำาวิธีการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้สำาหรับ
การสอนในเชิงเดี่ยว และเชิงบูรณาการได้
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Abstract
The systematic review of Instruction for Enhance Higher Order Thinking: Critical 

Thinking and Creative Thinking synthesize basic result’s research from Thai Library Integrated  
System (ThaiLIS), Office of the Higher Education Commission. This research find that  
the top ten popular instruction are, the first of all, exercise or activity package, second,  
Investigative method of inquiry, third, computer assist or computer courseware, after that, 
project approach, furthermore, problem base learning (PBL), moreover, tales activity, in 
addition, 4MAT, besides, playing, later, science activity, and finally, a co-operative method. 
However, the analysis results which from synthesis research about critical thinking or creative 
thinking show that inquiry method and 4MAT method are possibility useful for develop both 
thinking. In my opinion, ten instructions can be the instructional design guideline to enhance 
higher order thinking. These are useful for instructors to apply for mono or integration teaching. 

Keywords:  High Order Thinking, Critical Thinking, Creative Thinking

บทนำา 
จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ควรมีทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ควรได้รับการสนับสนุนให้
เกิดการมีทักษะขั้นสูง แล้วการเรียนการสอนให้ผู้
เรยีนในแบบใดจงึจะมคีวามเหมาะสมและสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งครูที่มี
บทบาทสำาคัญยิ่งในการจุดประกายไฟแห่งความ
รู้อยู่เสมอ และจะต้องฝึกฝนทำาความเข้าใจเกี่ยว
กับกระบวนการคิด พร้อมทั้งจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมสอดแทรกเพื่อให้เกิด
กระบวนการคิดที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ โดย
ต้องคำานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก และ
ครูควรได้รับการสนับสนุนปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ควบคู่
กันไปด้วย คือ ด้านพื้นฐานความเป็นครู ด้านการ
สนับสนุนการสอน ด้านทักษะความเป็นครู เพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน (วิเศษ

ศักดิ์ โคตรอาสา, 2540 ; อารี พันธ์มณี, 2542 ; 
ปรชีา ธรฤทธิ,์ 2551 ; ธรีะยทุธ อว้นวงค,์ 2555) 
ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีนโยบายทางการศึกษา
ของได้เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์) จาก Malay-
sia Education Master Plan 2006-2010 โดย
ระบุว่า การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพช้ัน
นำาผู้เรียนต้องมีความสามารถทางการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ และความคดิสรา้งสรรคป์ระกอบกนั 
(Piaw, 2009) 

ทั้งน้ีการคิดมีการแบ่งออกเป็นประเภท
ย่อยต่างกันไปตามแนวคิดของแต่ละบุคคล 
และทักษะการคิดขั้นสูงมีความจำาเป็นต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนั้นบุคคลทุกคนควรได้
รับการสนับสนุนจากการเรียนและการสอนเพื่อ
ให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูงในตัวบุคคล (Heong  
and et.al., 2012) เพราะทักษะการคิดข้ันสูงน้ี
ส่งผลให้มีระดับสติปัญญาท่ีสูงด้วย (Burke and  
Williams, 2012) นอกจากนี้มีแนวโน้มว่าผู้ที่มี
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ทกัษะการคดิขัน้สูงในระดับสูงสามารถทำานายการ
ประกอบอาชพีทางวศิวกรรม และวทิยาศาสตรเ์ปน็
ส่วนใหญ่ (Ecchendu, 2007)

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิด
ข้ันสูง มีหลากหลายตัวแปร ดังพบได้ในงานวิจัย
ต่างๆ กัน แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนและ
รูปแบบการคิดมีความสัมพันธ์กับทักษะคิดขั้นสูง  
(Colucciello, 1999 ; Abdi, 2012) ความ
สามารถของผู้เรียน ความพยายามของผูเ้รยีน และ
ความใส่ใจในการสอนรวมทั้งการนำาเทคโนโลยีมา
ใชใ้นการเรยีนการสอน (Wilkins, 1992 ; Bolotin  
and Nashon, 2012) ดังนั้น มีความจำาเป็นอย่าง
ยิ่งในการหาการเรียนการสอนและวิธีการสอนให้
มีความเหมาะสมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการ
คิดขั้นสูงอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลของรูป
แบบทางการคิดต้องประกอบไปด้วยการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ มากกว่าการใช้เพียงรูปแบบ
เดียวในการสอน ซึ่งการสอนที่ให้เกิดความสมดุล
ทางความคิด โดยไม่ต้องนำาผู้เรียนมาเป็นเครื่อง
มือในการทดลองอีกต่อไป (Darlingon, 1999 ; 
Gonzalez, 2012 ; Zhang, 2005)

การจัดการเรียนการสอน มีผลต่อการ
ส่งเสริมความคิดขั้นสูงของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
และเทคนิคการสอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความคิดแต่ละแบบมีหลายวิธี ครูจำาเป็นต้อง
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความคิดที่ต้องการ ซึ่งบางครั้งต้องใช้มากกว่า 
1 เทคนิควิธี เทคนิคการสอนที่ใช้ในปัจจุบันได้
พัฒนามาจากพื้นฐานของทฤษฎีทางตะวันตก
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจมีข้อจำากัดในการที่จะนำามา
ใช้ในบริบทของไทยเราอยู่บ้าง โดยการเรียนการ
สอน เป็นกระบวนการที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
แก่ผู้เรียน เป็นกระบวนการกระตุ้น เร่งเร้า ชี้แนะ 
และชว่ยเหลอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ในเชิงทฤษฎี

และปรากฏการณ์ของการสอน มีทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาไปในทิศทางสู่ข้ัว
แนวคดิหลกัการแบบสมยัใหม ่โดยมปีจัจยัหลกัอยู่
หลายประการทีเ่ปน็แรงพลงัขบัเคลือ่นใหม้ทีศิทาง
การเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาไปตามกระแสสู่
แนวคดิหลกัการแบบสมยัใหม ่(ศริยิภุา พลูสุวรรณ, 
2543 ; เกษม วัฒนชัย, 2545 ; ภูษิต บุญทอง
เถิง, 2552) 

วิธกีารสังเคราะหง์านวิจยัอยา่งเปน็ระบบ 
(Systematic review) เป็นการหาคำาตอบจาก
คำาถามงานวิจยั โดยการรวบรวมขอ้มลูการทดลอง 
ที่มีความเหมาะสมสำาหรับการใช้เป็นคำาตอบ ซึ่ง
เป็นจุดประสงค์ที่สำาคัญเพื่อที่จะจำากัดขอบเขต
ของการศึกษา วิธีการดังกล่าวนี้มีประโยชน์เพื่อ
การลดค่าความลำาเอียงให้น้อยลง ให้ผลท่ีได้มี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสำาหรับนำาไปใช้ในการ
สรุปและเป็นข้อมูลตัดสินใจ วิธีการนี้อาจเป็นการ
จดัการเชงิระบบและการสังเคราะหไ์ปพรอ้มๆ กนั 
(Hemingway and Brereton, 2009 ; Leske, 
2011) สามารถสังเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพ หรือ
เชิงปริมาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมผสาน
ทั้งสองรูปแบบก็ได้ ทำาให้มีความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง การสำารวจ
เอกสาร

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
เน้นให้เกิดทักษะการคิดข้ันสูงที่ศึกษาวิจัยมีเป็น
จำานวนมากและหลากหลายวิธ ีจงึจำาเปน็ตอ้งมกีาร
ใชว้ธิกีารสงัเคราะหง์านวจิยัอยา่งเปน็ระบบ (Sys-
tematic review) ชว่ยในการประมวลผลขอ้มลูท่ีมี
อยูเ่ปน็จำานวนมากใหแ้สดงคา่ออกมาเปน็ผลลัพธ์
สรุปรวมเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่ก่อให้เกิดทักษะทางความคิดประเภท
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อหาแนวทางการเรียนการสอนที่

สามารถพัฒนาการคิดขั้นสูงจากการสังเคราะห์
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยของไทยจากฐานข้อมูลของ

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) สำานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
เกีย่วกับการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดขัน้สงู 
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2556

วิธีการวิจัย
ประช�กร

งานวจิยัจากฐานขอ้มลูของโครงการเครอื
ขา่ยหอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) สำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการเรียน
การสอนเพือ่พฒันาการคิดขัน้สงู ทีใ่ช้คำาสบืค้น คือ
การคิดขั้นสูง การคิดวิจารณญาณ การคิดวิพากษ์ 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิด
สงัเคราะห์ ในชว่งปี พ.ศ. 2523 – 2556 มจีำานวน 
1848 ชิ้นงาน 

กลุ่มตัวอย่�ง

งานวิจัยเชิงทดลองของไทยเกี่ยวกับการ
เรยีนการสอนเพือ่พฒันาการคิดขัน้สงู ซึง่คัดเลอืก

จากประชากรโดยใช้วิธีคัดเลือกตามเกณฑ์การคัด
เลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยกำาหนดขึ้นจำานวน 459 ชิ้น
งาน

เครื่องมือก�รวิจัย

แบบประเมินงานวิจัยจากสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553)

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

สืบค้นงานวิจัยโดยใช้คำาค้นที่กำาหนด 
จากฐานข้อมูลของโครงการเครือข่ายห้องสมุด
ในประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  
แล้วคัดเลือกงานวิจัยที่เป็นกลุ่มประชากรโดย
ใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยประเมิน โดย 
คัดเลือกงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ผ่าน
เกณฑ์เมื่อได้ระดับพอใช้ขึ้นไป) เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลองมีค่าเพียงพอสำาหรับนำาไปคำานวณหาค่า
ขนาดอิทธิพลต่อได้ และเป็นการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาได้ทั้งกลุ่มการคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วนำามาประมวล
จำานวนงานวิจัยที่ใช้การเรียนการสอนต่างชนิดกัน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยใช้ความถ่ีเป็น
เครื่องมือทางสถิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาความ
เชือ่มโยงเชงิเนือ้หาระหว่างปจัจัยดา้นการเรยีนการ
สอนกับทักษะการคิดข้ันสูงของงานวิจัยประเภท
สังเคราะห์
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ผลการวิจัย 
ตาราง 1 จำานวนงานวิจัยของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง 

ชนิดการเรียนการสอน

จำานวนงานวิจัยเกี่ยวกับการคิด (เรื่อง)  

กลุ่มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มการคิดสร้างสรรค์ รวม

วิพากษ์ วิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์  

แบบฝึก ชุดกิจกรรม/ชุดการสอน   27 17   70 114

สืบเสาะ   18 19   12 49

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เว็บไซต์ 2 9 25 2 1 39

โครงงาน   4 8   24 36

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การแก้ปัญหา   13 10   6 29

นิทาน   7     19 26

4MAT   2 7   14 23

การเล่น   2     14 16

กิจกรรมวิทยาศาสตร์   3 7   5 15

การสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ   4 9   2 15

คอนสตรัคติวิซึม   5 8 1   14

แนวทฤษฎีพหุปัญญา   5 3   5 13

สอนคิด ฝึกคิด/สมาธิ   3 3 2 3 11

บูรณาการ   2 1 1 5 9

สื่อ     3   5 8

กลุ่มสัมพันธ์/ทีม   2     5 7

การเรียนโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์   1 2   4 7

สมองเป็นฐาน (BBL)     2   5 7

เน้นวิจัย   2 3   1 6

แข่งขัน     2   2 4

การตั้งปัญหา     3   1 4
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Jigsaw   1 1   1 3

ซินดิเคท   1     1 2

การจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน     1   1 2

รวม 2 111 134 6 206 459

ต�ร�ง 2 ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเรียนการสอนกับทักษะการคิดข้ันสูงของงาน
วิจัยประเภทสังเคราะห์

ทักษะก�รคิด ปัจจัยด้�นก�รเรียนก�รสอน

เศวตาภรณ์ ตั้งวัน
เจริญ (2554)

วาสนา กุสุมาลย ์
(2550)

ธีรชัย เนตร
ถนอมศักดิ์ 
(2538)

รัตนะ บัว
สนธ์ และคณะ 

(2553)

จีรศักดิ์ ยาโน และ
คณะ (2555)

เอกสิทธิ์ ปิยะ
แสงทอง 
(2555)

เฉพาะวิชาสังคม

การศึกษาขั้นพื้น
ฐาน

ปฐมวัย-ประถม ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย

ก�รคิด
อย่�งมี
วิจ�รณญ�ณ

พหุปัญญา 1.สื่อการสอน
ที่มีลักษณะ
เป็นสื่อที่ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ให้ผลดี
กว่าสื่อประเภท
อื่น
2.สื่อการ
สอนประเภท
ประสบการณ์
ตรงให้ผลดีกว่า
วิธีอื่น
3.การสอน
เป็นกลุ่มใหญ่
ให้ผลดีกว่าการ
สอนแบบกลุ่ม
ย่อยถาวร

ใชเ้กมสถานการณ์
จำาลองและ
เทคนิคพยากรณ์

ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5E)

ก�รคิด
สร้�งสรรค์

ใช้กิจกรรมกลุ่ม

เทคนิคหมวกหกใบ ชุดการสอน

ใช้กิจกรรมการ
เขียน

การฝึกคิดแบบ
อเนกนัย

ใช้กิจกรรม
แบบไม่
กำาหนด
แนวทาง

Storyline การใช้แผนผัง
ทางปัญญา

4MAT กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์

ก�รคิด
วิเคร�ะห์

สอนแบบโครงการ แบบกลุ่มร่วมมือ 
โดยใช้เทคโนโลยี 
ตามแนวทฤษฎี 
Constructivism 
และแบบบูรณาการ

Constructivism สอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ

ใช้ภาพการ์ตูน

ก�รคิด
สังเคร�ะห์
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อภิปรายผล
งานวิจัยที่สามารถสืบค้นได้ของกลุ่มการ

คิดสร้างสรรค์เริ่มปรากฏในฐานข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 
2523 ขณะที่อีก 13 ปีต่อมาจึงปรากฏงานวิจัย
ของกลุ่มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และในช่วงปี 
พ.ศ. 2548-2554 เป็นช่วงที่มีการศึกษาการคิด
ทั้งสองนี้เป็นจำานวนมาก และปรากฏคำาศัพท์การ
คิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งมีความหมายเดียวกับการคิด
อยา่งมวีจิารณญาณ ในงานวจิยัเมือ่ ป ีพ.ศ. 2548 
และเป็นที่นิยมใช้เฉพาะงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเท่านั้น เมื่อใช้คำาสืบค้น คือ การคิด
ข้ันสูง การคดิวจิารณญาณ การคิดวพิากษ ์การคิด
สรา้งสรรค ์การคดิวิเคราะห ์และการคดิสงัเคราะห ์
จากฐานข้อมูลของโครงการเครือข่ายห้องสมุดใน 
ประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา จงึปรากฏงานวจิยัในช่วงป ีพ.ศ. 2523- 
2556 มีจำานวนทั้งสิ้น 1848 ชิ้นงาน สามารถ
คัดเลือกงานวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง และ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพสูงกว่าระดับพอใช้ จำานวน 
459 เรื่อง

กลุ่มของงานวิจัยท่ีคัดเลือกมาน้ันเป็นก
ลุ่มงานวิจัยเชิงทดลองที่มีค่าทางสถิติเพียงพอ
ต่อการคำานวณค่าขนาดอิทธิพลในลำาดับต่อ
ไป โดยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้อง
ต้น ที่กำาหนดไว้ โดยการเรียนการสอนที่นำาเสนอ
นั้นต้องมีการวิจัยปรากฏทั้งการพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
สามารถประมวลจำานวนงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยว
กับการเรียนการสอนที่พัฒนาได้ทั้งการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ที่มีผู้นิยม 
10 อันดับแรก ได้แก่ 1. การสอนโดยใช้แบบฝึก 
หรือชุดกิจกรรม/ชุดการสอน 2. การสอนแบบสืบ
เสาะ 3. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ บท
เรียนเครือข่าย 4.. การสอนโดยใช้โครงงาน 5. 
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 6. การสอนโดย

ใช้นิทาน 7. การสอนแบบ 4MAT 8. การสอน
โดยใช้การเล่น 9. การสอนโดยใช้กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 10. การสอนที่เน้นการเรียนแบบ
รว่มมอื ขณะทีก่ลุม่งานวิจยัประเภทสงัเคราะห์ พบ
ว่า มีการศึกษาในประเด็นท่ีแตกต่างกัน โดยบาง
เรื่องใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานจากหลายๆ งาน
วิจัย ให้ค่าขนาดอิทธิพลมีการคำานวณที่แตกต่าง
กัน จึงไม่สามารถนำาค่าขนาดอิทธิพลของแต่ละ
งานวิจัยมาเปรียบเทียบกันได้ การสังเคราะห์จึง
มุ่งประเด็นไปที่เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาการคิดข้ันสูง ซึ่งพบว่ามีเพียงการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และการสอนแบบ 
4MAT สามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์กับการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ การคิดสร้างสรรค์
และการคิดวิเคราะห์ ตามลำาดับ ซึ่งการเรียนการ
สอนท้ังสองนี้ปรากฏอยู่ในงานวิจัยท่ีมีจำานวนการ
วิจยัเปน็ลำาดบัที ่2 และ 7 ตามลำาดบั กระบวนการ
ทัง้สองนีม้คีวามเปน็ลำาดบัขัน้ตอนอยา่งชัดเจน จงึ
น่าเป็นเหตุให้การพัฒนาการคิดเกิดเป็นลำาดับข้ัน
ตามขัน้ตอนวธิกีารทีว่างไว ้หากสงัเกตจำานวนการ
ศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาการคดิสงัเคราะห ์พบวา่ยงัมี
ปรมิาณทีน่อ้ยมาก ทัง้ทีเ่ปน็ทกัษะการคดิระดบัสงู
ในแนวความคิดของ บลูม แต่มักจะศึกษาการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
สร้างสรรค์ เป็นส่วนใหญ่ โดยการสังเคราะห์ อาจ
ถูกมองว่าเป็นการสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ผลผลิตที่
เกิดจากการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ คือ ความ
สามารถในการถ่ายโอนเชื่อมโยง (Transfer) การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Adaptation) การริเริ่มสิ่ง
ใหม ่(Originality) และการสังเคราะห ์(Synthesis) 
(Coon and Mitterer, 2012 ; Lassig, 2013 ; 
Webster, 1990) 

ตัวอย่างของการนำาวิธีการสอนในกลุ่ม
ที่สังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบไปใช้แล้วพบว่า
สามารถกระตุ้นทักษะการคิดขั้นสูงได้เป็นอย่างดี 
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เช่น Lampert (2006) นำาวิธีการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ไปใช้สอนวิชาศิลปะ ในระดับ pre 
K-12 ได้เป็นอย่างดี ส่วนในเชิงของการประยุกต์
การสอน โดยใช้แนวทางคอนสตรัคติวิซึม พัฒนา
ต่อยอดมาเป็นวิธีการช่ือ GNOSIS เป็นกระ
บวนการที่ได้ถูกแนะนำาให้ผู้สอนได้นำาไปใช้เพ่ือ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศสิงคโปร์ที่
กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมกีารคิดอยา่งมวีจิารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค์ (Hung and et.al., 1998) ดัง
นั้นผู้สอนควรช่วยผู้เรียนโดย การพัฒนาแบบแผน
การเรียนให้ครอบคลุมการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในเชิงเทคนิค ทัศนคติที่ดี  
และความมั่นใจ (Nichol ls Charon and  
Hutkin, 2010) ควรคำานงึถงึรายวชิาทีน่ำาการสอน
ไปใช้ด้วย ดัง Grace and Murnen (2009) ได้
รายงานผลการวจัิยไวว้า่ วชิาทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความ
คิดสร้างสรรค์ เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย 
คอื วชิาศลิปะ วชิามนษุยศาสตร ์วชิาสงัคมศาสตร ์
และวชิาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิสว่นการคดิอย่างมี
วิจารณญาณเป็นไปในทางตรงกันข้ามกัน จึงควร
พจิารณาการพฒันาการคดิขัน้สงูแต่ละชนดิย่อยให้
มีความเหมาะสม และจากการสำารวจความคดิเหน็
ที่มีต่อทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน ส่วนใหญ่ให้
ความสำาคญัต่อทกัษะการคดิข้ันสงูว่าความจำาเปน็
อยา่งยิง่ เพราะคดิว่ามสีว่นสำาคัญในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ตลอดไปจนถึงการแก้ปัญหา (Heong  
and et.al., 2012) แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกด้านมีความการตระหนักถึงความสำาคัญต่อ
ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งควรปลูกฝังให้
เกิดในผู้เรียนศตวรรษที่ 21 โดยการเลือกใช้รูป
แบบทางการคิดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการเรียนรู้ ทั้งในทางบวกและลบ จึงควร
ระมัดระวังในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน

ที่พัฒนาการคิดในแต่ละส่วนให้มีความเหมาะสม 
(Hanson, 1996 ; Roux, 2011, Xie, Gao  
and King, 2013)

ความถี่ของการสอนแต่ละแบบส่วน
มากเป็นการเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาการคิด
ใดการคิดหนึ่งเท่านั้น ทำาให้ไม่สามารถระบุได้
ชดัเจนวา่การสอนชนดิใดพฒันาการคดิใดไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพราะ หากเปรียบทักษะการคิด
ขั้นสูงเป็นเหรียญแล้ว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดสร้างสรรค์เสมือนเป็นแต่ละด้านของ
เหรียญนั้น ซึ่งการคิดวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับการ
คดิสรา้งสรรคต์ัง้แตเ่ริม่จนจบกระบวนการ แตแ่ตก
ต่างกันที่ผลลัพธ์ และรายละเอียดในกระบวนการ 
(Bacanli et al., 2011a,b) แตง่านวจิยัสว่นใหญ่ท่ี
คน้พบนัน้เปน็การแยกสว่นความคิดแตล่ะประเภท
เปน็หลกั ซึง่การคดิยอ่ยทีแ่ฝงอยูน่ัน้อาจถกูพฒันา
มากกว่าชนิดของการคิดที่กำาลังทำาการวิจัยก็อาจ
เปน็ได ้Brodin and Frick (2011) ไดก้ลา่วถงึการ
คิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า
สามารถสรา้งใหเ้กดิขึน้พรอ้มกนัได้หรอืไมไ่ด ้ไมมี่
ข้อพิสูจน์ แต่ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นผู้ที่มี
ความคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูหรอืต่ำากไ็ด ้แตผู่ท่ี้
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงแล้วอาจมีความ
คิดสร้างสรรค์สูงตามกันไปด้วย หรืออาจไม่มีเลย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

ควรพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้
มีทักษะการคิดระดับสูงโดยการเรียนรู้จากการ
แกไ้ขปญัหาในโลกแหง่ความเปน็จรงิ โดยใชท้กัษะ
ทางการคิดและการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาศกัยภาพ
การคิดระดับสูง ซึ่งควรมีลักษณะ (Sahin, 2009) 
ดังนี้
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1.1 การคิดอย่างมวีจิารณญาณและระบบ 
ควรฝึกฝนการคิดโดยการให้เหตุผลตามความ
เข้าใจและสร้างตัวเลือกท่ีซับซ้อน ทำาความเข้าใจ
ของความเชื่อมโยงของระบบ

1.2 ระบุ สร้าง และแก้ไขปัญหา เป็น
ความสามารถในการสร้างกรอบ การวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา

1.3 การสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาอย่าง
ชาญฉลาด โดยนำาไปใช้ การสือ่สารความคิดใหม่ๆ  
ไปสู่ผู้อื่นได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1.1 ควรนำาวิธีการวิเคราะห์อภิมานมา
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ
ใหไ้ดค้า่อทิธพิล เปน็ประโยชนใ์นการเปรยีบเทยีบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ได้

1.2 ควรศึกษารายละเอียดของการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงคุณภาพของงานวิจัยที่

ได้รับการคัดคุณภาพงานวิจัยแล้ว เพื่อนำาเทคนิค
ที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ต่อไป

1.3 ศกึษาประเดน็อืน่เพิม่เตมินอกเหนอื
จากการคดิ เชน่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพือ่เสรมิ
ความเป็นไปได้ของการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสม และมีประโยชน์สูงสุด

1.4 ศึกษาการพัฒนาการคิดแบบต่างๆ 
ที่มีจำานวนงานวิจัยน้อย เช่น การคิดสังเคราะห์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุน

อดุหนนุการวจิยัจากสำานกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ ประจำาปี 2558 และทุนอุดหนุนของ
บัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557
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