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บทที 1
ทักษะและการพัฒนากระบวนการคิด
 การคิดของมนุษย์เพือแก้ปัญหาต่าง ๆ นัน มีวิธีการคิดแบบต่าง ๆ หลายแบบ เช่นใช้วิธีการคิดแบบ
คณิ ตศาสตร์ ใช้วิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ใช้การคิดแบบคําพูด ซึงถ้าเรายังคงทําอะไร
ซําซาก คิดอย่างทีเคยคิด ไม่มีความสนใจอย่างจริ งจังทีจะรับรู้เรื องราวใหม่ ๆ หรื อพัฒนางานใหม่ ๆ เรา
ก็จะล้าหลัง แต่ถา้ เรารับรู้ทุกเรื องราวโดยขาดการวิเคราะห์ ก็จะทําให้เรามีขอ้ มูลมาก แต่ไม่สามารถ
ตัดสินใจทําในสิ งทีถูกต้อง เนืองจากข้อมูลบางส่วนผิดพลาดอาจเนืองจากการสือ การนําเสนอผิดพลาด
หรื ออาจเป็ นเพราะความตังใจของผูเ้ สนอก็ได้ ดังนันเราจําเป็ นต้องมีการพัฒนาความคิดเพือแก้ปัญหาใน
รู ปแบบต่าง ๆ ซึงมีการพัฒนาได้หลายวิธี ดังนี
 ฝึ กทักษะการคิดและลักษณะการคิดต่าง ๆ
 ทักษะการคิด คือ ความสามารถในการคิดทีเป็ นพืนฐานของการคิดระดับสูง ทักษะของการคิดมีหลาย
ทักษะ เช่น การจําแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุ ป การคิดริ เริ ม เป็ นต้น ลักษณะการคิดคือ
รู ปแบบของการคิดทีประกอบด้วยทักษะการคิดหลาย ๆ ทักษะทีแตกต่างกัน ซึงการแก้ปัญหาหนึงๆได้
นัน อาจต้องใช้ทกั ษะการคิดหลายแบบประกอบกัน ทักษะการคิดและลักษณะการคิดทีสําคัญ ทีมักใช้
เป็ นประจําในชีวิตประจําวัน มีแบบต่าง ๆ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี
 1. การคิดคล่องและคิดหลากหลาย
 การคิดคล่องและคิดหลากหลาย เป็ นความสามารถทีจะคิดในเรื องใดเรื องหนึง หรื อในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึง ได้ผลการคิดจํานวนมาก รวดเร็ ว ตรงประเด็น และมีความหลากหลาย สามารถ
แตกแยกเป็ นหลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลักษณะ หลายประเภท หรื อหลายรู ปแบบ ซึงเราสามารถ
พัฒนาได้ โดยการตังปัญหา หรื อสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา แล้วฝึ กตอบให้ได้คาํ ตอบมากทีสุดในเวลาที
จํากัด และคําตอบนันต้องอยูใ่ นประเด็นของคําถาม
 ตัวอย่าง ถ้านักศึกษามีเข็มหมุดจํานวนหนึง นักศึกษาจะนําไปใช้ทาํ อะไรได้บา้ ง ให้คิดออกมาให้มาก
ทีสุด ภายในเวลา 4 นาที
 แนวคิดคําตอบ
o สะกิดเสียนทีตํามือ ตําเท้า
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ใช้เป็ นอาวุธ
สําหรับติดกระดาษกับผนัง หรื อบอร์ด
ไว้จิมแขนสําหรับปลุกให้ตืน
ใช้ทาํ เบ็ดตกปลา
เอาไว้เปิ ดซองจดหมาย ซองเอกสาร
สําหรับเขียด้ายทีพันกันยุง่
สําหรับกลัดผ้าทีหุ่นโชว์
กลัดผ้าเป็ นแบบก่อนตัดเย็บเสือ กระโปรง
ทําความสะอาดหวี
สําหรับเจาะรู กระดาษ
สําหรับทดลองเรื องแม่เหล็ก
 ฯลฯ
ถ้าคําตอบทีได้มีจาํ นวนมากก็แสดงว่ามีความคิดคล่อง และอาจมาจากความคิดหลากหลาย เช่น ใช้ใน
งานศิลปะ ใช้ในการทําความสะอาด ใช้ในการป้ องกันตัว เป็ นต้น
 []
ในการฝึ กการคิดคล่อง ถ้าต้องการให้ได้ผลการคิดจํานวนมากยิงขึน หลากหลายมากขึน อาจใช้เทคนิค
ระดมสมองช่วย ซึงมีรายละเอียดกติกาดังนี
)ให้เสนอความเห็นให้มากทีสุดเท่าทีจะคิดได้ เป็ นการมุ่งปริ มาณ ความคิดไม่ใช่คุณภาพ เพราะจะมีการ
คัดเลือก ความคิดเหล่านันภายหลัง
)ไม่ตอ้ งคํานึงว่าข้อเสนอแนะของนักศึกษาจะเข้าท่าหรื อไม่ และไม่ตอ้ งคํานึงว่าจะซํากับความคิดคน
อืนหรื อไม่
3) ห้ามสมาชิกในกลุ่มประเมินความคิดของคนอืน และไม่ให้วิจารณ์ความคิดเห็นของ เพือน ๆ ในกลุ่ม
เช่น การห้ามพูดประโยคในทํานองต่อไปนี
“ โธ่ คิดอะไรเพ้อเจ้อ ”
“ ทีคุณเสนอมานัน เขาเคยทํากันมาแล้ว ไม่ได้ผลหรอกครับ ”
“ ถ้าทําตามวิธีการทีคุณเสนอมา จะเปลืองเงินมากนะ ”
4) ถ้าคิดอะไรยังไม่ได้ ให้พยายามต่อความคิดซึงกันและกัน คือคิดต่อจากข้อเสนอแนะของผูอ้ ืน เพราะ
ความคิดของผูอ้ ืนอาจจะช่วยกระตุน้ ความคิดของตนให้พรังพรู ออกมาได้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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 ขันตอนในการระดมพลังสมอง มีขันตอนเรียงตามลําดับดังนี
 ขันที 1. จัดกลุ่มกลุ่มละ 5 – 8 คน และมอบหมายสมาชิกในกลุ่มทําหน้าที ประธาน เลขานุการ และ
สมาชิกทัวไป
 ขันที 2. ศึกษาปัญหาทีต้องการระดมพลังสมอง เช่น ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหา และวิธีแก้ปัญหา
เป็ นต้น ซึงสมาชิกทุกคนต้องเข้าใจถูกต้องเหมือน ๆ กัน
 ขันที 3. ระดมพลังสมองจากสมาชิก โดยเริ มจาก
o ประธานจะต้องอธิบายให้สมาชิกทราบถึงกติกา หรื อข้อปฏิบตั ิในการระดมพลังสมอง และ
แจ้งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายให้เข้าใจตรงกัน รวมทังกําหนดเวลาในการระดมพลังสมอง
ด้วย
o กําหนดแนวทางในการระดมพลังสมองซึงอาจใช้วิธีต่อไปนี
 แล้วแต่ใครจะเสนอ
 ถามทีละคน
 ใช้วิธีวนรอบจนกว่าจะหมดความคิด
 เขียนใส่กระดาษแล้วส่งมารวมกัน
o เลขานุการจะต้องจดข้อเสนอของสมาชิกแต่ละคนในกรณีทีใช้การพูด ไม่ตอ้ งสนใจ
ความหมายหรื อการผิดถูกของข้อเสนอเหล่านัน อาจจะจดในกระดานหรื อกระดาษที
สมาชิกทุกคนมองเห็นได้ชดั เจน
o ประธานต้องยับยังไม่ให้เกิดการโต้แย้งขึน ถ้ามีสมาชิกบางคนละเมิดกติกา เช่นวิจารณ์
ความคิดเห็นของผูอ้ ืน
o เมือได้ปริ มาณความคิดมากพอ หรื อหมดเวลา หรื อไม่มีผเู้ สนอความคิดต่อไป ประธาน
จะต้องแจ้งให้สมาชิกหยุดการระดมพลังสมองไว้ และแจ้งให้ทราบถึงขันตอนต่อไป
 ขันที 4. การวิเคราะห์และขยายความในกรณี ทีมีผเู้ สนอความคิดแล้วสมาชิกคนอืนเข้าใจไม่ชดั
 ขันที 5. ร่ วมกันเขียนความคิดใหม่ให้รวบรัด และแยกความคิดพวกเดียวกันไว้ดว้ ยกัน
 ขันที 6. ทบทวนดูความเป็ นไปได้ และเรี ยงลําดับความสําคัญโดยอาศัยหลักเกณฑ์ดงั นี
 เป็ นข้อคิดทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้แค่ไหน
 เป็ นข้อคิดทีมีคุณค่ากับทีจะนําไปปฏิบตั ิแค่ไหน
 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตามสภาพความเป็ นจริ งแค่ไหน
 ขันที 7. อธิบายเพิมเติมถ้าต้องการรายละเอียดเกียวกับแนวทางในการนําไปปฏิบตั ิหรื อจนกว่าจะเป็ นที
พอใจ ของสมาชิกส่วนใหญ่
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 ขันที 8. ประธานสรุ ปข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นทีได้รับความร่ วมมือในการช่วยกันระดมพลังสมอง
จากสมาชิกทังหมด ว่าได้ขอ้ เสนออะไรบ้าง เรี ยงลําดับความสําคัญแล้วได้ผลอย่างไร การประชุมครังนี
ผลทีได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ สุดท้ายประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกและปิ ดประชุม
 กิจกรรม
 ให้นกั ศึกษาจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 8 คน และระดมพลังสมองเพือแก้ปัญหาต่อไปนี
o แก้ปัญหาให้คุณลุงต่อไปนี โดยหาวิธีแก้ปัญหานี ให้มากทีสุด แล้วสรุ ปวิธีการทีได้ให้
ชัดเจน
 “ ลุงมานะ มีหลานชายวัยรุ่ นคนหนึงอายุ 13 ปี เป็ นเด็กกําพร้าอยูก่ บั ลุงมาตังเล็ก ปัจจุบนั หลานคนนีเริ ม
ติดเหล้า ลุงเป็ นกังวลเรื องนีมาก พยายามหาหนทางให้หลานเลิกดืมเหล้า จะทําอย่างไรดีนะ ”
o คิดวิธีทีจะให้ประชาชนข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย หรื อตรงทางม้าลายเพือจะได้ขา้ มถนน
ด้วยความปลอดภัย และคนขับรถจะได้ขบั ขียวดยานด้วยความสะดวก ให้ได้ จํานวนวิธีมาก
ทีสุด
 ให้นกั ศึกษาบอกประโยชน์ของฟองนําให้มากทีสุด ภายในเวลา 3 นาที เมือหมดเวลาให้สรุ ปคําตอบทีได้
ว่ามีจาํ นวนเท่าใด และจําแนกเป็ นประเภทต่างๆ ได้กีประเภท
 ให้ใช้วิธีการระดมพลังสมองจัดกลุ่ม กลุ่มละ7-8 คน คิดคําตอบของข้อ 2 ภายในเวลา 15 นาที
 ถ้านักศึกษามีท่อนไม้รูปสีเหลียมจัตุรัสขนาน 4” x 4” อยูจ่ าํ นวนหนึง นักศึกษาจะนําไปใช้ทาํ อะไรได้
บ้าง ให้ระบุให้มากทีสุด ภายในเวลา 4 นาที
 ให้นกั ศึกษาเขียนสรุ ปเป็ นข้อ ๆว่า สามารถนําขวดพลาสติกบรรจุนาที
ํ ใช้แล้ว มาทําประโยชน์อะไรได้
บ้าง
 ให้นกั ศึกษาจัดกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เสนอและเลือกหัวข้อทีกลุ่มสนใจในการฝึ กการคิดคล่องและคิด
หลากหลาย แล้วระดมพลังสมองปฏิบตั ิตามหัวข้อทีได้ ใช้เวลา 15 นาที
 []
 2. การคิดวิเคราะห์ และคิดผสมผสาน
 การคิดวิเคราะห์เป็ นการแบ่งหรื อแยกแยะสิงทีสนใจ หรื อสิ งทีเราต้องการศึกษาออกเป็ นส่วนย่อย ๆ
หรื อออกเป็ นแง่มุมต่าง ๆ แล้วทําการศึกษาส่วนย่อย ๆ นันอย่างละเอียด ซึงจะทําให้เกิดความเข้าใจหรื อ
มีความรู้เกียวกับสิงทีสนใจหรื อสิงทีต้องการศึกษาได้มากขึน การคิดผสมผสาน เป็ นการรวมความรู้ยอ่ ย
หรื อผลจากการวิเคราะห์ให้เป็ นข้อมูลใหม่ ข้อสรุ ปใหม่ กระบวนการใหม่ หรื อสิ งประดิษฐ์ใหม่ เพือ
นําไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบใหม่ได้มากยิงขึน
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 การฝึ กการคิดวิเคราะห์ มี 2 ขันตอนคือ
ขันที 1. ฝึ กหัดแบ่งหรื อแยกแยะสิงทีสนใจ หรื อสิ งทีต้องการศึกษา
ขันที 2. ทําการศึกษาส่วนย่อยทีแบ่งหรื อแยกแยะออกมาอย่างลึกซึง ดังตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่าง 2.2 แดงต้องการซือรถยนต์ จึงแยกแยะรถยนต์อย่างละเอียดดังนี
ขันที 1. แยกแยะส่วนต่างๆของรถยนต์ เช่น
o ตามสภาพทีมองเห็นได้ ดังนี ตัวถัง ประตู เครื องยนต์ หม้อนํา พวงมาลัย เบาะ ล้อ โคม
o ไฟหน้ากระโปรงหน้ากระโปรงหลังเครื องปรับอากาศเป็ นต้น
o ตามสภาพความรู้สึก ดังนี ความสวยงาม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเร็ว
o ความแข็งแรง เป็ นต้น
 ขันที 2. ศึกษาส่วนย่อย ๆ ทีแบ่งหรื อแยกแยะ เพือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง หรื อเพือเปรี ยบเทียบหา
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยต่าง ๆ ในทีนี แดงศึกษาเกียวกับส่วนย่อยต่าง ๆ เช่น ศึกษาเกียวกับตัวถัง
เครื องปรับอากาศ ล้อ พวงมาลัย ความปลอดภัย ความสวยงาม ซึงส่งผลให้แดงมีความรู้เกียวกับรถยนต์
ลึกซึงขึน จากนันนํารถยนต์ทีสนใจมาเปรี ยบเทียบกันในส่วนย่อยทีได้ศกึ ษาไปแล้ว เพือเป็ นข้อมูลช่วย
ในการตัดสินใจซือรถ
 []
 ตัวอย่าง 2.3 เราสามารถฝึ กการคิดผสมผสานได้ในลักษณะหนึงคือ การนําความรู้ยอ่ ย ๆ มาผสมผสาน
เพือให้ได้แนวคิดใหม่ สิ งประดิษฐ์ใหม่ หรื อกระบวนการใหม่ โดยในขันแรกนีอาจพิจารณาจากสิงทีพบ
เห็นได้จริ งก่อนว่าเกิดจากความรู้ยอ่ ย ๆ ใดมาผสมผสานกัน เช่น
 โทรศัพท์ + เครื องถ่ายเอกสาร ผลทีได้คือ เครื องโทรสาร
 ขนมแพนเค้ก + รู ปหัวใจ ผลทีได้คือ แพนเค้กรู ปหัวใจ
 วงล้อ + เก้าอี ผลทีได้คือ เก้าอีเลือน
 ดินสอ + ยางลบ ผลทีได้คือ ดินสอทัวไปทีมียางลบด้านบน ดูภาพที 2.1
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 ภาพที 2.1 แสดงการคิดผสมผสาน


 กิจกรรม
 จงแบ่ง “ บ้าน” ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ พร้อมทังบอกสิงทีท่านรู้ หรื ออยากรู้เกียวกับส่วนย่อยนัน
 โดยบอก ส่ วนย่อย และ สิงทีรู้ หรืออยากรู้ โดยแบ่งตามสภาพ 1) ทีมองเห็น หรื อสังเกตได้ 2) ทีเป็ น
ความรู้สึกนึกคิด
 สมมติว่านักศึกษาได้รับมอบหมายให้พาเพือนจํานวน 30-40 คน ไปทัศนศึกษา ให้วิเคราะห์
 ว่านักศึกษาต้องทําอะไรบ้าง และสิงทีทํานันทําอย่างไร ( วิธีการในการดําเนินงาน)
 ให้นกั ศึกษาใช้คาํ ทีกําหนดให้ต่อไปนี เขียนเป็ นข้อความหรื อเรื องราวทีสมบูรณ์ ความยาว
 ประมาณ 6-8 บรรทัด โดยให้มีคาํ เหล่านี ครบทุกคํา ( ให้นกั ศึกษาขีดเส้นใต้คาํ ทีกําหนดในข้อความที
นักศึกษาเขียนด้วย )
o ชาวนา ขอนแก่น รถจักรยานยนต์ ความซือสัตย์ ความวุ่นวาย
o ชีวิต คอมพิวเตอร์ แม่นาํ หนังสือ ความดี การพักผ่อน เครื องบิน กระโปรง
 ให้นกั ศึกษาจัดกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เสนอและเลือกหัวข้อทีกลุ่มสนใจในการฝึ กการคิดวิเคราะห์และ
ผสมผสาน แล้วระดมพลังสมองปฏิบตั ิตามหัวข้อทีได้ ใช้เวลา 15 นาที
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 การคิดริ เริ ม เป็ นการคิดทีให้ผลของการคิดทีมีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิด ของคนทัว ๆ ไป
มีลกั ษณะหรื อมุมมองไม่เหมือนผูอ้ ืน เป็ นการนําความรู้เดิมมาดัดแปลงให้เป็ นความคิดใหม่ซึงไม่ซากั
ํ บ
ใคร
 การเปิ ดใจให้ กว้ างเพือหาวิธีใหม่ ๆ
 “ การค้นพบสิงใหม่ ๆ คือ การมองสิงของเดียวกับทีทุกคนมองอยู่ แต่ คดิ ต่ างจากพวกเขา” อัลเบิร์ต
เซนต์ จอร์ จี นักฟิ สิกส์ ชือดัง ทีเคยพิชิตรางวัลโนเบล
ตัวอย่าง ความคิดเห็นทีสร้างสรรค์ ( จากหนังสือศิลปะการเสริ มสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ ดร . โร
เบิร์ต ดับบลิว ออลสันเขียน มนูญ ตนะวัฒนา แปลและเรี ยบเรี ยง 2537 : 19) ลูกจ้างคนหนึงของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ได้รับรางวัลด้านคุณงามความดี เป็ นเงินจํานวน 5,500 ดอลลาร์ จากความคิดเห็น ด้าน
สร้างสรรค์ของเขา ทีได้ช่วยประหยัดเงินของรัฐถึง 110,000 ดอลลาร์ดว้ ยการใช้วิธีการเปลียนเครื องหมาย
จราจรทีสะท้อนแสง ซึงใช้สาํ หรับเขต การก่อสร้างทางหลวงทีมีขอ้ ความว่า “ คนกําลังทํางาน” และ “
ทางอ้อมข้างหน้า” จากสีเหลืองให้เป็ นสี สม้ เพือให้เป็ นไปตามกฎใหม่ของรัฐ รัฐได้สรุ ปว่า เราจะต้องโยน
เครื องหมายสีเหลืองอันเดิมทิงไป และซื ออันใหม่มาแทน เพราะพืนผิวด้านหน้าของอลูมิเนียมทีทาด้วยสี
สะท้อนแสงนัน ไม่สามารถนํามาทาสีทบั ใหม่ได้ ลูกจ้างคนนีได้ช่วยเหลือโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค้นหา และพัฒนาวิธีทาสีทบั เครื องหมายสีเหลืองอันเดิม ด้วยการใช้กาวสีแดงเข้มทาทับ ทําให้ได้แผ่นป้ าย
จราจรกลายเป็ นสีสม้ ตามทีปรารถนา
 การฝึ กการคิดริเริม อาจทําได้ดงั นี
o การเล่นอย่างสร้ างสรรค์ กุญแจสําคัญอย่างหนึงทีนําไปสู่ความคิดริ เริ มคือการปลดปล่อย
การคิดและทํากิจกรรมทีแปลกไปจากเดิม มองหาสิงต่าง ๆ ทีเราสนใจ และรู้สึกสนุกเมือได้
พบหรื อเล่น อาจเป็ นคําคม รู ปแบบทีไม่ปกติ ปล่อยตนเองให้คิดหรื อทําอะไรทีอาจมองดูว่า
“ เหลวไหล” บ้างแต่ตอ้ งไม่ทาํ ให้ตนเองและผูอ้ ืนเดือดร้อน และสังเกตว่ามีความรู้สึกเป็ น
อิสระหรื อไม่ เช่น เปิ ดเพลงสนุก ๆ แล้วทํากิริยาใด ๆให้เข้ากับจังหวะดนตรี สิงประดิษฐ์ที
สําคัญหลายชนิดมีกาํ เนิดมาจากการเล่นอย่างสนุกสนานของมนุษย์ โดยมีใครสักคนหนึงที
มองเห็นข้อดี และนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ( ความคิดสร้างสรรค์ )
 ตัวอย่าง จัตุรัสสําหรับม้าหมากรุ ก นักคณิ ตศาสตร์ในศตวรรษที 18 ชือ เลียวนาร์ด ยูเลอร์ ได้สร้าง
สีเหลียมจัตุรัส ซึงแต่ละแถวไม่ว่าจะบวกในแนวตัง หรื อในแนวนอนก็จะได้ผลลัพธ์ 260 และถ้าบวกไป
รวบรวมและเรี ยบเรี ยง โดย พัชรา จงโกรย

หน้า 8

9

เพียงครึ งหนึง ก็จะได้ 130 และหากเดินม้าหมากรุ กด้วยแนวทางรู ปตัว L โดยเริ มจากช่องที 1 ก็จะ
สามารถเดินไปจนครบกระดานทัง 64 ตา ได้ตามลําดับตัวเลข
 1  48  31  50  33  16  63  18
 30  51  46  3  62  19  14  35
 47  2  49  32  15  34  17  64
 52  29  4  45  20  61  36  13
 5  44  25  56  9  40  21  60
 28  53  8  41  24  57  12  37
 43  6  55  26  39  10  59  22
 54  27  42  7  58  23  38  11
 กิจกรรม
 ให้นกั ศึกษาทดสอบสมบัติของจัตุรัสสําหรับม้าหมากรุ กดังตัวอย่างทีผ่านมา
o การฝึ กการจินตนาการ แฮรี พอตเตอร์ เป็ นหนังสือทีมีผนู้ ิยมอ่านมากทีสุดในโลกเล่มหนึง
สิ งทีดึงดูดใจผูอ้ ่านได้มากประการหนึงคือ การจินตนาการ ทีไม่มีขอบเขตของผูเ้ ขียน เมือ
คิดถึงการจินตนาการ บุคคลทีควรกล่าวถึงอย่างยิง คือ เลโอนาโด ดา วินซี (Leonado da
vinci ค. ศ. 1452 – 1519 ) และ โทมัส แอลวา เอดิสนั (Thomas Alva Edison ค. ศ. 18471931 ) โดย ดา วินซี เป็ นนักวิทยาศาสตร์ จิตรกร ประติมากร และสถาปนิก ซึงได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นผูร้ ิ เริ มหรื อผูน้ าํ ในศิลป- วิทยาการหลายสาขา เช่น ชีววิทยา ภูมิศาสตร์
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางด้านการทหาร ดาวินซี ใช้ทงจิ
ั นตนาการ สัมผัสทางสีสนั
และการจัดองค์ประกอบร่ วมกับอารมณ์ในการผลิตงานต่าง ๆ เขาใช้สมองทังสองซีกอย่าง
เต็มที และ เอดิสนั เป็ นสุดยอดของนักประดิษฐ์ทีมีผลงานการคิดค้นสิ งต่าง ๆ ด้วยปริ มาณ
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ทีสูงทีสุดทียังไม่มีผใู้ ดเปรี ยบได้ นันคือ ได้จดทะเบียนลิขสิทธิสิ งประดิษฐ์ของเขาไว้ 1,093
ชนิด และมีสิงทียังไม่ได้จดทะเบียนอีกมากมาย เห็นได้ชดั เจนว่าเมือเขาจินตนาการแล้วได้
มีการทดลองทําตามความคิดของเขาด้วย ในวัยเด็กเขาเคยทดลองนังกกไข่แทนแม่ไก่
ตัวอย่างงานประดิษฐ์ทีสําคัญของเอดิสนั เช่น ปรับปรุ งเครื องรับโทรศัพท์ของเบลล์ให้ดีขึน
โดยบริ ษทั เวสเทอร์น ยูเนียน เป็ นผูว้ ่าจ้าง ซึงเขาปรับปรุ งจนได้ผลดี และคําว่า “ ฮัลโหล” ที
เขาพูดซํา ๆ กันหลายครังในการทดลอง ก็เป็ นทีนิยมใช้กนั จนถึงทุกวันนี งานประดิษฐ์
เครื องบันทึกเสียง งานประดิษฐ์เครื องฉายภาพยนตร์ และทีสําคัญอย่างยิงคืองานประดิษฐ์
หลอดไฟฟ้ า โดยเขาคิดจินตนาการว่า ควรใช้วตั ถุทาํ เป็ นไส้หลอดไฟ แทนการอาร์คด้วย
คาร์บอนตามระบบเดิม เขาทดลองใช้วตั ถุหลายชนิดทําไส้หลอด เช่น ใยมะพร้าว เส้นผม
คาร์บอน และโลหะต่าง ๆ
 เราสามารถฝึ กการจินตนาการได้ เช่น การตังคําถามเกียวกับสิงของ สถานการณ์ หรื อเหตุการณ์แปลก ๆ
แล้วจินตนาการคําตอบหลาย ๆ คําตอบดังตัวอย่างต่อไปนี
 ตัวอย่าง คําถามต่อไปนี เป็ นการฝึ กการจินตนาการ
o ถ้านักศึกษาพบกับนายกรัฐมนตรี โดยบังเอิญนักศึกษาจะพูดอะไรกับท่านนายก
o ถ้าม้ากับรถยนต์พดู คุยกันได้ เมือเจอกันจะพูดคุยกันอย่างไร
o จะเกิดอะไรขึน ถ้า ……………………………………..
o อะไรจะเกิดขึนบ้าง ถ้ามนุษย์มีตาหลังเพิมขึนอีกสองตา
 []
o ฝึ กให้ มมี ุมมองหลากหลาย โดยกําหนดรู ปร่ าง สิงของ สถานการณ์ เหตุการณ์ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ แล้วพยายามตอบหรื อบอกให้ได้คาํ ตอบทีเกียวข้องกับสิงนันให้มากทีสุด ให้แปลก
ทีสุด
 ตัวอย่าง ในภาพนีมองเป็ นอะไรได้บา้ ง







รู ปวงกลมอยูข่ า้ งกล่องสามเหลียม
รู ปบ้าน
รู ปซองจดหมาย
รู ปภาพมีทีแขวนกับผนัง
รู ปกล่องสามเหลียมทีถูกเจาะรู
6) ขนมปัง ฯลฯ
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o ฝึ กหาทางเลือกหลากหลาย โดยกําหนดเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา แล้ว
พยายามบอกคําตอบทีเป็ นไปได้ให้มากทีสุด ให้แปลกทีสุ ด เพือเป็ นทางเลือกใหม่ ในการ
เปลียนแปลงสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา
ตัวอย่าง ปัญหาทีฝึ กให้หาทางเลือกหลากหลาย เช่น คําตอบของสภาพปัญหา “ โรงเรี ยนไม่มีครู”
o ให้นกั เรี ยนโตสอนนักเรี ยนเล็ก
o ใช้เทคโนโลยีการสือสารทางไกล
o ยืมครู มาจากโรงเรี ยนในเขตเดียวกัน
o ใช้สือการสอนทีเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
o ให้คนในท้องถินมาช่วยสอน
o ให้พ่อ - แม่ ผูป้ กครองผลัดกันมาสอน
o ย้ายนักเรี ยนไปเรี ยนทีโรงเรี ยนใกล้เคียง
ฝึ กผสมผสานความคิด โดยกําหนดของ 2 อย่างมาคู่กนั และพยายามคิดของสิงหนึง
ตามคุณสมบัติหรื อลักษณะของอีกสิงหนึง หรื อนําคุณสมบัติของทังสองอย่างมาเชือมต่อกันได้สิงใหม่
ซึงแปลกไปกว่าเดิม ซึงบางคําตอบอาจเป็ นแนวคิดไปสู่การปฏิบตั ิได้
ตัวอย่าง ( จาก แว้บ ! แปลจาก A Whack on The Side of The Head ของ Roger von Oech เรี ยบเรี ยง
โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หน้า 25-26 2536 ) นายโจฮัน กูเตนเบอร์ก เป็ นผูน้ าํ แนวคิดสองอย่าง
ทีไม่เกียวข้องกัน คือการพิมพ์เหรี ยญกษาปณ์ และการคันองุ่น มารวมกันกลายเป็ นความคิดสร้างสรรค์
ชนิดใหม่ กรรมวิธีพิมพ์เหรี ยญกษาปณ์มจี ุดประสงค์เพือทําให้เหรี ยญเกิดรอยภาพตามทีออกแบบไว้
และกรรมวิธีคนองุ
ั ่นโดยการบีบในถัง มีจุดประสงค์ทีจะแยกนําหวานออกจากผลเพือมาทําเหล้าองุ่น
นาย กูเตนเบอร์ก สงสัยว่า ถ้าลองเอาแบบพิมพ์เหรี ยญกษาปณ์ไปไว้ใต้เครื องคันองุ่น ลองบีบดู โดยใช้
กระดาษวางใต้แบบพิมพ์เหรี ยญด้วยแล้ว จะเกิดอะไรขึน เขาได้ทาํ ลายความรู้สึกทีว่าเครื องคันองุ่น มีไว้
คันองุ่นอย่างเดียว ซึงผลลัพธ์จากการกระทําดังกล่าว ก็คือเขาได้คน้ พบกรรมวิธีพิมพ์หนังสือโดยใช้
แป้ นพิมพ์
ตัวอย่าง สถานการณ์ฝึกการผสมผสานความคิด โดยคิดสิงหนึงตามคุณสมบัติของอีกสิงหนึง หรื อ
เชือมคุณสมบัติทงสองเป็
ั
นของใหม่ให้มากทีสุดเช่นในภาพที 2.4 นก และปากกา กําหนดคุณสมบัติของ
นก ให้เขียนคุณสมบัติของปากกา ทีเทียบเคียงกัน หรื อกําหนดคุณสมบัติของปากกากให้เขียนคุณสมบัติ
ของนก
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 ภาพที 2.4
o นกทีสามารถเขียนหนังสือได้ ปากกาทีสามารถเคลือนไหวได้รวดเร็ว
o ปากกามีปลอก( ปากนก) ปากกาทีมีสีสนั สดใส
o ปากกามีขน ปากกามีเสียง
o ปากกาปากแข็งสามารถเจาะกระดาษได้ ปากการู ปร่ างนก
o ฝึ กคิดปรับปรุงสิงทีมีอยู่ โดยกําหนดสิ งทีเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น สิงของ ความคิด การ
ปฏิบตั ิ กระบวนการต่างๆ แล้วฝึ กคิดวิเคราะห์เพือปรับปรุ งและพัฒนา โดยคิดตามลําดับ
ดังนี
 สิ งนีมีจุดประสงค์อะไร
 สิ งนีมีรูปแบบหรื อลักษณะอย่างไร และตรงไหนเป็ นจุดเด่น - จุดสําคัญ
 หาเหตุผลว่า ตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างไร และตรงไหนเป็ นส่วนสําคัญ
 พิจารณาดัดแปลง ปรับปรุ ง ตรวจสอบ หาสิ งทดแทน เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ดีขึน
 ตัวอย่าง แสดงการฝึ กคิดปรับปรุ งสิ งทีมีอยู่ เกียวกับ “ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่”
o จุดประสงค์ : เพือสร้างความรักของนักศึกษาในสถาบัน และให้ความอบอุ่นกับน้องใหม่
o รู ปแบบ : รุ่ นพีบังคับรุ่ นน้องให้ทาํ ตามคําสัง มีการป้ ายสีบนร่ างกายของรุ่ นน้อง
o เหตุผล : การทีถูกกลันแกล้งจะทําให้รุ่นน้องรักกัน และสามารถจดจํารุ่ นพีได้ดี ซึงต่อไปจะ
ทําให้เกิดความรัก และความสามัคคี
o การตรวจสอบและปรับปรุ ง :………………………………………………………
7) การมีอารมณ์ขัน ไอเซน, ดูบแมน และ โนวิกก◌ี◌้ (Isen , Daubman & Nawicki 1987 ) ได้วิจยั เกียวกับ
การคิดสร้างสรรค์กบั อารมณ์ขนั ผูว้ จิ ยั พบว่า บุคคลทีชอบดูรายการเกียวข้องกับอารมณ์ขนั ต่าง ๆ นัน มักมี
คุณสมบัติทางด้านการคิดทีเป็ นปกติเหมือนคนทัว ๆ ไป สามารถรับรู้ความสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างความรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ดี มีอารมณ์ดี ซึงเป็ นสิงทีส่งเสริ มให้บุคคลมีความคิดกว้าง และมีความคิด
สร้างสรรค์เพิมขึน
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 ภาพ การใช้เวลาไปโดยปราศจากความคิดสร้างสรรค์
 8) การคิดออกนอกกรอบการคิดปกติ รู ปแบบทีจะชนะต้องกําจัดความคิดทียึดติดรู ปแบบทีเคยพบ
ออกไป คนมากมายได้ตดั สินความคิดใหม่ ๆ ไว้ล่วงหน้า และไม่เคยให้โอกาสแก่ตนเองในการถาม
คําถามต่าง ๆ ทีถูกต้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี
 ตัวอย่าง2.12 มีจุดอยู่ 9 จุด จัดเรี ยงกันดังรู ปข้างล่างต่อไปนี ให้ลากเส้นตรงผ่านจุดทัง 9 โดยลากเส้นตรง
เพียง 4 เส้น ทังนีต้องไม่ยกปลายดินสอ ( หรื อปากกา) ออกจากกระดาษ



 ภาพที 2.6
 วิธีคดิ การแก้ปัญหานี ส่วนใหญ่จะต้องลากเส้นอย่างน้อย 5 เส้น ซึงถ้าเรามาพิจารณาว่าทําไมถึงเป็ น
เช่นนัน ก็เพราะว่าเราได้กาํ หนด ขอบเขตของวิธีปฏิบตั ิเอาไว้ว่าต้องขีดเส้นอยูใ่ นกรอบสีเหลียมของจุด
ทัง 9 จุด โดยทีโจทย์ไม่ได้บงั คับไว้ ทําให้เราไม่สามารถแก้ปัญหานีได้โดยลากเส้นตรงเพียง 4 เส้น นัน
คือ การแก้ปัญหานี ต้องรู้จกั คิดและขีดออกไป “ นอกกรอบ” ซึงสามารถทําได้ดงั ภาพ2.6
 []
 ตัวอย่าง นักศึกษาได้รับคําสังให้ปลูกต้นไม้ 4 ต้นโดยแต่ละต้นจะต้องมีระยะห่างเท่า ๆ กันทุกต้น
นักศึกษาคิดว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร
 วิธีคดิ การแก้ปัญหานี ส่วนใหญ่อาจคิดโดยปลูกต้นไม้ลงบนจุดยอดมุมของรู ปสีเหลียมจัตุรัส แต่ก็จะ
พบว่าต้นทีอยูใ่ นแนวเส้นทะแยงมุมของรู ปสีเหลียม มีระยะห่างมากกว่าต้นทีอยูใ่ นแนวเส้นอืนๆ และไม่
ว่าจะลองปลูกแบบใด เราก็จะไม่สามารถทําตามเงือนไขข้างต้นได้
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ปัญหานีจะสามารถหาคําตอบได้ ก็ต่อเมือเราได้พิจารณาปัญหานี อย่างถ่องแท้ว่า ปัญหามีขอ้ กําหนด
อะไรบ้าง และเราได้บีบตนเองในเรื องใดหรื อไม่โดยทีปัญหาไม่ได้กาํ หนด หรื อกล่าวว่าเราได้สร้าง
ขอบเขตอะไรขึนมาด้วยตนเองหรื อไม่ คําตอบคือไม่จาํ เป็ นต้องปลูกบนพืนราบเท่านัน แล้วเราก็จะพบ
ทางออก โดยการทําเนินขึนมาแล้วปลูกต้นไม้ลงบนยอดเนินนันต้นหนึง ส่วนอีก 3 ต้นทีเหลือให้ปลูกไว้
ตรงเชิงเนิน ดังภาพที 2.7



 ภาพ การแก้ปัญหาการปลูกต้นไม้
 ตัวอย่าง เมือโทมัส เอดิสนั ต้องการจ้างพนักงานใหม่ เขาจะเชิญผูส้ มัครมาทานอาหารกลางวันทีเป็ น
ซุปชามหนึง แล้วเขาจะเฝ้ าดูบุคคลนันอย่างระมัดระวัง เพือดูว่าเขาเหยาะเกลือลงก่อนทีจะชิมหรื อไม่ ถ้า
เหยาะก่อนเขาก็ไม่จา้ ง เพราะเอดิสนั รู้สึกว่าคนเรามีขอ้ สมมติมากมายทีได้รับการปลูกสร้างไว้ใน
ความคิดของเราโดยความจําเป็ นของชีวิต เขาไม่อยากให้คนของเขา “ เหยาะเกลือประสบการณ์แห่งชีวิต
ก่อนทีจะได้ชิม”
 กิจกรรม
o ความเกียจคร้าน มีประโยชน์อะไรบ้าง
 2 ถ้านักศึกษาเป็ นเจ้าของประกอบการ มีวิธีการอะไรบ้างในการตอบแทนพนักงานทีทํางานซือสัตย์
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง นอกเหนือจากการเพิมเงินเดือน และการให้เงินโบนัส
o ให้นกั ศึกษาคิดบทเจรจา เมือแม่นาคพระโขนงพบกับไอน์สไตน์
o จะเกิดอะไรขึน ถ้ามนุษย์สามารถพูดคุย สือสารกับสัตว์ทุกชนิดได้
o จะเกิดอะไรขึน ถ้านักศึกษาถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที 1
o จงแบ่งรู ปสีเหลียมจัตุรัสให้เป็ นสีส่วนทีเท่ากันให้มากแบบทีสุดและปฏิบตั ิให้เห็นจริ ง โดย
แบ่งกลุ่ม ตัดกระดาษตามแบบทีได้
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o
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กําหนดไม้ขีดให้ 9 ก้าน ให้ต่อไม้ขีด 9 ก้านนี ให้เป็ นรู ปสามเหลียมด้านเท่า 7 รู ป ( ห้ามหัก
ไม้ขีด) วาดรู ปประกอบด้วย
กําหนดให้กระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น ให้นกั ศึกษาฉีกออกอย่าให้หลุดออกจากกัน
เมือดึงออกให้เป็ นวง ( หรื อกรอบ) สามารถครอบตัวนักศึกษาได้
รถยนต์สาํ หรับบรรทุกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ควรมีรูปลักษณะ และอุปกรณ์พิเศษอย่างไร
บ้าง
มีจุดอยู่ 16 จุด จัดเรี ยงกันดังรู ปข้างล่าง ให้ลากเส้นตรงผ่านจุดทัง 16 โดยลากเส้นตรงเพียง
6 เส้น ทังนีต้องไม่ยกปลายดินสอ( หรื อปากกา) ออกจากกระดาษ


o จงเขียนจํานวน 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 ลงในรู ปวงกลมข้างล่าง ให้ผลบวกของ
จํานวน สีจํานวน ทีอยูใ่ นแถวเดียวกันรวมกันเป็ น 20 วิธีแรก สําหรับผูท้ ียังไม่ทราบว่าจะ
ทําอย่างไร คงต้องใช้การลองผิดลองถูก


o จากข้อ 11. เขียนจํานวนดังกล่าวในรู ปวงกลมเช่นเดิม แต่ให้ผลบวกของจํานวนสี จํานวนที
อยูใ่ นแถวเดียวกันรวมกันเป็ น 17
รวบรวมและเรี ยบเรี ยง โดย พัชรา จงโกรย

หน้า 15

16

o ให้นกั ศึกษาคิดสิงหนึงตามคุณสมบัติของอีกสิงหนึง หรื อเชือมคุณสมบัติทงสองเป็
ั
น
ของใหม่ให้มากทีสุด


o จากภาพแต่ละภาพต่อไปนี ให้นกั ศึกษาพิจารณาว่าวัตถุนนั ๆ มีผวิ หน้าของวัตถุจาํ นวนกี
หน้า
 ตัวอย่างเช่นในภาพทางซ้ายมือ ผิวบน 1 มี
1 หน้า ผิวด้านล่าง 3 หน้า ผิวด้านนอก 4
หน้า และผิวด้านในอีก 2 หน้า รวมเป็ น 10
ผิวหน้า




o ให้นกั ศึกษาจินตนาการว่ารู ปสีเหลียมจัตุรัสต่อไปนี มองดูเหมือนอะไรบ้าง ให้ตอบอย่าง
น้อย 3 อย่าง
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o ให้นกั ศึกษาตังสถานการณ์เพือฝึ กให้ตนเองพัฒนาการคิดริ เริ ม และปฏิบตั ิตามการฝึ กทีคิด
ขึนด้วย
 []
 4. การคิดละเอียด ชัดเจน
 การคิดละเอียดชัดเจน หมายถึงการคิดทีให้ผลของการคิดทีมีรายละเอียดทังส่วนทีเป็ นหลัก ของเรื องที
คิด และส่วนทีเป็ นองค์ประกอบย่อยของหลักทีคิด รวมถึงการคิดทีชัดเจนโดยสามารถอธิบายเรื องทีคิด
หรื อยกตัวอย่างทีสอดคล้องกับเรื องทีคิดได้ และในกรณี ทีเป็ นความคิดเกียวกับการปฏิบตั ิ จะต้อง
สามารถ บอกขันตอนการปฏิบตั ิได้ การฝึ กการคิดละเอียด ชัดเจน สามารถทําได้โดยฝึ กให้ขยายความ
โดยการอธิบายเพิมเติม การยกตัวอย่าง คําอุปมาอุปไมย คําพังเพย ประกอบการอธิบาย และฝึ กให้คิดถึง
ขันตอนในการดําเนินการต่างๆ ซึงอาจใช้การเขียนแผนผังช่วย ซึงแผนผังทีใช้มีหลายแบบเช่น แผนผัง
ก้างปลา แผนทีความคิด(Mind mapping) แผนภูมิ ในทีนี จะยกตัวอย่างวิธีการฝึ กการคิดละเอียด ชัดเจน
โดยการเขียนแผนผังความคิดซึงมีประโยชน์มาก ในการวางแผนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
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 เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
 การเขียนแผนผังความคิด ช่วยให้เกิดอิสระทางความคิด สามารถระดมความคิดจัด หมวดหมู่ความคิด
และใช้สรุ ปย่อเรื องทีสนใจซึงอาจเป็ นเรื องทีได้จากการฟัง การอ่าน ซึงมีผลช่วยในการจําได้อย่างดี
นอกจากนี ยังฝึ กการใช้สมองทัง 2 ซีกด้วย การเขียนแผนผังความคิดมีวิธีการสัน ๆ ดังนี
 เขียนหัวข้อหรื อวาดภาพเรื องทีต้องการคิดไว้กลางหน้ากระดาษ
 ลากเส้นออกมาจากหัวข้อหรื อภาพในข้อ 1) โดยจะเป็ นเส้นตรงหรื อเส้นโค้งก็ได้ อาจเรี ยกว่ากิง และ
เขียนปัจจัยหลักหรื อ หัวข้อสําคัญ ไว้เหนือเส้นทีเป็ นกิง ซึงการนึกถึงปัจจัยหลักนีอาจคิดประกอบเป็ น
ภาพจําลองของเหตุการณ์ทีสนใจก็ได้ ดูภาพที 2.8 (1)




 ภาพที 2.8 (1)

 ภาพที 2.8 (2)

 3)เขียนปัจจัยรองหัวข้อรองซึงเป็ นรายละเอียดหรื อเนือหาทีสําคัญของแต่ละหัวข้อหลัก บนเส้นแขนงที
ต่อออกไปจากแต่ละกิง ทีทําไว้ในภาพที 2.8(1) เป็ นภาพที 2.8 (2)
 พยายามคิดถึงรายละเอียดเพิมเติม ขยายต่อไปในแต่ละแขนงของภาพที 2.8 (2) และเขียนเป็ นข้อความไว้
บนเส้น ทีแตกย่อยออกไปจากแขนงนัน ๆ
 การเขียนแผนผังความคิดนีสามารถเพิมเติมเส้นกิง แขนง หรื อแขนงย่อยได้เสมอเมือพบหัวข้อหลัก
หัวข้อรองทีเกียวข้อง หรื อน่าสนใจในภายหลัง นอกจากนีแผนผังความคิดสามารถทําให้น่าสนใจ เห็น
หัวข้อทีสําคัญและสวยงามเพิมขึนได้อีก เช่น ทําให้ขนาดของเส้นมีความหนามากหรื อน้อยแตกต่างกัน
ตามลําดับขันของการเขียนจากศูนย์กลางของภาพ ซึงขนาดของเส้นจากศูนย์กลางของภาพจะมีความ
หนามากทีสุดและค่อย ๆ มีความหนาลดลง หรื อให้ความหนาของตัวอักษรทีเขียนแตกต่างกันโดยหัวข้อ
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สําคัญมีอกั ษรตัวใหญ่และหนา หัวข้อรองเป็ นอักษรตัวเล็กกว่า และอาจใช้สีหรื อภาพวาดประกอบให้
สวยงามก็ได้
 ตัวอย่าง ถ้าต้องการเขียนแผนผังความคิดในหัวข้อการจัดอบรมอาจารย์วิชาการคิดและการตัดสินใจ
นอกสถานทีสามารถเขียนแผนผังความคิดอย่างง่าย ๆ ได้ดงั ภาพที 2.9



 ภาพ แผนผังความคิดเกียวกับการเตรี ยมอบรมวิชาการคิดและการตัดสินใจ

 กิจกรรม
o จงเขียนแผนผังความคิดในหัวข้อทีกําหนดให้ต่อไปนี
 นักศึกษาบางส่วนแต่งกายไม่เรี ยบร้อยเมือเข้ามาในสถานศึกษาเพราะอะไร
 นักศึกษาบางส่วนมีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ตาเพราะอะไร
ํ
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 []
 5. การคิดอย่างมีเหตุผล
 การคิดอย่างมีเหตุผล เป็ นการคิดทีอ้างอิงหลักฐานมาสนับสนุนเพือให้ได้ขอ้ สรุ ปทีถูกต้อง โดยสามารถ
อธิบายหรื อบอกความสัมพันธ์ระหว่างทีอ้าง กับข้อสรุ ปได้ ซึงส่งผลให้ผทู้ ีมีความคิดอย่างมีเหตุผล
สามารถชักชวนหรื ออธิบายให้ผอู้ ืนยอมรับ หรื อเชือถือได้ และยังส่งผลให้เป็ นคนทีได้มี การพิจารณา
รอบคอบมากขึน ก่อนการตัดสินใจในเรื องต่าง ๆ หลักฐานทีนํามาอ้างอิงได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง
หลักการ หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆข้อสรุ ป ทีได้ ได้แก่ กฎเกณฑ์ใหม่ การตัดสินใจ ผลสรุ ป ข้ออ้างอิง
ความสัมพันธ์ การตัดสินประเมินค่า สมมติฐาน หลักการใหม่ ข้อสรุ ปทีได้นนอาจ
ั
เป็ น การอ้างอิงจาก
ข้อเท็จจริ งหลาย ๆ ข้อมาสรุ ป หรื ออาจต้องใช้ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ ค้นหา ฯลฯ
ช่วยให้ได้ขอ้ สรุ ปนัน ๆ และถ้าข้อมูลมีไม่เพียงพออาจทําให้การสรุ ปนันผิดพลาดได้
 การฝึ กการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถทําได้ เช่น
 ให้ทาํ การสรุ ป จากข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีทีกําหนดให้ ซึงข้อมูลนันอาจเป็ นข้อความ ตัวเลข หรื อรู ปภาพ
 กําหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ขึน แล้วให้บอกเหตุผลเพือสนับสนุนหรื อคัดค้าน
 ฝึ กการตังสมมติฐาน ซึงเป็ นการคาดคะเนคําตอบทีเป็ นไปได้ จากข้อมูล หรื อความรู้ยอ่ ยทียังไม่สมบูรณ์
 ตัวอย่าง จากข้อกําหนดให้ต่อไปนี จงหาว่า A , B และ C เป็ นตัวเลขโดดอะไร
 AB + AB + AB = CBB
 วิธีคดิ B เป็ นหลักหน่วย และ B บวกกัน 3 ตัว ได้ผลลัพธ์ในหลักหน่วยเป็ น B แสดงว่า เราต้องคิดถึงเลข
อะไรทีบวกกัน 3 ตัวแล้วได้ผลลัพธ์ในหลักหน่วยเป็ นตัวเดิม เมือพิจารณาจากเลข 0 ถึง 9 พบว่าเลขที
สอดคล้องกับเงือนไขดังกล่าว คือ 0 กับ 5 ต่อไปพิจารณาในหลักสิบ ตัวเลข A บวกกัน 3 ตัว และเมือ
รวมกับตัวทดของหลักหน่วยแล้วได้ผลลัพธ์ เป็ น CB
 ถ้า B = 0 ได้ว่าตัวเลข A บวกกัน 3 ตัวได้ C0 ซึงไม่มีตวั เลขใดทีสอดคล้องกับเงือนไขนี แสดงว่า B = 5
ทําให้เราคิดต่อไปได้ว่า ตัวเลข A บวกกัน 3 ตัวและรวมกับ10 ทีได้จากตัวทด ได้ผลลัพธ์เป็ น C5 ซึง
ตัวเลขทีสอดคล้องกับเงือนไขของ A คือ 8 เพราะ 8+8+8 = 24 เมือบวกกับตัวทด 1 รวมเป็ น 25 ส่งผลให้
C คือเลข 2 นันคือ 85 + 85 + 85 = 255
 []
 ตัวอย่าง มีถุงผลไม้ 3 ถุง บรรจุสม้ อย่างเดียว 1 ถุง และบรรจุมงั คุดอย่างเดียว 1 ถุง และบรรจุสม้ ผสม
กับมังคุดอีก 1 ถุง ป้ ายฉลากทีติดชือผลไม้บนถุงติดไม่ถกู ต้องทังสามถุง ให้นกั ศึกษาคิดหาวิธีการทีจะ
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สลับป้ ายฉลากใหม่ให้ถกู ต้อง โดยอนุญาตให้นกั ศึกษาดูผลไม้ในถุงได้เพียง 1 ถุง ซึงเพือนนักศึกษาใช้
มือล้วงลงไปในถุงทีนักศึกษาบอกและหยิบให้ดูเพียง 1 ลูกเท่านัน
แนวคิด ป้ ายฉลากทีติดชือผลไม้บนถุงติดไม่ถกู ต้องทังสามถุง นันคือ
ถุงทีติดป้ ายฉลากว่า “ ส้ม” ก็หมายความว่าในถุง อาจเป็ นมังคุดอย่างเดียวหรื อเป็ นส้มผสมกับมังคุดก็ได้
ถ้าหยิบ 1 ลูกจากถุงนีผลทีได้ อาจเป็ นส้ม หรื อมังคุดก็ได้
ถุงทีติดป้ ายฉลากว่า “ มังคุด” ก็หมายความว่าในถุง อาจเป็ นส้มอย่างเดียว หรื อเป็ นส้มผสมกับมังคุดก็
ได้ ถ้าหยิบ 1 ลูกจากถุงนี ผลทีได้ อาจเป็ นส้ม หรื อมังคุดก็ได้
ถุงทีติดป้ ายฉลากว่า “ ส้มผสมกับมังคุด” ก็หมายความว่าในถุง อาจเป็ นมังคุดอย่างเดียว หรื อ เป็ นส้ม
อย่างเดียวก็ได้ ถ้าหยิบ 1 ลูกจากถุงนี ผลทีได้ อาจเป็ นส้ม หรื อมังคุดก็ได้
อนุญาตให้นกั ศึกษาดูผลไม้ในถุงได้เพียง 1 ถุง และดูได้เพียง 1 ลูกเท่านัน ลองพิจารณาจากแต่ละกรณี ที
เป็ นไปได้ จะพบว่า ผลไม้ทีเพือนหยิบให้ดูอาจเป็ นส้ม หรื อมังคุดก็ได้
ถ้าหยิบ 1 ลูกจากถุงทีติดป้ ายฉลากว่า “ ส้ม” พิจารณาผลทีได้ ดังนี
ถ้าหยิบได้ “ ส้ม” สามารถสรุ ปได้ว่าถุงใบนี เป็ น “ ส้มผสมกับมังคุด”
ถ้าหยิบได้ “ มังคุด” ไม่สามารถสรุ ปได้ว่าเป็ น “ มังคุด” หรื อ “ ส้มผสมกับมังคุด”
เมือพิจารณาเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันทังสามถุง พบว่ามีแต่การหยิบจากถุงทีติดป้ ายฉลากว่า “ ส้ม
ผสมกับมังคุด” เท่านัน ทีทําให้สามารถสรุ ปได้ว่าถุงดังกล่าวบรรจุอะไร นันคือถ้าหยิบได้ “ ส้ม” ก็แสดง
ว่าถุงนันบรรจุสม้ อย่างเดียว และถ้าหยิบได้ “ มังคุด” ก็แสดงว่าถุงนันบรรจุมงั คุดอย่างเดียว ส่วนอีก 2
ถุงก็ติดป้ ายสลับกัน
 []

 กิจกรรม
 ให้นกั ศึกษาพิจารณาตัวเลขทีเรี ยงกันเป็ นลําดับ แล้วพิจารณาหากฎเกณฑ์ของลําดับตัวเลข และตัวอักษร
เหล่านัน เพือเติมตัวเลขหรื อตัวอักษร ถัดไปอีกอย่างน้อย 3 ตัว
o 2, 4, 6, 8, 10,…
o 7, 5, 11, 9, 15, 13,…
 5, 3, 1, 6, 4, 2, 7, …
 1, 2, 4, 8, 16, 32, …
 9) 1, 2,4, 7, 11, 16, …
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o 7, 35, 8, 40, 9, 45, 10, …
o 3, 9, 4, 12, 5, 15, 6, …
o 20, 19, 17, 14, 10,…
 1, 2, 4, 7, 11, 16, …
 10) 25, 22, 19, 16, 13, …
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 จากอักษรทีกําหนดให้มีลกั ษณะดังต่อไปนี (ABA - CA = AB) จงหาว่าอักษรแต่ละตัวคือตัวเลขโดด
อะไร
 ABA_
 ... C A
 ....A B
 ให้นกั ศึกษาบอกเหตุผลเพือสนับสนุน หรื อคัดค้านพฤติกรรมของกลุ่มคน ในกรณี ต่อไปนี
o การประท้วงโดยการปิ ดถนนกีดขวางการจราจร
o นักข่าวชอบทําข่าวนักการเมืองทีถูกตัดสินว่า “ ห้ามลงเล่นการเมือง ”
 ให้นกั ศึกษาบอกเหตุผลเพือสนับสนุน หรื อคัดค้าน ข้อความต่อไปนี
o “ อยูก่ ่อนแต่ง ” ดีกว่า “ แต่งก่อนอยู่ ”
o “ การจัดระเบียบสังคมในยุคปัจจุบนั เป็ นการริ ดรอนสิทธิเสรี ภาพของเยาวชน ”
 เด็กชายมานะ เด็กชายปัญญา และเด็กชายซือสัตย์ เป็ นเพือนกัน ทังสามคนรี บร้อนออกจากห้องสมุดของ
โรงเรี ยนเพือกลับบ้าน แต่ละคนมาหยิบกระเป๋ า และใส่รองเท้าทีอยูห่ น้าห้องสมุด ปรากฎว่าเมือกลับถึง
บ้าน กระเป๋ าและรองเท้าล้วนไม่ใช่ของตนเอง โดยทุกคนใส่รองเท้าของคนอืน และถือกระเป๋ าของอีก
คนหนึง มีอยูค่ นหนึงถือกระเป๋ าของมานะ และใส่รองเท้าของปัญญา จงหาว่าแต่ละคนหยิบกระเป๋ าของ
ใคร และใส่รองเท้าของใคร
 ให้นกั ศึกษาจัดกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เสนอและเลือกหัวข้อทีกลุ่มสนใจในการฝึ กการคิดอย่างมีเหตุผล
แล้วระดมพลังสมองปฏิบตั ิตามหัวข้อทีได้ ใช้เวลา 15 นาที
 []
 6. การคิดกว้างและรอบคอบ
 การคิดกว้างและรอบคอบ หมายถึงการคิดทีครอบคลุมถึงสิ งทีเกียวข้องกับเรื องทีคิดในทุกด้าน ทุกแง่
ทุกมุม เช่นคิดทังในแง่บวกและลบ คิดทังทีเป็ นข้อดี ข้อเสีย หรื อคิดทังทีเป็ นคุณและเป็ นโทษ และ
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ทีมีส่วนเกียวข้องกับเรื องทีคิด เช่น องค์ความรู้ทีเป็ นสาระโดยตรง ( ความรู้
ทฤษฎี หลักการของเรื องทีคิด) สิ งแวดล้อม สังคม ศีลธรรม ซึงการคิดกว้างและรอบคอบจะทําให้เข้าใจ
ในเรื องต่างๆ ได้ดียงขึ
ิ น ถูกต้องมากขึน และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 เราสามารถฝึ กเพือพัฒนาการคิดกว้างและรอบคอบ ได้ เช่น
 ฝึ กระบุหรื อบอกองค์ประกอบเกียวกับเรื องทีจะคิด
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 ฝึ กระบุผลหรื อผลกระทบทีเกิดขึนในทุก ๆ ด้าน ตามทีฝึ กในข้อ 1) จากเหตุการณ์หรื อ สถานการณ์ที
กําหนด
 ฝึ กคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอืน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีกําหนดขึน
 ฝึ กการคิดทุกแง่มุม โดยกําหนดสถานที สิงของ หรื อเหตุการณ์ แล้วบอกข้อดี - ข้อเสีย ข้อทีน่าสังเกต
สนใจ ประโยชน์ – โทษ หรื อ ผลบวก – ผลลบ เกียวกับสิงทีกําหนดให้นนั

 ตัวอย่าง จะประดิษฐ์ตกุ๊ ตาขาย ต้องคํานึงถึงเรื องอะไรบ้าง
 แนวคิด
 2) ขนาดของตุก๊ ตา

 3) วัสดุทีใช้

 4) เงินทุน

 5) การตลาด

 6) แรงงาน

 7) ระยะเวลาการผลิต เป็ นต้น





 1) รู ปแบบของตุก๊ ตา

 ตัวอย่าง จงยกตัวอย่างคําถาม เพือฝึ กระบุผล หรื อผลกระทบทีเกิด
 แนวคิด
o ในหมู่บา้ นชนบทห่างไกล เมือมีไฟฟ้ า ถนน เข้าหมู่บา้ น จะมีผลกระทบในด้านใดบ้าง และ
มีผลกระทบอย่างไร
o การตัดต่อสายพันธุพ์ ืช จะมีผลกระทบอะไรบ้าง อย่างไร
 []
 ตัวอย่าง จงยกตัวอย่างคําถาม เพือฝึ กคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอืน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที
กําหนดขึน
 แนวคิด รายการ “ เกมโชว์” ในโทรทัศน์ มีผใู้ ดเกียวข้องบ้าง และผูท้ ีเกียวข้องดังกล่าว น่าจะมีความ
คิดเห็น หรื อความรู้สึกต่อรายการ “ เกมโชว์” อย่างไร
 []
 ตัวอย่าง จงยกตัวอย่างคําถาม เพือฝึ กการคิดทุกแง่มุม
 แนวคิด อาชีพนักดนตรี มีขอ้ ดี ข้อเสีย และข้อน่าสนใจอะไรบ้าง
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 []
 กิจกรรม
o ถ้านักศึกษาไปสมัครงาน และมีการสัมภาษณ์ดว้ ย นักศึกษาคิดว่าผูส้ มั ภาษณ์จะถามคําถาม
อะไรบ้าง นักศึกษาควรเตรี ยมตัวอย่างไรบ้าง
o ถ้าสถาบันอนุญาตให้นกั ศึกษาแต่งกายได้อย่างเสรี ในการมาศึกษาในสถาบันจะมี
ผลกระทบอะไรบ้าง มีขอ้ ดี ข้อเสียทีน่าสนใจอะไรบ้าง และน่าจะมีขอ้ จํากัดและขอบเขต
เพียงใด
o ในการสอบครังหนึง ซึงมีนกั ศึกษาสอบอยูใ่ นห้องนันด้วย และมีการทุจริ ตในการสอบ
เกิดขึนจํานวนหลายราย ( ตัวนักศึกษาเองสอบด้วยความบริ สุทธิ) นักศึกษาคิดว่ามีบุคคลใด
เกียวข้องกับการสอบบ้าง และบุคคลเหล่านันน่าจะคิดอย่างไรต่อการทุจริ ตในการสอบ

 4. จากภาพทางขวามือ ให้นกั ศึกษาพิจารณาว่า
มีลกู ศรกีอัน และชีไปทางทิศใดบ้าง



รวบรวมและเรี ยบเรี ยง โดย พัชรา จงโกรย

หน้า 24

25

o จากภาพทางขวามือ นักศึกษา
มองเห็นเป็ นรู ปอะไรได้บา้ ง
ตอบให้ได้มากทีสุด


o ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม 6-8 คน ช่วยกันเสนอคําถามหรื อสถานการณ์เพือฝึ กพัฒนาการคิด
กว้างและรอบคอบ และให้กลุ่มปฏิบตั ิตามการฝึ กทีคิดขึน
 7. การคิดไกล
 การคิดไกล หมายถึงการคิดถึงสิ งทีจะเกิดขึนในอนาคต ทังต่อตนเองและส่วนรวม ซึงอาจเป็ นผลที
เกิดขึนจากการกระทําในปัจจุบนั หรื อเป็ นจุดประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายทีต้องการให้เกิดขึนในอนาคต
การฝึ กการคิดไกลจะส่งผลให้คิดในเรื องเกียวกับผลทีจะเกิดขึนในอนาคต รู้จกั วางแผน เตรี ยมการ
สําหรับอนาคตทีดี ป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต หรื อป้ องกันให้เกิดปัญหาน้อยทีสุด
 การฝึ กการคิดไกล สามารถทําได้ดงั ต่อไปนี
o กําหนดการกระทํา หรื อสภาพการณ์ในปัจจุบนั แล้วฝึ กให้คิดถึงผลทีจะเกิดขึนในอนาคต
เช่นนักศึกษาทีสนใจ มีความรับผิดชอบในการงาน การเรี ยน จะส่งผลอย่างไรในอนาคต ซึง
ในบางครังอาจเป็ นการพยากรณ์ก็ได้
o กําหนดหลักการ จุดมุ่งหมายบางอย่าง แล้วให้ฝึกกําหนดขันตอนการปฏิบตั ิเพือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย เช่น ได้รับมอบหมายให้ไปอบรมต่างจังหวัด 5 วัน โดยทราบสถานทีพัก
เรี ยบร้อยแล้ว ควรต้องเตรี ยมตัวอย่างไรก่อนวันเดินทาง
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 กิจกรรม
o นักศึกษาทีไม่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรี ยน มีผลกระทบในอนาคตต่อสิ งใดบ้างและมี
ผลกระทบอย่างไร
o ถ้าบริ เวณทีราบภาคเหนือมีการเกษตรทีใช้สารเคมีในการเกษตรเป็ นจํานวนมาก จะมี
ผลกระทบกับสภาพนําในแม่นาเจ้
ํ าพระยาอย่างไรบ้าง
o ถ้าเยาวชนของชาติไทยในปัจจุบนั มีการเสพยาบ้าเพิมขึนเรื อย ๆ จะเกิดอะไรขึนกับ
สังคมไทยในช่วง 1- 5 ปี ข้างหน้า และ 6 -10 ปี ข้างหน้า
 []
 8. การคิดลึกซึง
 การคิดลึกซึงหมายถึง การคิดทีทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และลึกซึงเกียวกับเรื องทีคิด โดย
สามารถเข้าใจสภาพต่าง ๆ ทีซับซ้อน ทังในภาพรวมและส่วนประกอบย่อยต่างๆ ของเรื องทีคิด ซึงการ
ฝึ กการคิดลึกซึงจะช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื องทีต้องการศึกษามากยิงขึน หาข้อสรุ ปในเรื องที
ซับซ้อนได้ และสามารถเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมทีมีความสําคัญและจําเป็ นตามลําดับก่อนหลัง ซึงทําให้
ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การฝึ กการคิดลึกซึง สามารถทําได้ดงั ต่อไปนี
o ฝึ กตามการพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
o ฝึ กตามการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
o กําหนดสถานการณ์ให้วิเคราะห์องค์ประกอบ และให้ประเมินเปรี ยบเทียบ เพือจัดลําดับ
ความสําคัญขององค์ประกอบทีวิเคราะห์ไว้ เช่น คุณสมบัติของผูท้ ีจะเป็ นนายกองค์การ
นักศึกษามีอะไรบ้าง และคุณสมบัติทีสําคัญ 3 อันดับแรกคืออะไร
o กําหนดสถานการณ์ประเภททีต้องเลือกการปฏิบตั ิก่อนหลัง และให้พิจารณาจาก
ความสําคัญและความจําเป็ นขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีวิเคราะห์ได้จากสถานการณ์ที
กําหนด
o กําหนดสิ งทีพบในสังคม หรื อชีวติ ประจําวัน แล้วฝึ กให้วิเคราะห์และอธิบายถึงกฎเกณฑ์
สาเหตุทีทําให้เกิดเหตุการณ์นนั ๆ เช่น นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เลือกเรี ยนในสาขาแพทย์
 ตัวอย่าง การคิดต่อไปนี แสดงถึงการคิดลึกซึง
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 การเห็นปรากฎการณ์มีเงาดําไปบังดวงอาทิตย์ ( เกิดสุริยปุ ราคา ) และเงาดําบังดวงจันทร์ ( จันทรุ ปราคา
) นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ แสดงว่านักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงความจริ งที
อยูเ่ บืองหลังปรากฎการณ์ดงั กล่าว
 ถ้านักศึกษาต้องการซือรถจักรยานยนต์มือสอง นักศึกษาต้องคํานึงถึงองค์ประกอบอะไรบ้าง และ
องค์ประกอบทีสําคัญ 4 อันดับแรกคืออะไรบ้าง ซึงการตอบคําถามนี หมายถึงนักศึกษาได้วิเคราะห์
องค์ประกอบ และได้ประเมินเปรี ยบเทียบเพือจัดลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทีวิเคราะห์ไว้
 ให้นกั ศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี แล้วพิจารณาหาคําตอบ
 ในการแข่งขันมาราธอนครังหนึง มีผเู้ ข้าแข่งขันเพียง 3 คน คือ แดง ดํา และ ขาว บังเอิญในวันแข่งขัน
เกิดฝนตกหนักจนกรรมการไม่สามารถมองเห็นได้ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนกัน เขาถามนักวิงทังสามคนถึง
ผลการวิง พวกเขาให้คาํ ตอบคนละ 2 คําตอบ โดยมีคนหนึงโกหกทังสองคําตอบ ส่วนอีกสองคนพูดจริ ง
ทังหมด คําตอบทีได้มดี งั นี
 แดงบอกว่า “ เชือผมเถอะ ผมเข้าเส้นชัยเป็ นคนแรกเลย ขาวเข้าทีโหล่ “
 ดําบอกว่า “ แดงไม่ใช่คนแรกหรอก แต่ขาววิงเข้ามาเป็ นทีสอง “
ขาวบอกว่า “ ใครจะว่าอย่างไรก็ช่าง ผมรู้ว่าผมเข้าก่อนแดง แต่ดาํ ก็ไม่ได้เข้าทีสอง “
นักศึกษาคิดว่าใครเข้าเส้นชัยเป็ นคนทีหนึง สอง และสาม โดยอาศัยข้อความทีได้
วิธีคดิ แดงและดําพูดถึงขาวในทางแตกต่างกัน ด้วยเหตุนีต้องมีคนหนึงโกหก และขาวจะต้องเป็ นคนทีพูด
ความจริ ง เมือขาวบอกว่าเขาถึงก่อนแดง ดังนันแดงต้องโกหกทีบอกว่าเขาเข้าเส้นชัยคนแรก ดังนันอันดับ
ของผูเ้ ข้าเส้นชัยคนแรกเป็ นดํา และทีสองคือ ขาว ส่วนผูเ้ ข้าเส้นชัยเป็ นคนสุดท้ายคือแดง
กิจกรรม
1. ถ้านักศึกษาต้องเป็ นหัวหน้าทีมในการจัดงาน “ วันไหว้ครู” นักศึกษาคิดว่ามีเรื องสําคัญอะไรบ้างทีต้อง
คํานึงถึง และให้จดั แบ่งเรื องต่างๆเหล่านันออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสําคัญมาก สําคัญปานกลาง และสําคัญ
น้อย
2. ถ้านักศึกษาเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจว่าจ้างพนักงานทําความสะอาดของสถาบันเพิมอีก 5 คน และ
ยาม 1 คน นักศึกษาจะเลือกพนักงานทําความสะอาดและยามทีมีสมบัติอย่างไร และสมบัติทีสําคัญ 3 อันดับ
แรก ของพนักงานทําความสะอาดและยามคืออะไร
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3. ถ้านักศึกษาจะซือบ้านพักอาศัย จะต้องคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง และพิจารณาความสําคัญของแต่ละปัจจัย
แล้วจัดอันดับความสําคัญของปัจจัยดังกล่าว 4 อันดับแรก
9 . การคิดดี คิดถูกทาง
การคิดดี คิดถูกทาง หมายถึงการคิดทีตรงจุดมุ่งหมาย คิดในแง่ทีดีทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ทัง
ในระยะสัน และระยะยาวการฝึ กการคิดดี คิดถูกทางจะเป็ นการสกัดจุดเริ มต้นของการประพฤติผดิ ประพฤติ
มิชอบ และช่วยให้การดําเนินชีวิตเป็ นไปในทางทีถูกต้อง มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ทงั ต่อตนเองและ
ส่วนรวม
การฝึ กการคิดดี คิดถูกทาง สามารถทําได้โดยการฝึ กให้คิดในแง่ต่างๆ ดังนี
1) แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ ซึงหมายถึงการพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับอรรถ หรื อ
หลักการกับความมุ่งหมาย ( พระเทพเวที ( ประยุทธ์ ปยุตโต) 2533: 60) เช่น หลักการของการบวชในพุทธ
ศาสนาคือ การสละโลกียวิสยั เพือความมุ่งหมายคือ การบรรลุการสิ นกิเลส( เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2541 :37)
การปฏิบตั ิหรื อแนวปฏิบตั ิใดยึดหลักการและจุดมุ่งหมายทีถูกต้อง จะช่วยให้การปฏิบตั ิดาํ เนินไปอย่าง
ถูกต้อง ถูกทาง ซึงแสดงได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่าง ถ้าการบริ จาคทรัพย์ สิ งของ มีจุดมุ่งหมายเพือลดความเห็นแก่ตวั ของเรา และทําให้เกิดประโยชน์
แก่ผอู้ ืนหรื อส่วนรวม แสดงว่าถ้าใครบริ จาคทรัพย์เพือหวังได้ทรัพย์กลับมาเพิมขึน รํารวยมากขึน แสดงว่า
การบริ จาคนี ไม่ตรงกับหลักการและจุดมุ่งหมายของการบริ จาค
[]
2) คิดถึงประโยชน์ ในระยะสัน ระยะยาว หมายถึงการคิดเพือให้การกระทําเกิดผลสิงทีดี ทังต่อตนเอง และ
ต่อส่วนรวม ทังในปัจจุบนั และในอนาคต ( อนาคตทังใกล้และไกล)
ตัวอย่าง นักศึกษาเรี ยนหนังสือแบบขอเพียงให้สอบผ่าน ไม่สนใจในความรู้ทีเรี ยน จะมีผลทังต่อตนเอง
และส่วนรวม เช่นในปัจจุบนั ผลการเรี ยนไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทีน่าพอใจ ถ้าพลาดในรายวิชาใดก็อาจทําให้ถกู ออก
จากสถาบันการศึกษาได้ ขาดความเชือมันในตนเองเมือถึงเวลาสอบ อาจนําไปสู่การคิดทุจริ ตในการสอบ ซึง
เมือถูกจับทุจริ ตได้ก็สอบไม่ผา่ นในรายวิชานัน ในภาคเรี ยนต่อๆไปต้องเสียเงินลงทะเบียนวิชานันใหม่
[]
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3) คิดแบบรู้คุณค่าแท้- คุณค่าเทียม หมายถึงการคิดทีเกียวข้องกับ “ ความต้องการ” และ “ การประเมิน
คุณค่า” ซึงถ้าคิดเพียงแต่สนองตัณหาของตนไม่ว่ากับสิ งใด ก็คิดด้วยคุณค่าเทียม แต่ถา้ คิดถึงแก่นหรื อ
คุณประโยชน์ทีแท้จริ งของสิ งนัน ก็เรี ยกว่าคิดด้วยคุณค่าแท้ ( เสฐียรพงษ์ วรรณปก 2541:45)
ตัวอย่าง คุณค่าแท้ของนาฬิกา คือใช้บอกเวลาได้อย่างถูกต้อง นาฬิการาคาประมาณ 200- 2,000 บาท ก็
สามารถบอกราคาได้ถกู ต้อง ถ้ามีใครซือนาฬิการาคา 100,000 บาท แสดงว่าคุณค่าแท้ของนาฬิกาในการบอก
เวลายังคงเหมือนกับราคา 2,000 บาท แต่ส่วนราคาทีเกินมา เป็ นราคาของคุณค่าเทียมของนาฬิกาเช่น การ
บอกความมีฐานะ เป็ นผูม้ ีรสนิยมสูง
[]
4) คิดแบบเร้ าคุณธรรม เป็ นวิธีคิดในแนวสกัดกัน หรื อบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จึงจัดได้ว่าเป็ นข้อปฏิบตั ิ
ระดับต้น ๆ สําหรับส่งเสริ มความเจริ ญงอกงามแห่งกุศลธรรม และเสริ มสร้างสัมมาทิฐิทีเป็ นโลกิยะ (
พระเทพเวที ( ประยุทธ์ ปยุตโต) 2533: 82) การคิดแบบเร้าคุณธรรมนีเป็ นการคิดในแง่ดี ในแง่ทีเป็ น
ประโยชน์ และเป็ นการคิดทีเป็ นจุดเริ มต้นของการกําหนดจุดมุ่งหมายทีดี
ตัวอย่าง แดงสอบไม่ผา่ นในการสอบเก็บคะแนนครังที 1 แดงใช้การคิดแบบเร้าคุณธรรม คือ พิจารณาว่า
ตนเองพยายามน้อยไปหรื อไม่ มีวิธีปฏิบตั ิในการเรี ยนไม่ถกู ต้องหรื อไม่ เมือได้พิจารณาแล้วก็พยายามศึกษา
เพิมเติมมากขึน
[]
กิจกรรม
1. จงแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่อไปนี โดยเน้นรู ปแบบความคิดเห็นแบบคิดดี คิดถูกทาง
1) ถ้านักศึกษามีเพือนสนิททีอกหัก และเสียใจมากมาพบนักศึกษา นักศึกษาจะให้คาํ แนะนํา หรื อแนวคิดกับ
เพือนว่าอย่างไรบ้าง
2) ถ้านักศึกษาพบเพือนทีสนิทกันมาตังแต่เรี ยนระดับมัธยมศึกษา แต่เพือนทํางาน ไม่ได้เรี ยนต่อ นักศึกษา
พบว่าในขณะนี เพือนกําลังตกงาน นักศึกษาจะให้คาํ แนะนําหรื อแนวคิดกับเพือนว่าอย่างไร
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2.2 การพัฒนากระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ
กระบวนการคิดหมายถึง รู ปแบบการคิดทีมีลาํ ดับขันตอนในการคิด แต่ในการคิดจริ งอาจย้อนกลับไปมาได้
ในตัวกระบวนการคิดเป็ นเพียงขันตอนการคิดเท่านัน ซึงในบางครังใช้เป็ นเพียงเนือหาทีใช้วดั ว่าผูเ้ รี ยนจํา
ขันตอนเหล่านี ได้มากน้อยเพียงไร เช่น การสอนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์หลังจากเรี ยนรู้ เราจะ
ทราบว่ามีกีขันตอน อะไรบ้าง แต่การจําได้ไม่ได้หมายความว่า จะมีความ สามารถในการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ นอกจากว่าเมือพบปัญหาแล้วสามารถนํากระบวนการคิดมาใช้แก้ปัญหาได้ ซึงปัจจัยพืนฐาน
สําคัญทีช่วยให้ การคิดแบบกระบวนการคิดมีประสิทธิภาพ มีดงั นี
1) เนือหาความรู้ทีเกียวข้องกับเรืองทีคิด เช่นคิดเกียวกับเรื องเกษตร ก็ตอ้ งมีความรู้ทางการเกษตร หรื อ
ข้อมูลอืน ๆ ทีเกียวข้อง คิดเรื องการศึกษา ก็ตอ้ งมีความรู้เกียวกับเนื อหาทางการศึกษาและศาสตร์หรื อข้อมูล
อืน ๆ ทีเกียวข้อง
2) ทักษะการคิดและลักษณะการคิดทีเกียวข้อง ในแต่ละขันตอนของกระบวนการคิดมีความจําเป็ นต้องใช้
ทักษะการคิด และลักษณะการคิดหลายอย่างมาประมวลกัน เช่น การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดกว้างรอบคอบ
การคิดไกล การคิดถูกทางเป็ นต้น
3) การคิดตามลําดับขันตอนของกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
1. การคิดตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ทาํ ให้เราสามารถค้นพบข้อเท็จจริ งทีเชือถือได้ ซึงมีขนตอนในการ
ั
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี
1) การกําหนดปัญหา เมือเราพบปัญหา มีเรื องสงสัยใคร่ รู้ หรื อมีความต้องการในด้านต่าง ๆ ต้องกําหนด
ปัญหา ให้ชดั เจนก่อน ว่าต้องการหาคําตอบในเรื องอะไรบ้าง มีขอบเขตเพียงใด วิเคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ
ทีต้องการทราบ
2) การตังสมมติฐาน เป็ นการคาดคะเนคําตอบเกียวกับสิงทีเป็ นปัญหา โดยอาศัยข้อมูลทีมี การสังเกต การคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เพือเป็ นแนวทางในการตรวจสอบ ซึงควรคาดคะเนไว้หลาย ๆ คําตอบ ทักษะการคิด
หรื อลักษณะการคิดทีใช้ในขันตอนนี ได้แก่ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การคิดริ เริ ม การคิดกว้าง
เป็ นต้น
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3) การทดสอบสมมติฐาน เป็ นการดําเนินการเพือพิสูจน์ ยืนยันความเชือทีได้ตงไว้
ั เป็ นสมมติฐาน เริ มจาก
การรวบรวมข้อมูล ทีเกียวข้องกับปัญหาให้มากทีสุด นํามาจัดระเบียบวิเคราะห์ดวู ่าข้อมูลใดควรจะนํามาใช้
มีความสอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร และวิเคราะห์หาคําตอบต่อไป
4) การสรุ ป เมือได้ขอ้ สรุ ปซึงเป็ นการทดสอบสมมติฐานทีตังไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่ หรื อจะต้องปรับเปลียน
สมมติฐานใหม่อย่างไร จากนันจัดทําเป็ นข้อสรุ ป ผลงาน เพือดําเนินการแก้ปัญหาต่อไป
เชือว่านักศึกษาส่วนใหญ่ รู้จกั กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่อาจมีจาํ นวนไม่มากนักทีได้นาํ การคิดนี
ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ทีพบในชีวิตประจําวัน ศ. นพ. ประเวศ วะสี ( คุยกันเรื องความคิดกับ ศ. น. พ. ประเวศ
วะสี 2542 : 6) กล่าวว่าการเรี ยนโดยการ ถ่ายทอดแต่เนือหา คล้าย ๆ เป็ นรอยเปิ ดให้สิงต่าง ๆ เข้าไป
เพราะฉะนันขณะนีเวลาทีฟังโฆษณาหรื ออะไรต่าง ๆ มันก็จะล้างสมองให้เกิด บริ โภคนิยมขึนง่ายมาก
เพราะมันเชือจนเคย เห็นอะไรก็เชือรับเข้าไปโดยไม่ได้กลันกรองหรื อตังคําถามว่าทีพูดนีจริ งหรื อเปล่า เป็ น
อย่างอืนได้ไหม ถ้าขาดปัญญาเป็ นตัวกลันกรอง มันก็เลยขาดภูมิคุม้ กัน
ตัวอย่าง นักศึกษาในหมู่เรี ยนของนักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้เหตุผลอะไรในการเลือกเรี ยน และเรี ยงลําดับแต่
ละเหตุผลจากมากไปน้อย
แนวทางในการคิด
1) นักศึกษาต้องอ่านจนทราบถึงปัญหาทีต้องการก่อน
2) ตังสมมติฐานว่าเลือกเรี ยนเพราะอะไร เช่น
o
o
o
o
o

เป็ นทีนิยมของคนทัวไป
เป็ นสาขาทีตนเองชอบ
เมือสําเร็ จแล้วหางานง่าย
เลือกเรี ยนตามเพือน
ผูป้ กครองต้องการให้เลือก ฯลฯ

3) หาข้อมูลเพือตรวจสอบสมมติฐาน เช่น นําข้อสมมติฐานต่างๆ มาเขียนเป็ นข้อความให้นกั ศึกษาในห้อง
ตอบว่า มีเหตุผลในการเลือกเรี ยน ตามข้อความนันมากน้อยเพียงใด ( มากสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด
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เป็ นต้น) เมือนักศึกษาทังห้องตอบแล้ว ก็นาํ มาวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงอาจใช้ค่าความถีแล้วแปลงเป็ นค่าคะแนน
นํามาเปรี ยบเทียบ
4) เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ก็สรุ ปว่านักศึกษาในห้องเลือกด้วยเหตุผลอะไรบ้าง และเรี ยงลําดับ เหตุผลทีมี
นักศึกษาตอบมากไปหาน้อย
กิจกรรม
ให้นกั ศึกษาคิดตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในปัญหาต่อไปนี
1) นักศึกษาในหมู่เรี ยนของนักศึกษามาจากครอบครัวทีมีอาชีพอะไร สภาพทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างไร
2) ดารา หรื อนักร้อง คนโปรดของนักศึกษาในหมู่เรี ยน คือใคร ชอบเพราะอะไรบ้าง
3) ความสามารถในด้านการคิดคํานวณของชายกับหญิง นักศึกษาคิดว่าแตกต่างกันหรื อไม่
2. การคิดตามกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
1) โครงสร้ างของคณิตศาสตร์ ธรรมชาติของคณิ ตศาสตร์มลี กั ษณะเป็ นนามธรรม เกียวข้องกับการใช้เหตุผล
และมีระบบ โครงสร้างของคณิ ตศาสตร์จะเป็ นไปตามรู ปแบบของแผนภาพ ดังภาพที 2.10 จะสรุ ปได้ว่า
มนุษย์พยายามสรุ ปสิ งต่าง ๆ ในธรรมชาติให้เป็ นนามธรรมโดยการสังเกต และการเรี ยนรู้ แล้วนําไปสร้าง
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ซึงประกอบด้วยคําอนิยาม นิยาม สัจพจน์หรื อข้อตกลงเบืองต้น แล้วใช้เหตุผล
ตามหลักการของตรรกศาสตร์เพือสร้างข้อความจริ งใหม่ทีสามารถพิสูจน์ได้ ซึงเรี ยกว่าทฤษฎี จากนันจึงนํา
ทฤษฎีทีได้กลับไปประยุกต์ใช้ในธรรมชาติ จะมีทฤษฎีบางส่วนทีมนุษย์ไม่ได้คาํ นึงถึงการนําไปใช้
ประโยชน์ในธรรมชาติ ก็จะจัดให้เป็ นคณิ ตศาสตร์บริ สุทธิ
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ภาพที 2.10 แผนภูมิโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์
2) ประโยชน์ของการคิดทางคณิตศาสตร์ การคิดทางคณิ ตศาสตร์ มีขนตอนเริ
ั
มจากการระลึกได้ การคิด
พืนฐาน การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ดังนันแนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ มีประโยชน์หลายประการ
เช่น
o
o
o
o

ส่งเสริ มความมีเหตุผล
ส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริ มความมีสมาธิและความอดทน
มีประโยชน์ต่อชีวติ ประจําวัน หรื อหน้าทีการงานในบางอาชีพ

3) การจําลองแบบทางคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดทีต้องรู้ในคําต่อไปนี
ก. คําอนิยาม เป็ นคําพืนฐานทีไม่ตอ้ งให้ความหมาย เช่น จํานวน จุด ระนาบ เป็ นต้น เราจะเข้าใจคําเหล่านี
โดยอาศัยการรับรู้ จากประสบการณ์ หรื อจากสามัญสํานึกของเราเอง ซึงคําเหล่านี ถ้าให้ความหมายแล้วอาจ
ต้องใช้คาํ อืนๆมาอธิบาย วกวนไปมา เช่น ถ้าเราให้ความหมายของจุดว่า จุดคือสิ งทีเกิดจากการตัดกันของ
เส้น และให้ความหมายของเส้นว่า เส้นคือสิ งทีเกิดจากการเชือมจุดสองจุด จะเห็นว่าการอธิบายจุดใช้คาํ ว่า
เส้น และการอธิบายคําว่าเส้นก็ใช้คาํ ว่าจุด วนเวียนกันเช่นนี จึงมีความจําเป็ นต้องมีคาํ อนิยาม
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ข. นิยาม คือคําหรื อกลุ่มคําทีได้ให้คาํ จํากัดความไว้ โดยอาศัยคําอนิยาม หรื อคํานิยามอืนๆ มาอธิบายเพือให้
เกิดความเข้าใจความหมายของคําเหล่านีได้อย่างถูกต้องตรงกันซึงภาษาทีใช้ตอ้ งชัดเจน รัดกุม เช่น อนิยาม
คําว่า “ แม่” และ “ น้อง” ทํา ให้ เราสามารถนิยามคําว่าน้าได้ โดยน้าคือน้องของแม่
ค. สัจพจน์ หรือกติกา คือข้อความทีเรายอมรับว่าเป็ นจริ งร่ วมกันโดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ ซึงข้อความจริ งนี อาจเป็ น
ผลสรุ ปจากการสังเกตจากตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง เช่น “ เส้นตรง 2 เส้นตัดกันจะเกิดจุดตัด 1 จุด ” หรื ออาจ
เป็ นจริ งตามข้อเท็จจริ ง ซึงเรี ยกว่าสิงทีเห็นจริ งแล้ว เช่นสิงของทังหลายทีต่างเท่ากับสิงเดียวกันแล้วย่อม
เท่ากัน บางครังเราเรี ยกข้อความทียอมรับว่าเป็ นจริ งนี ว่าข้อตกลงเบืองต้น
ง. ทฤษฎี คือข้อความทีสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็ นจริ ง การพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ว่าเป็ นจริ ง ต้องอาศัยข้อความที
เป็ นจริ งอยูก่ ่อนแล้วมาอ้าง ซึงได้แก่อนิยาม นิยาม และสัจพจน์ หรื อข้อตกลงเบืองต้น ประกอบกับ
กระบวนการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ มาสรุ ปว่าข้อความ ใหม่ทีพิสูจน์ได้ว่าเป็ นจริ ง และเราก็จะใช้ทฤษฎี
เหล่านี ในการอ้างอิง การพิสูจน์ขอ้ ความใหม่ซึงจะได้ทฤษฎีใหม่ต่อไป ตัวอย่างของทฤษฎีเช่น “ ถ้าเส้นตรง
2 เส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามย่อมเท่ากัน”
4) ขันตอนการคิดทางคณิตศาสตร์ สเตเฟ่ น ครู ลิก และเจสเส เอ รุ ดนิก แห่งมหาวิทยาลัยเทมเปิ ล
สหรัฐอเมริ กา ได้แบ่งลําดับขันตอนการคิดมี 4 ขันตอน คือ การระลึกได้ (recall) การคิดพืนฐาน(basic
thinking) การคิดวิเคราะห์ (critical thinking ) และการคิดสร้างสรรค์ ( creative thinking) การคิดเป็ น
กระบวนการซับซ้อน การคิดในแต่ละขันตอนต่อเนืองกัน ทุกระดับขันของการคิดจะใช้ทกั ษะทีอยูใ่ นระดับ
ตํากว่าประกอบในการคิดด้วย
5) กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักศึกษาลองคิดจินตนาการเหตุการณ์ต่อไปนี แล้วเดาคําตอบ
อย่างประมาณ
“ นักศึกษามีกระดาษพิมพ์จดหมาย ขนาดประมาณ A4 หรื อใหญ่กว่า และมีความหนาเท่า ๆ กับทีเราใช้อยูใ่ น
ชีวิตประจําวัน (70 แกรม) ให้นกั ศึกษาพับครึ งกระดาษแผ่นนี และพับครึ งไปเรื อย ๆ สมมติว่าพับได้ทงหมด
ั
32 ครัง ( ทําไม่ได้ในความเป็ นจริ ง) กระดาษทีพับไว้นีจะมีความหนาประมาณเท่าใด กีเซนติเมตร กีเมตร
หรื อกีกิโลเมตร เชือว่านักศึกษาคงเดาหน่วยเป็ นเซนติเมตร หรื อเมตร อาจคิดเป็ นกิโลเมตร ก็คงได้ไม่เกิน 10
กิโลเมตร ( บางคนเริ มหัวเราะแล้ว… เดาไปได้อย่างไร)
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การคิดทีเป็ นเรื องของการเพิมค่าอย่างทวีคูณนีเป็ นตัวอย่างหนึงทีควรใช้การคิดแบบคณิตศาสตร์ คํานวณ
อย่างจริ งจัง เป็ นอุทาหรณ์ต่อการกําหนดเป้ าหมาย หรื อข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้ใกล้เคียงกับโอกาส
และความเป็ นจริ งมากทีสุด
คํานวณเหตุการณ์ทีได้ลองเดาคําตอบไปแล้วได้ดงั นี กระดาษขนาด 70 แกรม จะมีความหนาโดยเฉลีย
ประมาณไม่นอ้ ยกว่า 0.125 มิลลิเมตรซึงไม่สามารถพับครึ งได้ถึง 32 ครัง แต่ถา้ สมมติว่าพับได้ ความหนา
ของกระดาษก็จะทวีคณ
ู ขึนเรื อย จากการพับครังทีหนึงกระดาษจะหนาเพิมขึนเป็ น 2 x 0.125 มิลลิเมตร เมือ
พับครังทีสอง กระดาษจะหนาเพิมขึนเป็ น 2 x 2 x 0.125 มิลลิเมตร และเมือพับครังทีสามกระดาษจะหนา
เพิมขึนเป็ น 2 x 2 x 2 x 0.125 มิลลิเมตร และจากการคํานวณไปถึงการพับได้ 32 ครัง จะคิดได้ประมาณ 256
กิโลเมตร
แบบฝึ กหัดทีมีสถานการณ์คล้ายกับตัวอย่าง วิธีการหาคําตอบสามารถใช้เทียบเคียงกับตัวอย่างทีเคยมี
ประสบการณ์ ไม่มกี ารพลิกแพลง แบบฝึ กหัดในลักษณะดังกล่าวนี มุ่งฝึ กทักษะ ฝึ กการนําไปใช้ ไม่ถือว่าเป็ น
ปัญหา แต่ถา้ ต้องใช้ประสบการณ์หรื อแนวคิดหลาย ๆ อย่างนอกเหนือไปจากการใช้วิธีการทีคล้ายกับ
ตัวอย่างในการหาคําตอบ แบบฝึ กหัดในลักษณะนีกล่าวได้ว่าเป็ นสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วยขันตอนสําคัญ 4 ขันตอนคือ
ขันที 1. ขันทําความเข้ าใจปัญหา เป็ นการพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด สิงทีควรได้ในขันตอนนี คือ
1) ระบุได้ว่าปัญหาต้องการอะไร ปัญหากําหนดอะไรให้บา้ ง
2) มีสาระความรู้ใดเกียวข้องบ้าง ข้อมูลทีได้มีพอหรื อไม่ หรื อมีนอ้ ยเกินไป หรื อมีมากเกินไป คําตอบของ
ปัญหาจะอยูใ่ นรู ปแบบใด ในขันตอนนี อาจทําให้ง่ายขึนด้วยการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยคําของ
ตนเอง
ขันที 2. ขันวางแผนแก้ปัญหา เป็ นขันตอนสําคัญทีจะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด แก้อย่างไร ซึง
ต้องมองความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีระบบและชัดเจน ทักษะทีนํามาใช้ในขันนี ได้แก่
1) การเขียนรู ป แผนภาพ แผนภูมิ และสร้างแบบจําลอง
2) การทําตาราง การจัดหมวดหมู่
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การแบ่งเป็ นกรณี
การใช้เหตุผลทางตรง และกฎเกณฑ์ การให้เหตุผลทางอ้อม
การค้นหารู ปแบบ
การคิดและทําย้อนกลับ
การใช้ตวั แปร

นอกจากนี ควรได้พิจารณาว่าปัญหานี มีความสัมพันธ์กบั ปัญหาทีเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามาก่อน
หรื อไม่ นําความสัมพันธ์ของสิงต่างๆในปัญหา กับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทีมีอยู่ มากําหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
ขันที 3. ขันดําเนินการตามแผน เป็ นขันตอนทีลงมือปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้ โดยเริ มจากการตรวจสอบความ
เป็ นไปได้ของแผน เพิมเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนให้ชดั เจน จากนันลงมือปฏิบตั ิจนกระทังสามารถหา
คําตอบได้ หรื อค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ซึงการแก้ปัญหาจะเร็ วขึน หากมีทกั ษะและประสบการณ์เดิม
มาก แต่ในช่วงแรกอาจดําเนินการได้ชา้ ต้องอาศัยความอดทน รอบคอบ เพือให้ได้คาํ ตอบทีถูกต้อง
ขันที 4. ขันตรวจสอบ เป็ นขันตอนทีผูแ้ ก้ปัญหามองย้อนกลับไปทีขันตอนต่างๆ ทีผ่านมา เพือพิจารณาความ
ถูกต้องของคําตอบและวิธีการแก้ปัญหา พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขวิธีแก้ปัญหาให้ชดั เจน รัดกุม ซึงขันตอนนี
อาจแทนสิงทีเป็ นปัญหาด้วยคําตอบทีหาได้ แล้วตรวจสอบว่าข้อมูลทีได้เป็ นจริ ง สอดคล้องกับทีโจทย์
กําหนดให้หรื อไม่
6) ทักษะทีนํามาใช้ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เราสามารถแบ่งปัญหาทางคณิ ตศาสตร์โดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์ของปัญหาได้เป็ น ปัญหาให้คน้ หา และปัญหาให้พิสูจน์ ซึงในการแก้ปัญหานี ทําได้หลายวิธี
ขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ทีผูแ้ ก้ปัญหามีอยู่ และวางแผนการแก้ปัญหาอย่างไร ในทีนี จะเสนอทักษะต่างๆ ที
สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เพิมเติมจากทักษะต่างๆทีได้เรี ยนรู้มาแล้ว ดังนี
ก. การทําตาราง การจัดหมวดหมู่
ให้นกั ศึกษาพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี
ตัวอย่าง 2.28 จงแก้ปัญหาต่อไปนี
ป้ าคําเลียงหมูกบั เป็ ดไว้จาํ นวนหนึง เมือนับหัวรวมกันได้ 12 หัว และถ้านับขารวมกันได้ 40 ขา ป้ าคําเลียง
หมูกบั เป็ ดไว้อย่างละกีตัว
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วิธีการแก้ปัญหา
ขันที 1. ขันทําความเข้ าใจปัญหา



โจทย์ตอ้ งการทราบว่า ป้ าคําเลียงหมูกบั เป็ ดอย่างละกีตัว
สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้คือ
ั เป็ ดรวมกันได้ 12 หัว
o -นับหัวหมูกบ
o - นับขาหมูกบ
ั เป็ ดรวมกันได้ 40 ขา

ขันที 2. ขันวางแผน พิจารณาถึงสิงทีกําหนดให้ และความรู้เดิมทีเกียวข้องกับสิ งทีกําหนดให้ ในทีนี คือ หมู
1 ตัว มี 1 หัว และมี 4 ขา เป็ ด 1 ตัว มี 1 หัว และมี 2 ขา นําความรู้ทีได้ทงหมดมาจั
ั
ดให้เป็ นระบบ มีระเบียบ
เพือหาวิธีการแก้ปัญหา
ขันที 3. ขันดําเนินการแก้ปัญหา ในทีนี จะแก้ปัญหาโดยเขียนตารางกรณี ต่าง ๆ ทีเป็ นไปได้ โดยเริ มจากสิ งที
กําหนดว่า หัวหมูกบั เป็ ดรวมกันได้ 12 หัว แล้วหากรณี ทีขาหมูกบั เป็ ดรวมกันได้ 40 ขา ดังตารางที2.2สรุ ป
ได้ว่า ป้ าคําเลียงหมู 8 ตัว และเลียงเป็ ด 4 ตัว
ขันที 4. ขันตรวจสอบ จากหมู 8 ตัว และเป็ ด 4 ตัวทีเป็ นคําตอบ ตรวจสอบความถูกต้องจากสิ งทีโจทย์
กําหนดให้ได้ว่า



นับหัวรวมกันได้ 8 + 4 = 12 หัว
นับขารวมกันได้ดงั นี ขาหมู 8 ´ 4 = 32 ขา ขาเป็ ด 4 ´ 2 = 8 ขา รวมจํานวนขาทังหมดเท่ากับ 32 + 8
= 40 ขา ถูกต้องตามทีกําหนดให้
หมู

เป็ ด
รวมขา

จํานวนตัว จํานวนขา จํานวนตัว จํานวนขา
1

4

11

22

26

2

8

10

20

28
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3

12

9

18

30

4

16

8

16

32

5

20

7

14

34

6

24

6

12

36

7

28

5

10

38

8

32

4

8

40*

9

36

3

6

42

10

40

2

4

44

11

44

1

2

46

ตารางที 2.2 แสดงการแก้ปัญหาตามตัวอย่าง 2.28
สรุ ปได้ว่าคําตอบคือ ป้ าคําเลียงหมู 8 ตัว และเลียงเป็ ด 4 ตัว
ข. การใช้ ตวั แปร
จากตัวอย่าง 2.28 เราจะศึกษาการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ “ การใช้ตวั แปร” ซึงขันทําความเข้าใจโจทย์
ปัญหาเหมือนเดิม และพิจารณาขันต่อไปได้ดงั ต่อไปนี
ขันที 2 ขันวางแผน กําหนดให้ ป้ าคําเลียงหมู x ตัว และ เลียงเป็ ด y ตัว นําสิ งทีกําหนดให้นาํ มาเขียนในรู ป
สมการได้ดงั นี
x + y = 12 ( จํานวนหัว ) ……………………........(1)
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4x + 2y = 40 ( จํานวนขา ) ………………………(2)
ขันที 3. ขันดําเนินการตามแผน ในทีนี เป็ นการคิดคํานวณและหาคําตอบจากสมการที (1) นํา 2 คูณทังสอง
ข้างของสมการ จะได้
2x + 2y = 24 …………………................……(3)
นําสมการที (2 ) ลบด้วยสมการที (3)
(4x + 2y ) – ( 2x + 2y ) = 40 – 24
2 x = 16 ดังนัน x = 8
แทนค่า x = 8 ในสมการที (1) จะได้ x + y = 12
ดังนัน 8 + y = 12 ทําให้ y = 12 – 8 = 4
ดังนัน ป้ าคําเลียงหมู 8 ตัว และเลียงเป็ ด 4 ตัว
กิจกรรม 2.13
1. นับไก่และหมูได้ 22 ตัว นับขารวมกันได้ 68 ขา มีไก่และหมูอย่างละกีตัว

2. แดงเล่นปาเป้ า เขาใช้ลกู ดอก 3 ลูก ปาถูก
เป้ าทังสามลูก แดงจะได้คะแนนเท่าไรได้
บ้าง ถ้ากําหนดคะแนนดังนี
บริ เวณรอบนอก 1 คะแนน บริ เวณกลาง 3
คะแนน บริ เวณในสุด 6 คะแนน

รวบรวมและเรี ยบเรี ยง โดย พัชรา จงโกรย

หน้า 39

40

3. อาหารเสริ ม “A” บรรจุถุงจําหน่าย 2 ชนิด คือชนิดถุงละ 3 กิโลกรัม ราคา 229 บาท และชนิดถุงละ 5
กิโลกรัม ราคา 325 บาท ถ้านักศึกษาต้องการอาหารเสริ มเพียง 17 กิโลกรัม จะมีวิธีซืออย่างไรจึงจะจ่ายเงิน
ค่าอาหารเสริ ม “A” น้อยทีสุด
ค. การแบ่งเป็ นกรณี
ปัญหาหลายปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึน เมือแบ่งปัญหาเป็ นกรณีต่าง ๆ หลายกรณี ซึงในแต่ละกรณี
จะมีความชัดเจนมากขึนกว่าปัญหาเดิม เมือแก้ปัญหาคําตอบของทุกกรณี ได้แล้วจึงพิจารณาคําตอบของทุก
กรณี ร่วมกันจะได้ภาพรวม ซึงเป็ นคําตอบของปัญหาเดิม
ตัวอย่าง 2.29 ในภาพต่อไปนี มีรูปสีเหลียมต่าง ๆ ทังหมดกีรู ป

วิธีคดิ ปัญหาต้องการทราบถึงรู ปสีเหลียมต่างๆ ทังหมด ตอนนี เราจะพิจารณารู ปสีเหลียมโดยแยกเป็ น
รู ปแบบย่อย ๆ ดังนี
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รวมมีรูปสีเหลียมทังหมด 36 รู ป
[]
กิจกรรม 2.14
1. ในภาพต่อไปนีมีรูปสีเหลียมต่าง ๆ ทังหมดกีรู ป
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2) จงยกตัวอย่างปัญหาทีสามารถแก้ได้โดยใช้ทกั ษะการทําตาราง การจัดหมวดหมู่ การแบ่งเป็ นกรณี พร้อม
ทังแสดงวิธีแก้ปัญหา
[]
ง. การเขียนภาพ แผนภูมิ และสร้ างแบบจําลอง
ปัญหาบางปัญหา สามารถสร้างความเข้าใจได้มากขึน โดยการเขียนภาพ แผนภูมิ หรื อสร้างแบบจําลองที
สอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหา ช่วยให้ปัญหามีความชัดเจน ผูแ้ ก้ปัญหาเข้าใจปัญหาอย่างถูกต้อง และ
ทําให้เกิดแนวคิดในขันวางแผน และการดําเนินการตามแผน
ตัวอย่าง ก สมหญิง นารี สุดสวย และสมส่วน เป็ นนักศึกษาวิชาชีววิทยา ทีกําลังต้องการแมลงนานาชนิด
จํานวนมาก เธอจําเป็ นต้องข้ามแม่นาแห่
ํ งหนึง เพือไปจับแมลงยังฝังตรงข้าม โดยอาศัยเรื อเล็ก ๆ ลําหนึงซึง
บรรทุกนําหนักได้ไม่เกิน 195 ปอนด์ แต่ปรากฏว่าสมหญิงหนัก 175 ปอนด์ นารี หนัก 148 ปอนด์ สุดสวย
หนัก 100 ปอนด์ สมส่วนหนัก 92 ปอนด์ ทังสีคนจะข้ามแม่นานี
ํ ได้อย่างไร โดยการใช้เรื อลํานี เพียงลําเดียว
ถ้าทุกคนพายเรื อเป็ น
แนวคิด สร้างแผนภูมิ แสดงดังภาพที 2.11 ทังสีคนจะต้องเดินทางข้ามแม่นาทั
ํ งหมด 5 เทียวดังนี
ฝังเริมต้น

แม่นํา

ฝังปลายทาง



สมหญิง นารี สุดสวย สมส่วน





สมหญิง นารี



สุดสวย กับ สมส่วน ( 192 ) ไป





สมหญิง นารี



สมส่วน ( 92 ) กลับ



สุดสวย



สมหญิง สมส่วน



นารี (148 )ไป



สุดสวย



สมหญิง สมส่วน



สุดสวย ( 100 ) กลับ



นารี



สมหญิง



สุดสวย กับสมส่วน ( 192 ) ไป



นารี
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สมหญิง



สมส่วน ( 92 ) กลับ



นารี สุดสวย



สมส่วน



สมหญิง ( 175 ) ไป



นารี สุดสวย



สมส่วน



สุดสวย ( 100 ) กลับ



สมหญิง นารี



สุดสวย กับ สมส่วน ( 192 )ไป



สมหญิง นารี



ภาพ แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาตามตัวอย่าง ก
กิจกรรม
1. มีภาชนะ 3 ใบ แต่ละใบมีความจุ 8 , 5 , 3 ลิตร แต่ไม่มีเครื องหมายบอกแต่ละลิตรในภาชนะทังสาม ถ้า
ภาชนะใบแรกมีนาหวานบรรจุ
ํ
อยูเ่ ต็ม 8 ลิตร ส่วนภาชนะอีก 2 ใบว่างเปล่า จงหาวิธีแบ่งนําหวานออกเป็ น
สองส่วน ส่วนละ 4 ลิตร โดยใช้ภาชนะเพียงสามใบนี เท่านัน
2. ถ้านักศึกษาต้องการต้มผักชนิดหนึงซึงใช้เวลา 9 นาทีโดยไม่มีช่วงหยุดพัก แต่มีเครื องมือคือนาฬิกาทราย
จับเวลาแบบ 4 นาที และ 7 นาที ( นาฬิกาทรายไม่มีขีดหรื อเครื องหมายใดๆ ใช้ได้เฉพาะเมือเริ มต้นและตอน
หมดเวลาเท่านัน) จงหาวิธีแก้ปัญหานี
3. พ่อ แม่ และลูก รวมเป็ นสามคน มีนาหนั
ํ ก 75 , 50 และ 40 กิโลกรัมตามลําดับ ต้องการข้ามคลอง โดยใช้
เรื อพายลําเล็ก ซึงมีอยูล่ าํ เดียว และรับนําหนักได้เพียง 90 กิโลกรัม ถ้าทุกคนพายเรื อเป็ น จงหาวิธีการทีจะให้
ทังสามคนข้ามคลอง
4. ชายชราผูห้ นึงมีของอยู่ 3 อย่าง คือ สุนขั ห่าน และข้าวโพด เขามีความจําเป็ นจะต้องข้ามแม่นาํ โดย อาศัย
เรื อเล็ก ๆ ซึงสามารถบรรทุกตัวเขากับสิงของของเขาได้อีกเพียงอย่างเดียวเท่านัน ชายชรารู้ดีว่า ถ้าหากนํา
ข้าวโพดไปก่อน สุนขั จะกินห่าน แต่ถา้ นําสุนขั ไปก่อน ห่านก็จะกินข้าวโพด ชายชราผูน้ ีจะทําอย่างไรจึงจะ
ข้ามแม่นานี
ํ ได้โดยมีสิงของทังสามอย่างครบเหมือนเดิม
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การคิดแบบหมวก 6 ใบ
(Six Thinking Hats)

เอดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono ) เป็ นผูเ้ สนอแนวคิดเกียวกับการคิด โดยใช้เทคนิคการคิด
แบบ Six Thinking Hats หรื อการคิดแบบหมวก 6 ใบขึนมาเพือเป็ นระบบความคิด ทีทําให้ผเู้ รี ยนมีหลักใน
การจําแนกความคิดออกเป็ น 6 ด้านเพือเพิมศักยภาพให้ทกั ษะการคิด
องค์ประกอบของ Six Thinking Hats
Six Thinking Hats จะประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ
White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง ความเป็ นกลาง มีลกั ษณะของความว่าง
เปล่า เกียวข้องกับข้อเท็จจริ ง และจํานวนตัวเลข เมือมีการสวมหมวกจึงหมายถึง ต้องการ
ได้ขอ้ เท็จจริ งทีเป็ นปรนัย

Red Hat หรือ หมวกสีแดง หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณ ความโกรธ ความ
ฉุนเฉียว เมือมีการสวมหมวก หมายถึง สามารถบอกความรู้สึกของตนเองเกียวกับประเด็นนันได้

Black Hat หรือ หมวกสีดํา หมายถึง ความมืดมนและการปฏิเสธ
การคัดค้าน เมือมีการสวมหมวก หมายถึง ต้องการให้พดู ถึงจุดด้อย ข้อผิดพลาด สิงทีไม่
ดี โดยใช้เหตุผลประกอบ
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Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก มี
ความหวัง เป็ นการมองโลกในแง่ดี เมือมีการสวมหมวก หมายถึง การแสดงความคิดเห็น
ในทางด้านดี คิดถึงประโยชน์ คุณค่า จุดเด่น ความคิดใหม่ ๆ ทีดีมีคุณค่าต่อส่วนรวม
สังคม

Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอกกรอบทีมีความสัมพันธ์กบั
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เมือมีการสวมหมวก หมายถึง การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดให้มี
ทางเลือกทีหลากหลาย คิดแปลกใหม่ ก้าวไปข้างหน้า สร้างความเป็ นไปได้เพือการ
ปรับปรุ งและพัฒนา
Blue Hat หรือ หมวกสีนําเงิน หมายถึง สงบเยือกเย็น การควบคุมและการบริ หารกระบวน
การคิด มีความชัดเจน การยุติขอ้ ขัดแย้ง มีขนตอนเป็
ั
นระบบ เมือมีการสวมหมวก
หมายถึง การควบคุมสิงต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระบบระเบียบทีดี ถูกต้อง เป็ นบทบาทของ
หัวหน้า
้ มวก 6 ใบ
วิธก
ี ารใชห
เนืองจากหมวกความคิดมีจาํ นวนถึง 6 ใบ แต่ละสีใช้แทนวิธีคิดแต่ละแบบ เมือนําไปใช้อาจจะมี
ปัญหาจะเริ มใช้หมวกสีไหนก่อน ต่อไปจะใช้สีอะไรและต้องใช้หมวกทัง 6 ใบ ในลักษณะใด ดังนันจะ
เสนอแนะวิธีการใช้หมวกความคิดในขันพืนฐานดังนี
1. ใช้หมวกทีละใบสําหรับความคิดแต่ละครัง คือ เลือกใช้หมวกใบใดใบหนึงแล้วทุกคนในกลุ่ม
จะต้องสวมหมวกใบเดียวกันหมด หมายความว่า ในขณะนันทุกคนคิดในทิศทางเดียวกันตาม
หัวเรื องทีกําหนด โดยไม่คาํ นึงถึงสิ งทีคนก่อนหน้าพูดไว้
2. เลือกใช้หมวกทีเหมาะกับลักษณะงาน ได้ 2 วิธี คือ
2.1 ใช้หมวกลักษณะเดียว เป็ นการกําหนดให้ใช้วิธีคิดแบบใดแบบหนึ งในทิศทางเดียวทีละ
ครัง
2.2 ใช้หมวกลักษณะเป็ นชุด เป็ นการใช้หมวกหลายใบต่อเนืองกันเป็ นชุด
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โดยชุดของหมวกอาจกําหนดไว้ล่วงหน้า
3. บุคคลแต่ ละคนสมารถใช้ค วามคิด ได้ก ับหมวกทุ กใบ ควรมีการทบทวนความหมายของสี
บ่อยๆ
4. การจัดกิจกรรม ควรให้บรรยากาศของความสนุกสนานและมีชิวิตชีวา
5. การฝึ กให้มองทังทางบวกและทางลบ (หมวกสีเหลืองและหมวกสีดาํ )
เทคนิคการจ ัดกิจกรรม “การคิดแบบหมวก 6 ใบ”
การจัดกิจกรรมฝึ กการคิด โดยใช้หมวก 6 ใบ สําหรับผูท้ ียังไม่เคยผ่านกิจกรรมนี ควรจัด 2 รอบ
เพือให้สมาชิกได้เห็นข้อเปรี ยบเทียบและได้ขอ้ คิดจากกิจกรรมชัดเจนยิงขึน
รอบแรก
ขันตอนกิจกรรม

1. แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 8-12 คน อาจจได้ 2-4 กลุ่ม

2. กําหนดให้มีกลุ่มอภิปรายและกลุ่มสังเกตการณ์
3. ผูส้ อนกําหนดหัวข้อสําหรับอภิปรายให้กลุ่มอภิปรายและมอบหมาย
งานให้สมาชิกกลุ่มสังเกตการณ์แต่ละคน ๆ ละคนหนึ งมีหน้าทีจด
บันทึกคําพูด ข้อคิดเห็น ของสมาชิกกลุ่มอภิปรายทุกคน แต่เลือก
จดเฉพาะในส่วนทีเกียวข้องกับสีหมวกของตนเองทีได้รับ
4. สมาชิกกลุ่มอภิปรายดํานเนินการอภิปรายตามหัวข้อทีผูส้ อนกําหนด
ประมาณ 15-20 นาที สมาชิ ก สัง เกตการณ์ จดบัน ทึ ก ข้อความ
คําพูดของสมาชิกกลุ่ม
5. ผูส้ อนให้สมาชิกสังเกตการณ์แต่ละคนนําเสนอผลการสังเกต
6. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี
- สมาชิกสังเกตการณ์แต่ละคนจดบันทึกการอภิปรายของสมาชิกกลุ่มได้ครบถ้วนสอดคล้องกับสีหมวก
ทีได้รับหรื อไม่
- กลุ่มอภิปรายได้อภิปรายครบทุกประเด็นตามสีหมวกหรื อไม่ หมวกสีใดอภิปรายน้อย
- บรรยากาศเป็ นอย่างไร มีขอ้ ดีขอ้ ปรับปรุ งอย่างไร
- ผูส้ อนเสนอแนะเกียวกับบรรยากาศ บทบาทของสมาชิกและผูน้ าํ
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รอบสอง
ขันกิจกรรม
1. ให้สมาชิกกลุ่มอภิปรายและกลุ่มสังเกตการณ์สลับบทบาท
หน้าที
2. ผูส้ อนกําหนดหัว ข้อสําหรับการอภิปราย ควรเป็ นหัว ข้อใหม่และ
มอบหมายงานให้สมาชิกกลุ่มสังเกตการณ์
3. สมาชิกอภิปรายดําเนินการอภิปรายตามหัวข้อ ประมาณ 15-20 นาที
และสมาชิกสังเกตการณ์จดบันทึก
4. ผูส้ อนให้สมาชิกกลุ่มสังเกตการณ์แต่ละคนนําเสนอ
ประเด็นการอภิปราย
1. ข้อแตกต่างของบรรยากาศการอภิปรายกลุ่มระหว่างรอบ
แรกกับรอบสอง มีหรื อไม่มีและเป็ นอย่างไร
2. ข้อแตกต่างและผลสรุ ปการอภิปรายระหว่างรอบแรกกับ
รอบที 2 มีหรื อไม่มีและเป็ นอย่างไร
3. ข้อดี ข้อเสีย ข้อคิด หรื อประโยชน์ทีได้รับจากกิจกรรมนี
มีอะไรบ้าง และทีควรนําไปปรับปรุ งแก้ไขคืออะไร
ประโยชน์ของการใช ้ “การคิดแบบหมวก 6 ใบ”
ประโยชน์ ของการใช้ Six Thinking Hats
1. เนืองจากกระบวนการคิดแบบ Six Thinking Hats เป็ นการเริ มคิดในสิงเดียวกัน และคิดร่ วมกันใน
ประเด็นเดียวกัน ทําให้ลดความขัดแย้งในการประชุมลงไปได้มาก
2. เนืองจากระบบให้คนคิดทีละด้าน มองทีละด้าน จากด้านหนึงไปมองอีกด้านหนึ ง ทําให้เห็นภาพ
จริ งทีชัดเจน เป็ นผลให้ในเกิดการพิจารณาความคิดใหม่ ๆ ได้รอบคอบ
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3. การใช้ Six Thinking Hats ช่วยให้ทุกคนอยากมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ทําให้เป็ นการ
ดึงเอาศักยภาพ ของแต่ละคนมาใช้โดยทีไม่รู้ตวั
4. ช่วยประหยัดเวลาในการประชุม เนืองจาก ทุกคนในทีประชุมมีความคิดแบบคูข้ นาน
5. จํากัดโอกาสหรื อช่องทางสําหรับการโต้เถียงหรื อโต้แย้งกัน
6.
สุ รป
เทคนิคการคิดแบบ Six Thinking Hats จะเป็ นการรวมความคิดด้านต่างๆ ไว้ครบถ้วนทุกด้าน
ระบบให้คนคิดทีละด้าน มองทีละด้าน จากด้านหนึงไปมองอีกด้านหนึง จะได้เห็นภาพจริ งทีชัดเจน ทําให้
พิจารณาความคิดใหม่ ๆ ได้รอบคอบ เป็ นผลให้เกิดความคิดทีมีประสิทธิภาพ ดังนัน การคิดเป็ นทักษะที
สามารถเรี ยนรู้ ฝึ กฝน และพัฒนาได้ การใช้วิธีคิดแบบสวมหมวกคิด six thinking hats จะช่วยให้ผคู้ ิด
สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ มีขนตอนในการคิ
ั
ดอย่าง สร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึน
สุวิทย์ มูลคํา. 2549. ครบเครืองเรืองการคิด. พิมพ์ครังที 6. กรุ งเทพมหานคร : ห้างหุน้ ส่วนการพิมพ์.
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บทที
ทักษะการตัดสิ นใจและการแก้ ปัญหา
การตัดสินใจเป็ นทักษะสําคัญอย่างหนึงในการดําเนินชีวิตทีบุคคลจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และฝึ กฝน
เราควรรู้จกั ตัดสินใจอย่างเป็ นขันตอนอยูบ่ นฐานข้อมูลทีเป็ นจริ งและชัดเจน จึงจะช่วยทําให้การตัดสินใจทีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบตั ิซึงมีอยูห่ ลายทาง เป็ นแนวทางปฏิบตั ิไปสู่เป้ าหมายทีวาง
ไว้ อาจเป็ นการตัดสินใจกระทําสิงใดสิ งหนึง หรื อหลายสิงหลายอย่าง การตัดสินใจมักเกียวข้องกับปัญหาที
ยุง่ ยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึงอยูเ่ สมอ ผูต้ ดั สินใจต้องเลือกปฏิบตั ิเพือให้บรรลุ
เป้ าหมายอย่างดีทีสุดและเกิดผลสูงสุด ( สมพงษ์ เกษมสิน. 2511 อ้างใน อภิญญา จรู ญพร . 2515 )
การตัดสินใจ หมายถึง การกําหนดเลือกแนวทางเพือปฏิบตั ิ
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการแก้ปัญหา ซึงประกอบด้วย การศึกษาปัญหา แนว
ทางเลือก และวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุด โดยอาศัยความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ
การตัดสินใดก็ตาม ทุกครังจะมีผลต่อชีวิตของผูต้ ดั สินใจเสมอ การตัดสินใจจึงมีความสําคัญต่อชีวิต
มนุษย์มาก การตัดสินใจทีดีทีสุดควรเป็ นการตัดสินใจทีรอบคอบ เป็ นกระบวนการและมีระบบโดยการ
คํานึงถึงผลดีผลเสีย พิจารณาอย่างรัดกุมเลือกทางทีเหมาะสม
ประเภทของการตัดสิ นใจ

รู ปแบบการตัดสินใจทัว ๆ ไป แบ่งเป็ นประเภทได้กว้าง ๆ ดังนี
1. การตัดสินใจทีรู้ผลแน่นอน คาดคะเนผลได้แน่นอน
2. การตัดสินใจทีพอจะรู้ผลความเสียงอยูบ่ า้ ง คาดคะเนผลได้เพียงร้อยละ 50
3. การตัดสินใจทีมีความเสียงสูง ไม่สามารถคาดคะเนผลได้เลยว่าจะออกมาอย่างไร
วิธีการตัดสินใจ นอกจากแบ่งประเภทแล้ว สิงทีมนุษย์กระทําเป็ นกิจวัตรประจําวัน ยังสามารถ
จัดเป็ นกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้หลายรู ปแบบ แต่ละรู ปแบบมีความแตกต่างกัน ประโยชน์และประสิทธิภาพของ
การใช้มีความเหมาะสมแตกต่างกัน
รูปแบบกลยุทธ์ การตัดสิ นใจ

นักจิตวิทยา ลิเลียน ดิงค์เลค ( Lillian Dinlage ) ได้รวบรวมกลยุทธ์ทีบุคคลใช้ในการตัดสินใจเป็ น
8 ชนิด ดังนี คือ
1. วางแผนอย่างรอบคอบ
2. ยากเย็นแสนเข็ญ
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3. หุนหันพลันแล่น
4. ใช้ความรู้สึกบอก
5. ผัดผ่อน
6. ตามดวง
7. ตามเพือน / เสียงส่วนใหญ่
8. ขาดพลังเพียงพอ
ในกลยุทธ์ทงั 8 กลยุทธ์ทีได้ 1 ได้แก่ การวางแผนอย่างรอบคอบ จัดได้ว่าเป็ นวิธีการทีดีทีสุด ทําให้
ผูต้ ดั สินใจมันใจในการตัดสินใจ นับเป็ นการเสียงทีรอบคอบทีสุด

1. กลยุทธ์การวางแผนอย่างรอบคอบ
ประกอบด้วย 7 ขันตอน คือ
1.1 ขันทีหนึง รู้ถึงสิงทีต้องตัดสินใจ บุคคลต้องตระหนักว่าเขาต้องตัดสินใจก่อน กระบวนการ
คิดหาแนวทางจึงเกิดตามมา ดังนันขันทีหนึงจึงเป็ นขันทีสําคัญทีสุด
1.2 ขันทีสอง การรวบรวมข้อมูลทีมีประโยชน์ เพือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ผูต้ ดั สินใจต้องรู้ขอ้ มูล ดังนี
· ข้อมูลอะไรทีเกียวข้องกับการตัดสินใจในเรื องนัน
· แหล่งข้อมูลมาจากไหน
· จะได้รับข้อมูลนันมาได้อย่างไร
1.3 ขันทีสาม รู้จกั กับทางเลือกทีมีอยู่ โดยใช้ขอ้ มูลในข้อทีสอง ถ้าทางเลือกมีไม่มาก อาจต้องใช้
ดุลยพินิจ พิจารณาทางเลือกอืนประกอบ
1.4 ขันทีสี การพิจารณาทางเลือกแต่ละด้าน ทังผลดี ผลเสีย แล้วนําผลดีผลเสียมาพิจารณา
ทางเลือกทีเหมาะสมกว่า เพือแก้ปัญหาจากขันทีหนึงได้หรื อไม่
1.5 ขันตัดสินใจเลือก นําข้อพิจารณาจากข้อทีสีมาจัดลําดับทางเลือก
1.6 ขันทีหก เป็ นขันดําเนินการตามทีตัดสินใจเลือกในขันทีห้า
1.7 ขันทีเจ็ด เป็ นการทบทวนการตัดสินใจและผลทีได้รับ เมือกระทําการตัดสินใจไปแล้ว หาก
การตัดสินใจไม่ได้ผลอย่างทีต้องการอาจปฏิบตั ิตามทางเลือกอันดับต่อไปหรื อเริ มต้น
พิจารณาจากขันทีสองอีกครังหนึง
กลยุทธ์การวางแผนให้รอบคอบ เป็ นกระบวนการทีมีประสิทธิภาพอย่างยิงในการแก้ปัญหา ทุก
ชนิด เป็ นการวางแผนทีฉลาดให้กบั ชีวิตองตนเอง
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2. กลยุทธ์ยากเย็นแสนเข็ญ
วิธีการนี ผูต้ ดั สินใจจะพยายามรวบรวมข้อมูลมากมาย นํามาวิเคราะห์ ชังนําหนัก แต่มกั ติดอยูท่ ีการ
ค้นหาข้อมูลมาชังนําหนักเท่านันแต่ไม่สามารถตัดสินได้เลย มักกล่าวว่า “ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี ”

3. กลยุทธ์หุนหันพลันแล่น
ผูท้ ีตัดสินใจด้วยวิธีนี จะเป็ นบุคคลทีไม่ตรวจดูทางเลือกอืนเลย รับเพียงข้อมูลทีเห็นอยูก่ ็ เลือก
ตัดสินใจ

4. กลยุทธ์ทีใช้ ความรู้สึกบอก
การตัดสินใจขึนกับความรู้สึก หรื อลางสังหรณ์ทีเกิดขึนเฉพาะตัว โดยไม่มีขอ้ มูลจาก
สิ งแวดล้อมมาประกอบ

5. กลยุทธ์ผัดผ่อน
มักไม่อยากเสียงตัดสินใจ ทําให้ไม่อยากนึกถึง มักผัดผ่อนไปเรื อย ๆ ไม่มีขนที
ั 1 ว่าต้องตัดสินใจ

6. กลยุทธ์ตามดวง
ให้การตัดสินใจขึนกับ “ดวง” หรื อ “กรรม”

7. กลยุทธ์ตามเพือน / เสียงส่ วนใหญ่
ทําตามผูอ้ ืนคิดมากกว่าการตัดสินใจด้วยตนเอง

8. กลยุทธ์ขาดพลังเพียงพอ
กลุ่มนี ควรต้องตัดสินใจแล้ว แต่ขาดพลังทีจะให้ตดั สินใจ
แต่ถา้ ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การแก้ไขต้องเริ มต้นกระบวนการใหม่อีกครังหนึง
ทังนีกระบวนการกลยุทธ์วางแผนรอบคอบ นับเป็ นกระบวนการทีมีประสิทธิภาพอย่างยิงในการแก้ปัญหา
ทุกชนิด แม้ว่าต้องเสียเวลาวิเคราะห์อยูบ่ า้ ง แต่ก็ได้ผลคุม้ ค่า เป็ นการวางแผนทีฉลาดกับชีวิตของตนเอง
ทักษะการตัดสิ นใจและการคาดผลจากการตัดสิ นใจ

การตัดสินใจเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานทีติดตัวเรามาตังแต่เกิด เพียงแต่ในวัยเด็กเรายังตัดสินใจด้วยตนเอง
ไม่ได้ แต่เมือเข้าสู่วยั รุ่ น มีความเจริ ญเติบโตทังทางร่ างกายและจิตใจ เราต้องเริ มเรี ยนรู้ทีจะตัดสินใจในสิง
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ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ยิงถ้าเราเป็ นผูใ้ หญ่มากขึน เราก็ยงต้
ิ องตัดสินใจในเรื องสําคัญ ๆ ในชีวิต และไม่สามารถ
ใช้อารมณ์มาตัดสินใจเหมือนในวันเด็กอีกต่อไป
การตัดสินใจทีดี ควรเริ มต้นด้วยการแสวงหาข้อมูลเปรี ยบเทียบ หาเหตุผลหลาย ๆ ด้านมาประกอบ
ไม่ควรตัดสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทาํ เช่นนัน หรื อตัดสินใจด้วยอารมณ์
การตัดสินใจเรื องเพศสัมพันธ์ก็เช่นกัน ไม่ใช่สิงทีเราควรกระทําตามอย่างกันโดยปราศจากการ
ทบทวนคิดไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ หากเพือนของเราหรื อคนทีอยูใ่ นวัยไล่เลียกับเรามีเพศสัมพันธ์กบั คนรัก
ก็ไม่จาํ เป็ นทีเราจะต้องตัดสินใจทําตามอย่างเพือน เพราะการตัดสินใจเรื องเพศเป็ นเรื องของแต่ละคน
คนจํานวนมากไม่มีหลักเกณฑ์ทีแน่นอนในการตัดสินใจในเรื องการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่ นบางคนก็
เอาอย่างคนวัยเดียวกันเป็ นเกณฑ์ บางคนก็เอาความต้องการของตนเองเป็ นเกณฑ์ บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับ
ค่านิยมทีพ่อแม่หรื อผูใ้ หญ่ปลูกฝังมา บางคนก็ไม่สนใจกฏเกณฑ์ของครอบครัว
การทีจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จาํ เป็ นจะต้องรู้จกั ตนเอง รู้จกั ประเมินตนเองว่าจะต้องเตรี ยมตัวในเรื อง
ใดบ้าง แนวทางการประเมินตนเอง เพือช่วยในการตัดสินใจมีดงั นี
1. การกระทําเช่นนีจะมีผลอย่างไรในอนาคต
2. จะมีผลกระทบต่อการเรี ยนหรื อไม่
3. คนทัวไปทําเป็ นปกติเช่นนี หรื อไม่
4. จะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรื อไม่
5. มีการป้ องกันโรคและการตังครรภ์หรื อไม่
6. พร้อมทีจะแก้ปัญหาต่อผลกระทบต่าง ๆ ทีจะตามมาหรื อไม่
ถ้าตอบคําถามเหล่านี ไม่ได้ก็ยงั ไม่ควรทีจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ควรทีจะรักษาสัมพันธภาพใน
ระดับคู่รักทีดีไปก่อน มีความเอืออาทรต่อกัน ต้องบอกคู่รักและตนเองว่าขณะนี ยังไม่พร้อมและการสัมผัส
เนือตัวกันก็ตอ้ งมีขอบเขต
การแสวงหาความช่ วยเหลือจากผู้อืนเมือเกิดปัญหา

เมือวัยรุ่ นมีปัญหาและแก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ หรื อไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหาด้วยตนเองจะถูกต้อง
หรื อไม่ หรื อต้องการคําแนะนําจากประสบการณ์ของผูท้ ีเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนก็ควรขอความ
ช่วยเหลือปรึ กษาพ่อแม่เป็ นอันดับแรก เพราะจะเป็ นคนทีรักเราอย่างแท้จริ ง พร้อมทีจะให้อภัยและช่วยเหลือ
เรา นอกจากนี ญาติผใู้ หญ่และครู อาจารย์ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากท่านได้ สัมพันธภาพและ
เพศสัมพันธ์เป็ นเรื องความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพความรู้สึกทังของตนเองและคู่ของตน และเป็ นสิทธิ
ส่วนบุคคลทีจะตัดสินใจถ้ากระทําลงไปนันไม่สร้างปัญหาเป็ นภาระแก่ผอู้ ืนภายหลัง วัยรุ่ นต้องเข้าใจว่า
ผูใ้ หญ่รอบข้างนันท่านมีความห่วงใยและไม่ตอ้ งการให้เกิดสัมพันธภาพทางเพศในวัยเยาว์เพราะภาวะ
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อารมณ์ความกดดันทีมีต่อเรื องความรักความใคร่ และการมีเพศสัมพันธ์ขณะทียังไม่พร้อมนัน อาจส่งผล
กระทบอย่างรุ นแรงแก่ชีวติ ของตัววัยรุ่ นเอง
แต่ถา้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ทีไม่พึง
ประสงค์ การติดเชือ HIV เป็ นต้น วัยรุ่ นจะต้องเผชิญปัญหาเหล่านัน และหาทางออกทีเหมาะสม อย่าหนี
ปัญหา ผูใ้ หญ่จะต้องให้ความมันใจในการช่วยเหลือปัญหาชีวิตของวัยรุ่ นทีผิดพลาดไปแล้ว อย่าไปลงโทษ
เขา เพราะเขาบอบชํามากแล้ว ถ้าทําเช่นนี จะทําให้วยั รุ่ นมีกาํ ลังใจทีจะแก้ปัญหา ต่อสูก้ บั ปัญหาและค้นหา
ทางออก แทนการลงโทษตัวเอง หลบซ่อนตนเอง หรื อตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการฆ่าตัวตาย
ความผิดพลาดในชีวิตทางเพศย่อมเกิดขึนได้ การขาดประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่ น อาจทําให้ปัญหา
เหล่านี พบได้ง่ายขึน และการแก้ไขต้องเกียวพันกับคนรอบข้างหลายฝ่ ายเพราะยังอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ผูใ้ หญ่ เรื องทีแก้ปัญหาอย่างไม่ถกู ต้องก็คือการลงโทษวัยรุ่ นอย่างรุ นแรง จะทําให้เขารู้สึกว่าคุณค่าในตนเอง
ลดลง รู้สึกมีตราบาป รู้สึกผิด และอาจส่งผลต่อชีวิตเมือเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่จะต้องมองความผิดพลาดทางเพศทีเกิดกับวัยรุ่ นด้วยจิตใจทีเป็ นกลาง และไม่ตดั สินลงโทษ
เพราะชีวิตทางเพศเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ทีสําคัญคือผูใ้ หญ่ทีเป็ นพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ ครู อาจารย์
จะต้องช่วยประคับประคองให้ความมันใจแก่วยั รุ่ นว่า ความผิดพลาดนันแก้ไขได้และชีวิตนันเริ มต้นใหม่ได้
เสมอ ความรักความห่วงใย ความหวังดีของคนรอบข้างทีทําโดยไม่ทาํ ให้วยั รุ่ นเกิดความรู้สึกว่าตนหมด
คุณค่าจะเป็ นแรงขับให้วยั รุ่ นเข้าใจว่าความผิดพลาดสูญเสียครังนีไมได้ทาํ ให้ชีวิตหมดความหมาย แต่เป็ น
บทเรี ยนทีมีค่ายิงในการดําเนินชีวิตต่อไป
วัยรุ่ นพึงรู้ไว้ว่า การตัดสินใจในสถานการณ์ชีวิตบางอย่าง อาจส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อชีวติ ที
เหลือ จึงเป็ นเรื องสําคัญทีจะต้องคิดถึงผลต่าง ๆ ทีจะตามมา และมีความพร้อมทีจะรับผิดชอบในสิงทีจะ
ตามมาจากการเลือกหรื อตัดสินใจของตนเอง และเมือมีปัญหาเกิดขึนอาจดูเหมือนว่าปัญหานันไม่มีทางออก
หากคิดอยูค่ นเดียว แต่ถา้ ได้พดู คุยปรึ กษาแสวงหาข้อมูลและขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ หรื อ
ครู อาจารย์ ตลอดจนแหล่งบริ การช่วยเหลือต่าง ๆ อาจทําให้เรามีทางออกคลีคลายปัญหาได้มากขึน
สรุ ป ทักษะการตัดสินใจเป็ นเรื องสําคัญของบุคคล ถ้ามีทกั ษะการตัดสินใจทีดี จะทําให้การ
ตัดสินใจนันถูกต้อง ไม่มีปัญหา หรื อถ้ามีปัญหาก็มีนอ้ ย การตัดสินใจทีดีจะต้องมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ มี
ประสบการณ์ และควรพิจารณาอย่างรอบคอบ สําหรับเรื องการตัดสินใจเกียวกับการมีเพศสัมพันธ์นนั
จะต้องคิดให้รอบคอบและมีความพร้อมทีจะรับมือกับปัญหาหรื อผลกระทบทีจะตามมาภายหลัง
ในการตัดสินใจนันควรมีการกําหนดแนวทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง แต่ละทางเลือกต้องคิดถึงผลบวก
ผลลบไว้เสมอ แล้วเลือกทางเลือกทีดีทีสุด นันแหละจึงจะเป็ นการตัดสินใจทีมีคุณภาพ แต่ถา้ การตัดสินใจ
นันเกิดผิดพลาด ก็ควรแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ้ ืนทีมีประสบการณ์และเราไว้วางใจ ได้แก่ พ่อแม่ ญาติ
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ผูใ้ หญ่ ครู อาจารย์ และบุคคลทีวัยรุ่ นไปขอความช่วยเหลือก็อย่าลงโทษหรื อซําเติมเขา แต่ควรจะช่วยเหลือ
ประคับประคองให้เขามีกาํ ลังใจสูช้ ีวิตต่อไป
เอกสารอ้ างอิง

ธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง , วราภรณ์ หงส์ดิลกกุล . กิจกรรมแนะแนว ม.6
กรุ งเทพ ฯ . อักษรเจริ ญทัศน์ 2549
ธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง , วราภรณ์ หงส์ดิลกกุล . กิจกรรมแนะแนว ม.3
กรุ งเทพ ฯ . อักษรเจริ ญทัศน์ 2549
แพทย์หญิงกุสุมาวดี คําเกลียง , ปรี ชา ไวยโภคา. เพศศึกษาช่ วงชันที 4
กรุ งเทพฯ. เอมพันธ์ 2549
“ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล”ถือเป็ นทักษะสําคัญอย่างหนึงที
ใช้ในการบริ หารคุณภาพในสถานการณ์ทีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริ การเป็ นเรื องทีพูดถึงกันมาก
ทัวโลกทังนีเพือสร้างความแตกต่างเพือเพิมส่วนแบ่งตลาดและสร้างผลกําไรอย่างยังยืนให้กบั องค์กรในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจทางด้านคุณภาพผูเ้ ข้าอบรมจะได้ทราบและลองฝึ กใช้เครื องมือการแก้ปัญหาทีเรี ยกว่า
7 QC Tools ตามขันตอนของการบริ หารคุณภาพ PDCA การใช้ mind mapping มาช่วยในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจรวมทังฝึ กวิธีคิด 3 แบบคือการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์เพือให้มี
เทคนิคและทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล

ทักษะการตัดสิ นใจ

โดย นางสุธรรม ยอดคําลือ

การตัดสินใจ เป็ นทักษะสําคัญอย่างหนึงในการดําเนินชีวิต ทีบุคคลจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และฝึ กฝน
เราควรรู้จกั ตัดสินใจอย่างเป็ นขันตอนอยูบ่ นฐานข้อมูลทีเป็ นจริ งและชัดเจนจึงจะช่วยทําให้กาตัดสินใจทีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบตั ิซึงมีอยูห่ ลายทาง เป็ นแนวทางปฏิบตั ิไปสู่เป้ าหมายทีวาง
ไว้ การตัดสินใจมักเกียวข้องกับปัญหาทียุง่ ยากสลับซับซ้อน

และมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึงอยูเ่ สมอ

ผูต้ ดั สินใจต้องเลือกปฏิบตั ิเพือให้บรรลุเป้ าหมายอย่างดีทีสุ ดและเกิดผลสูงสุด กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การ
ตัดสินใจ คือ กระบวนการแก้ปัญหา

ซึงประกอบด้วย การศึกษาปัญหา แนวทางเลือก และวิธีการ

แก้ปัญหาทีดีทีสุด
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ประเภทของการตัดสินใจ รู ปแบบการตัดสินใจทัว ๆ ไป แบ่งเป็ นประเภทได้กว้าง ๆ ดังนี
1.

การตัดสินใจทีรู้ผลแน่นอน คาดคะเนผลได้แน่นอน

2.

การตัดสินใจทีพอจะรู้ผลความเสียงอยูบ่ า้ ง คาดคะเนผลได้เพียงร้อยละ 50

3.

การตัดสินใจทีมีความเสียงสูง ไม่สามารถคาดคะเนผลได้เลยว่าจะออกมาอย่างไร

นอกจากแบ่งประเภทแล้วสิงทีมนุษย์กระทําเป็ นกิจวัตรประจําวันยังสามารถจัดเป็ นกลยุทธ์ต่าง ๆ
ได้หลายรู ปแบบ ตามความเหมาะสมทีแตกต่างกัน
รู ปแบบกลยุทธ์การตัดสินใจ การตัดสินใจแบ่งเป็ น 8 ชนิด ดังนี คือ
1.

วางแผนอย่างรอบคอบ

2.

ยากเย็นแสนเข็น

3.

หุนหันพลันแล่น

4.

ใช้ความรู้สึกบอก

5.

ผัดผ่อน

6.

ตามดวง

7.

ตามเพือน / เสียงส่วนใหญ่

8.

ขาดพลังเพียงพอ

สรุ ป ทักษะการตัดสินใจเป็ นเรื องสําคัญของบุคคล ถ้ามีทกั ษะการตัดสินใจทีดี ก็จะทําให้การ
ตัดสินใจนันถูกต้อง ไม่มีปัญหา การตัดสินใจทีดีจะต้องมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ มีประสบการณ์ และควร
พิจารณาอย่างรอบคอบ และมีความพร้อมทีจะรับมือกับปัญหาหรื อผลกระทบทีจะตามมาภายหลังในควร
มีการกําหนดแนวทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง

แต่ละทางเลือกต้องคิดถึงผลบวกผลลบไว้เสมอ และเลือก

ทางเลือกทีดีทีสุด จะเป็ นการตัดสินใจทีมีคุณภาพ แต่ถา้ การตัดสินใจนันเกิดผิดพลาด ก็ควแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ืนทีมีประสบการณ์และเราไว้วางใจ ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่อไป
เอกสารอ้างอิง

ครู เจียบ ทักษะชีวติ – การตัดสินใจ 14 March 2008
gotoknow.org/blog/jeabsuwimon/170502
e Book : การคิดและการตัดสินใจ
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การตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision)
ความหมายและความสําคัญของการตัดสินใจ
ความหมายของการตัดสินใจ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี
บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจว่าเป็ นเทคนิควิธีทีลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียง
ทางเดียว
ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็ นกระบวนการของการหาโอกาสทีจะตัดสินใจ การหา
ทางเลือกทีพอเป็ นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ทีมีอยู่
มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็ นการกระทําทีต้องทําเมือไม่มีเวลาทีจะหาข้อเท็จจริ งอีก
ต่อไป ปัญหาทีเกิดขึนก็คือ เมือใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริ ง แนวทางแก้ไขจะเปลียนแปลงไป
ตามปัญหาทีต้องการแก้ไข ซึงการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกียวพันกับการใช้จ่ายและการใช้เวลา
จากคํานิยามข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า มีมุมมองของนักวิชาการทีแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่ประเด็น
หลักทีมองเหมือนกันคือ
1.การตัดสินใจเป็ นกระบวนการ (process) นันหมายความว่าการตัดสินใจต้องผ่านกระบวนการคิด
พิจารณาไตร่ ตรอง วิเคราะห์แล้วค่อยตัดสินใจเลือกทางทีดีทีสุด มีหลายท่านคิดว่าการตัดสินใจไม่มีขนตอน
ั
อะไรมากคิดแล้วทําเลย ซึงในความเป็ นจริ งแล้วการคิดก็ตอ้ งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (search) การ
ออกแบบ (design) และการเลือก (choice) เพือให้สามารถเลือกทางเลือกได้ดีทีสุด
2.การตัดสินใจเกียวข้องกับทางเลือก (solution) การตัดสินใจเป็ นการพยายามสร้างทางเลือกให้มาก
ทีสุดเท่าทีจะทําได้ ทางเลือกทีน้อยอาจปิ ดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรื อทางเลือกทีดีกว่าได้
ผูบ้ ริ หารทีดีจาํ เป็ นต้องมีการฝึ กฝนการสร้างทางเลือกทีมากขึน หลากหลายด้วยวิธีการคิดแบบริ เริ ม
(initiative) และคิดแบบสร้างสรรค์ (creative thinking)
3. การตัดสินใจเกียวข้องกับโครงสร้างขององค์การ จะเห็นว่าผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับชันก็มีหน้าที
ในการตัดสินใจต่างกัน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารระดับสูงจําเป็ นต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic decision) เป็ น
การตัดสินใจเกียวกับแนวทางทีถูกต้องเพือใช้ทรัพยากรทีจําเป็ นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การทีกําหนดไว้ ผูบ้ ริ หารระดับกลางจะตัดสินใจเกียวกับการจัดการ (management
decision) เป็ นการตัดสินใจเพือให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ ริ หารระดับ
ต้นจะตัดสินใจเกียวกับการปฏิบตั ิการ (Operational decision) เป็ นการตัดสินใจดําเนินการควบคุมงานให้
สําเร็ จตามระยะเวลาและเป้ าหมายทีกําหนดไว้
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4. การตัดสินใจเกียวข้องกับพฤติกรรมคน จะเห็นว่าการตัดสินใจเกียวข้องตังแต่คนเดียว กลุ่มและ
ทังองค์การ ซึงพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกัน ผูบ้ ริ หารทีดีจะต้องมีความเข้าใจและมีจิตวิทยาเกียวข้อง
กับบุคคลกลุ่ม และองค์การทีดีพอจึงจะทําให้การตัดสินใจประสบผลสําเร็ จได้
ดังนันกล่าวได้ว่า การตัดสินใจ คือ ผลสรุ ปหรื อผลขันสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพือเลือก
แนวทางการปฏิบตั ิทีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนําไปปฏิบตั ิและทําให้
งานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ตามทีต้องการ
การตัดสินใจ เป็ นส่วนหนึงของบทบาทของผูบ้ ริ หารทีเกิดจากตําแหน่งและอํานาจทีเป็ นทางการ
คือบทบาทการเป็ นผูป้ ระกอบการ(Enterpreneur) บทบาทผูจ้ ดั การสถานการณ์ทีเป็ นปัญหา(Disturbance
Handler) บทบาทผูจ้ ดั ทรัพยาการ(Resource Allocator) และบทบาทผูเ้ จรจาต่อรอง(Negotiator)
ความสําคัญของการตัดสินใจ
ทฤษฎีการบริ หารองค์การในยุคหนึงได้ให้ความสําคัญเกียวกับกระบวนการบริ หาร (Management
Process) อันได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การบริ หารงานบุคคล การอํานวยการและการควบคุม
ต่อมาได้มีการปรับเปลียนแนวคิดไปว่า แม้ว่าจะทําหน้าทีดังกล่าวได้ดีเพียงใดก็ตามแต่ถา้ ขาดการตัดสินใจที
ดีพอแล้วยากทีจะทําให้การบริ หารองค์การสู่ความสําเร็ จได้ การตัดสินใจจึงมีความสําคัญ
ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ปัญหา ปัญหา และปัญหา มีไว้ให้แก้ไข แต่การแก้ไขปัญหาในแต่ละครังใช้เวลามากน้อยต่างกัน บางเรื อง
แก้ไขได้ทนั ที บางเรื องใช้เวลานานมาก ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเหตุผล ดังนันดิฉนั สรุ ปผลของ
การศึกษาเรื องทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ดังนี
วัตถุประสงค์
1.เพือให้เข้าใจความหมายของปัญหา เชิงจริ ยธรรมและความสําคัญของทักษะการตัดสินใจ
2.เพือให้ทราบหลักการทีควรใช้ในการตัดสินใจ คือการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
3.เพือให้วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ เพือป็ นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ เมือเผชิญกับปัญหาขณะ
ปฎิบตั ิงาน ได้อย่างเหมาะสม
4.เพือให้ยกระดับความสามารถในการตัดสินใจ และ ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมให้สูงขึน
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กรณีความขัดแย้งและหลักการตัดสินใจ
1.กรณีความขัดแย้งระหว่างตัวเองกับบุคคล หรื อคนใกล้ชิดคุน้ เคย ต้องใช้หลักการตัดสินใจ “คิดถึงใจเขาใจ
เรา เห็นใจซึงกันและกัน”
2.กรณีความขัดแย้งระหว่างตัวเรา กับ สถาบันทีเป็ นส่วนรวม หรื อมาตราฐานของสังคม ต้องใช้หลักการ
ตัดสินใจ “แบบยึดระเบียบกฏเกณฑ์ มาตรฐานของสังคม ”
3.กรณีความขัดแย้งระหว่างการปฎิบตั ิตามระเบียบ กฏเกณฑ์ หรื อ มาตราฐานของสังคมกับอุดมคติอนั สูงส่ง
ต้องใช้หลักการตัดสินใจ “ยึดหลักการ อุดมคติ และเหตุฝล โดยมุ่งประโยชน์ และความสงบสุขของสังคม
โดยส่วนรวม ”
การแก้ปัญหา ไม่ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ขอ้ ใดๆก็ตาม เหตุผลทีดีในการตัดสินใจคือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
การศึกษาบทเรี ยนครังนี ทําให้ดิฉนั สามารถนําความรู้ทีได้รับ มาใช้ในการบริ หารงานบุคคล ภายในหอสมุด
ฯ ได้มากจริ ง ฯ …
ทีมา : การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning )
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ใบความรู้เรืองทักษะการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจ
การตัดสินใจเป็ นทักษะสําคัญอย่างหนึงในการดําเนินชีวติ ทีบุคคลจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และฝึ กฝน เรา
ควรรู้จกั ตัดสินใจอย่างเป็ นขันตอนอยูบ่ นฐานข้อมูลทีเป็ นจริ งและชัดเจน จึงจะช่วยทาให้การตัดสินใจทีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบตั ิซึงมีอยูห่ ลายทาง เป็ นแนวทางปฏิบตั ิไปสู่เป้ าหมายทีวาง
ไว้ อาจเป็ นการตัดสินใจกระทาสิงใดสิ งหนึง หรื อหลายสิงหลายอย่าง การตัดสินใจมักเกียวข้องกับปัญหาที
ยุง่ ยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึงอยูเ่ สมอ ผูต้ ดั สินใจต้องเลือกปฏิบตั ิเพือให้บรรลุ
เป้ าหมายอย่างดีทีสุดและเกิดผลสูงสุด ( สมพงษ์ เกษมสิน. 2511 อ้างใน อภิญญา จรู ญพร . 2515 )
การตัดสินใจ หมายถึง การกาหนดเลือกแนวทางเพือปฏิบตั ิ
กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การตัดสินใจ คือ กระบวนการแก้ปัญหา ซึงประกอบด้วย การศึกษาปัญหา แนว
ทางเลือก และวิธีการแก้ปัญหาทีดีทีสุด โดยอาศัยความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ
การตัดสินใดก็ตาม ทุกครังจะมีผลต่อชีวิตของผูต้ ดั สินใจเสมอ การตัดสินใจจึงมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์
มาก การตัดสินใจทีดีทีสุดควรเป็ นการตัดสินใจทีรอบคอบ เป็ นกระบวนการและมีระบบโดยการคานึงถึง
ผลดีผลเสีย พิจารณาอย่างรัดกุมเลือกทางทีเหมาะสม
ประเภทของการตัดสินใจ
รู ปแบบการตัดสินใจทัว ๆ ไป แบ่งเป็ นประเภทได้กว้าง ๆ ดังนี
1. การตัดสินใจทีรู้ผลแน่นอน คาดคะเนผลได้แน่นอน
2. การตัดสินใจทีพอจะรู้ผลความเสียงอยูบ่ า้ ง คาดคะเนผลได้เพียงร้อยละ 50
3. การตัดสินใจทีมีความเสียงสูง ไม่สามารถคาดคะเนผลได้เลยว่าจะออกมาอย่างไร
วิธีการตัดสินใจ นอกจากแบ่งประเภทแล้ว สิงทีมนุษย์กระทาเป็ นกิจวัตรประจาวัน ยังสามารถจัดเป็ นกลยุทธ์
ต่าง ๆ ได้หลายรู ปแบบ แต่ละรู ปแบบมีความแตกต่างกัน ประโยชน์และประสิทธิภาพของการใช้มีความ
เหมาะสมแตกต่างกัน
รู ปแบบกลยุทธ์การตัดสินใจ
นักจิตวิทยา ลิเลียน ดิงค์เลค ( Lillian Dinlage ) ได้รวบรวมกลยุทธ์ทีบุคคลใช้ในการตัดสินใจเป็ น 8
ชนิด ดังนี คือ
1. วางแผนอย่างรอบคอบ
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2. ยากเย็นแสนเข็ญ
3. หุนหันพลันแล่น
4. ใช้ความรู้สึกบอก
5. ผัดผ่อน
6. ตามดวง
7. ตามเพือน / เสียงส่วนใหญ่
8. ขาดพลังเพียงพอ
ในกลยุทธ์ทงั 8 กลยุทธ์ทีได้ 1 ได้แก่ การวางแผนอย่างรอบคอบ จัดได้ว่าเป็ นวิธีการทีดีทีสุด ทาให้
ผูต้ ดั สินใจมันใจในการตัดสินใจ นับเป็ นการเสียงทีรอบคอบทีสุด
1. กลยุทธ์ การวางแผนอย่างรอบคอบ
ประกอบด้วย 7 ขันตอน คือ
1.1 ขันทีหนึง รู้ถึงสิงทีต้องตัดสินใจ บุคคลต้องตระหนักว่าเขาต้องตัดสินใจก่อน กระบวนการคิดหา
แนวทางจึงเกิดตามมา ดังนันขันทีหนึงจึงเป็ นขันทีสาคัญทีสุด
1.2 ขันทีสอง การรวบรวมข้อมูลทีมีประโยชน์ เพือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ผูต้ ดั สินใจต้องรู้ขอ้ มูล ดังนี
· ข้อมูลอะไรทีเกียวข้องกับการตัดสินใจในเรื องนัน
· แหล่งข้อมูลมาจากไหน
· จะได้รับข้อมูลนันมาได้อย่างไร
1.3 ขันทีสาม รู้จกั กับทางเลือกทีมีอยู่ โดยใช้ขอ้ มูลในข้อทีสอง ถ้าทางเลือกมีไม่มาก อาจต้องใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาทางเลือกอืนประกอบ
1.4 ขันทีสี การพิจารณาทางเลือกแต่ละด้าน ทังผลดี ผลเสีย แล้วนาผลดีผลเสียมาพิจารณาทางเลือกที
เหมาะสมกว่า เพือแก้ปัญหาจากขันทีหนึงได้หรื อไม่
1.5 ขันตัดสินใจเลือก นาข้อพิจารณาจากข้อทีสีมาจัดลาดับทางเลือก
1.6 ขันทีหก เป็ นขันดาเนินการตามทีตัดสินใจเลือกในขันทีห้า
1.7 ขันทีเจ็ด เป็ นการทบทวนการตัดสินใจและผลทีได้รับ เมือกระทาการตัดสินใจไปแล้ว หากการตัดสินใจ
ไม่ได้ผลอย่างทีต้องการอาจปฏิบตั ิตามทางเลือกอันดับต่อไปหรื อเริ มต้นพิจารณาจากขันทีสองอีกครังหนึง
กลยุทธ์การวางแผนให้รอบคอบ เป็ นกระบวนการทีมีประสิทธิภาพอย่างยิงในการแก้ปัญหา ทุกชนิด เป็ น
การวางแผนทีฉลาดให้กบั ชีวติ องตนเอง
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2. กลยุทธ์ ยากเย็นแสนเข็ญ
วิธีการนี ผูต้ ดั สินใจจะพยายามรวบรวมข้อมูลมากมาย นามาวิเคราะห์ ชังน้าหนัก แต่มกั ติดอยูท่ ีการค้นหา
ข้อมูลมาชังน้าหนักเท่านันแต่ไม่สามารถตัดสินได้เลย มักกล่าวว่า “ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี ”
3. กลยุทธ์ หุนหันพลันแล่น
ผูท้ ีตัดสินใจด้วยวิธีนี จะเป็ นบุคคลทีไม่ตรวจดูทางเลือกอืนเลย รับเพียงข้อมูลทีเห็นอยูก่ ็ เลือกตัดสินใจ
4. กลยุทธ์ ทใช้
ี ความรู้สึกบอก
การตัดสินใจขึนกับความรู้สึก หรื อลางสังหรณ์ทีเกิดขึนเฉพาะตัว โดยไม่มีขอ้ มูลจาก
สิ งแวดล้อมมาประกอบ
5. กลยุทธ์ ผดั ผ่อน
มักไม่อยากเสียงตัดสินใจ ทาให้ไม่อยากนึกถึง มักผัดผ่อนไปเรื อย ๆ ไม่มีขนที
ั 1 ว่าต้องตัดสินใจ
. กลยุทธ์ ตามดวง
ให้การตัดสินใจขึนกับ “ดวง” หรื อ “กรรม”
7. กลยุทธ์ ตามเพือน / เสียงส่ วนใหญ่
ทําตามผูอ้ ืนคิดมากกว่าการตัดสินใจด้วยตนเอง
8. กลยุทธ์ ขาดพลังเพียงพอ
กลุ่มนี ควรต้องตัดสินใจแล้ว แต่ขาดพลังทีจะให้ตดั สินใจ
แต่ถา้ ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การแก้ไขต้องเริ มต้นกระบวนการใหม่อีกครังหนึง
ทังนีกระบวนการกลยุทธ์วางแผนรอบคอบ นับเป็ นกระบวนการทีมีประสิทธิภาพอย่างยิงในการแก้ปัญหา
ทุกชนิด แม้ว่าต้องเสียเวลาวิเคราะห์อยูบ่ า้ ง แต่ก็ได้ผลคุม้ ค่า เป็ นการวางแผนทีฉลาดกับชีวิตของตนเอง
ทักษะการตัดสินใจและการคาดผลจากการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานทีติดตัวเรามาตังแต่เกิด เพียงแต่ในวัยเด็กเรายังตัดสินใจด้วยตนเอง
ไม่ได้ แต่เมือเข้าสู่วยั รุ่ น มีความเจริ ญเติบโตทังทางร่ างกายและจิตใจ เราต้องเริ มเรี ยนรู้ทีจะตัดสินใจในสิง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ยิงถ้าเราเป็ นผูใ้ หญ่มากขึน เราก็ยงต้
ิ องตัดสินใจในเรื องสาคัญ ๆ ในชีวิต และไม่สามารถ
ใช้อารมณ์มาตัดสินใจเหมือนในวันเด็กอีกต่อไป
การตัดสินใจทีดี ควรเริ มต้นด้วยการแสวงหาข้อมูลเปรี ยบเทียบ หาเหตุผลหลาย ๆ ด้านมาประกอบ
ไม่ควรตัดสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทาเช่นนัน หรื อตัดสินใจด้วยอารมณ์
การตัดสินใจเรื องเพศสัมพันธ์ก็เช่นกัน ไม่ใช่สิงทีเราควรกระทาตามอย่างกันโดยปราศจากการ
ทบทวนคิดไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ หากเพือนของเราหรื อคนทีอยูใ่ นวัยไล่เลียกับเรามีเพศสัมพันธ์กบั คนรัก
ก็ไม่จาเป็ นทีเราจะต้องตัดสินใจทาตามอย่างเพือน เพราะการตัดสินใจเรื องเพศเป็ นเรื องของแต่ละคน
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คนจานวนมากไม่มีหลักเกณฑ์ทีแน่นอนในการตัดสินใจในเรื องการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่ นบางคนก็เอาอย่าง
คนวัยเดียวกันเป็ นเกณฑ์ บางคนก็เอาความต้องการของตนเองเป็ นเกณฑ์ บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับค่านิยมที
พ่อแม่หรื อผูใ้ หญ่ปลูกฝังมา บางคนก็ไม่สนใจกฏเกณฑ์ของครอบครัว
การทีจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จาํ เป็ นจะต้องรู้จกั ตนเอง รู้จกั ประเมินตนเองว่าจะต้องเตรี ยมตัวใน
เรื องใดบ้าง แนวทางการประเมินตนเอง เพือช่วยในการตัดสินใจมีดงั นี
1. การกระทาเช่นนีจะมีผลอย่างไรในอนาคต
2. จะมีผลกระทบต่อการเรี ยนหรื อไม่
3. คนทัวไปทาเป็ นปกติเช่นนี หรื อไม่
4. จะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรื อไม่
5. มีการป้ องกันโรคและการตังครรภ์หรื อไม่
6. พร้อมทีจะแก้ปัญหาต่อผลกระทบต่าง ๆ ทีจะตามมาหรื อไม่
ถ้าตอบคาถามเหล่านี ไม่ได้ก็ยงั ไม่ควรทีจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ควรทีจะรักษาสัมพันธภาพในระดับคู่รักที
ดีไปก่อน มีความเอืออาทรต่อกัน ต้องบอกคู่รักและตนเองว่าขณะนี ยังไม่พร้อมและการสัมผัสเนื อตัวกันก็
ต้องมีขอบเขต
กรณีตวั อย่าง เมือวัยรุ่ นมีปัญหาและแก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ หรื อไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองจะถูกต้องหรื อไม่ หรื อต้องการคาแนะนาจากประสบการณ์ของผูท้ ีเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนก็
ควรขอความช่วยเหลือปรึ กษาพ่อแม่เป็ นอันดับแรก เพราะจะเป็ นคนทีรักเราอย่างแท้จริ ง พร้อมทีจะให้อภัย
และช่วยเหลือเรา นอกจากนี ญาติผใู้ หญ่และครู อาจารย์ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากท่านได้ สัมพันธภาพ
และเพศสัมพันธ์เป็ นเรื องความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพความรู้สึกทังของตนเองและคู่ของตน และเป็ น
สิทธิส่วนบุคคลทีจะตัดสินใจถ้ากระทาลงไปนันไม่สร้างปัญหาเป็ นภาระแก่ผอู้ ืนภายหลัง วัยรุ่ นต้องเข้าใจว่า
ผูใ้ หญ่รอบข้างนันท่านมีความห่วงใยและไม่ตอ้ งการให้เกิดสัมพันธภาพทางเพศในวัยเยาว์เพราะภาวะ
อารมณ์ความกดดันทีมีต่อเรื องความรักความใคร่ และการมีเพศสัมพันธ์ขณะทียังไม่พร้อมนัน อาจส่งผล
กระทบอย่างรุ นแรงแก่ชีวติ ของตัววัยรุ่ นเอง
แต่ถา้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ทีไม่พึง
ประสงค์ การติดเชือ HIV เป็ นต้น วัยรุ่ นจะต้องเผชิญปัญหาเหล่านัน และหาทางออกทีเหมาะสม อย่าหนี
ปัญหา ผูใ้ หญ่จะต้องให้ความมันใจในการช่วยเหลือปัญหาชีวิตของวัยรุ่ นทีผิดพลาดไปแล้ว อย่าไปลงโทษ
เขา เพราะเขาบอบช้ามากแล้ว ถ้าทาเช่นนี จะทาให้วยั รุ่ นมีกาลังใจทีจะแก้ปัญหา ต่อสูก้ บั ปัญหาและค้นหา
ทางออก แทนการลงโทษตัวเอง หลบซ่อนตนเอง หรื อตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการฆ่าตัวตาย
ความผิดพลาดในชีวิตทางเพศย่อมเกิดขึนได้ การขาดประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่ น อาจทาให้ปัญหาเหล่านี พบ
ได้ง่ายขึน และการแก้ไขต้องเกียวพันกับคนรอบข้างหลายฝ่ ายเพราะยังอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่ เรื องที
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แก้ปัญหาอย่างไม่ถกู ต้องก็คือการลงโทษวัยรุ่ นอย่างรุ นแรง จะทาให้เขารู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลง รู้สึกมี
ตราบาป รู้สึกผิด และอาจส่งผลต่อชีวิตเมือเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่จะต้องมองความผิดพลาดทางเพศทีเกิดกับวัยรุ่ นด้วยจิตใจทีเป็ นกลาง และไม่ตดั สินลงโทษ เพราะ
ชีวิตทางเพศเป็ นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ทีสาคัญคือผูใ้ หญ่ทีเป็ นพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ ครู อาจารย์ จะต้อง
ช่วยประคับประคองให้ความมันใจแก่วยั รุ่ นว่า ความผิดพลาดนันแก้ไขได้และชีวิตนันเริ มต้นใหม่ได้เสมอ
ความรักความห่วงใย ความหวังดีของคนรอบข้างทีทาโดยไม่ทาให้วยั รุ่ นเกิดความรู้สึกว่าตนหมดคุณค่าจะ
เป็ นแรงขับให้วยั รุ่ นเข้าใจว่าความผิดพลาดสูญเสียครังนี ไมได้ทาให้ชีวิตหมดความหมาย แต่เป็ นบทเรี ยนทีมี
ค่ายิงในการดาเนินชีวิตต่อไป
วัยรุ่ นพึงรู้ไว้ว่า การตัดสินใจในสถานการณ์ชีวิตบางอย่าง อาจส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อชีวติ ที
เหลือ จึงเป็ นเรื องสําคัญทีจะต้องคิดถึงผลต่าง ๆ ทีจะตามมา และมีความพร้อมทีจะรับผิดชอบในสิงทีจะ
ตามมาจากการเลือกหรื อตัดสินใจของตนเอง และเมือมีปัญหาเกิดขึนอาจดูเหมือนว่าปัญหานันไม่มีทางออก
หากคิดอยูค่ นเดียว แต่ถา้ ได้พดู คุยปรึ กษาแสวงหาข้อมูลและขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ หรื อ
ครู อาจารย์ ตลอดจนแหล่งบริ การช่วยเหลือต่าง ๆ อาจทาให้เรามีทางออกคลีคลายปัญหาได้มากขึน
สรุ ป ทักษะการตัดสินใจเป็ นเรื องสําคัญของบุคคล ถ้ามีทกั ษะการตัดสินใจทีดี จะทาให้การตัดสินใจนัน
ถูกต้อง ไม่มีปัญหา หรื อถ้ามีปัญหาก็มีนอ้ ย การตัดสินใจทีดีจะต้องมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ มีประสบการณ์
และควรพิจารณาอย่างรอบคอบ สาหรับเรื องการตัดสินใจเกียวกับการมีเพศสัมพันธ์นนั จะต้องคิดให้
รอบคอบและมีความพร้อมทีจะรับมือกับปัญหาหรื อผลกระทบทีจะตามมาภายหลัง
ในการตัดสินใจนันควรมีการกําหนดแนวทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง แต่ละทางเลือกต้องคิดถึงผลบวกผลลบ
ไว้เสมอ แล้วเลือกทางเลือกทีดีทีสุด นันแหละจึงจะเป็ นการตัดสินใจทีมีคุณภาพ แต่ถา้ การตัดสินใจนันเกิด
ผิดพลาด ก็ควรแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ้ ืนทีมีประสบการณ์และเราไว้วางใจ ได้แก่ พ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่
ครู อาจารย์ และบุคคลทีวัยรุ่ นไปขอความช่วยเหลือก็อย่าลงโทษหรื อซ้าเติมเขา แต่ควรจะช่วยเหลือ
ประคับประคองให้เขามีกาลังใจสูช้ ีวิตต่อไป
เทคนิคในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา
การคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานัน จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที เพือหาวิธีทีมีความแตกต่างและ
หลากหลาย โดยควรจะวิเคราะห์หาสาเหตุทีแท้จริ ง เสียก่อน แล้วพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เฟ้ นหา
วิธีแก้ไขไว้มากๆ อย่างน้อย 20 วิธี ซึงมีหลักง่ายๆทีช่วยให้เราคิดได้มากขึนดังนีคือ


พยายามคิดนอกกรอบประสบการณ์และความชํานาญทีเรามีอยู่
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ให้ความสําคัญกับทุกความคิดหรื อทุกๆ วิธีแก้เท่าๆกัน
หลีกเลียงการวิพากษ์วิจารณ์หรื อตัดสินความคิดใหม่ๆ ทีเพิงคิดออก แต่ควรใช้ความคิดนันเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ เพือหาวิธีแก้ทีสืบเนืองต่อมาจากความคิดนัน
แม้ว่าจะคิดหาทางแก้ได้ดีทีสุดแล้วก็ไม่ควรหยุดความพยายามทีจะคิดหาวิธีต่อไป
พยายามทําความเข้าใจเกียวกับวิธีแก้ทุกวิธีให้ชดั เจน เพราะจะช่วยทําให้เราเกิดความคิดใหม่ๆขึนมา
ได้

Mind Mapping แผนภูมคิ วามคิดเพือแก้ไขปัญหา
การทําแผนภูมคิ วามคิดหรื อ Mind Mapping ถือเป็ นการกระตุน้ สมองให้เกิดความคิดทีเป็ นอิสระ
จากปัญหาทีเป็ นศูนย์กลาง ออกไปสู่วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ทีแปลกและแตกต่างจากเดิม ซึงสามารถทําได้โดย
เริ มจากการเขียนสาเหตุของปัญหาไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วลากเส้นโยงออกมารอบๆ
ถ้าคิดวิธีแก้ไขได้ ก็ให้เขียนวิธีนนั ไว้เหนือเส้นทีเพิงลากออกมา ถ้าความคิดไหนสัมพันธ์หรื อสนับสนุน
วิธีแก้ไขทีมีอยูแ่ ล้ว ก็ให้เติมความคิดใหม่นนต่
ั ออกมาจากวิธีแก้เดิม ด้วยการลากเส้นแขนงออกจากเส้นหลัก
แล้วเขียนความคิดใหม่กาํ กับลงไป เมือเราได้ความคิดใหม่ๆทีหลากหลายแล้ว ก็สามารถนําความคิดเหล่านัน
ไปใช้ในขันตอนของ การวางแผนแก้ไขปัญหาได้
Brainstorming ระดมสมองเพือแก้ไขปัญหา
การระดมสมอง หรื อ Brainstroming คือการะดมความคิดจากหลายๆคน เพือคิดหาสาเหตุและ
วิธีแก้ไขปัญหาทีถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลดี ซึงจําเป็ นต้องมีการวางกฎพืนฐานในการระดมสมองไว้ เพือ
เป็ นกรอบหรื อแนวทางพืนฐาน เช่น ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรื อตัดสินว่าความคิดใดดีหรื อไม่ดี ถ้าใครคิด
วิธีการอะไรได้ตอ้ งกล้าพูดอกมา และอย่าอายทีจะนําความคิดของคนอืน มาผสมผสานกับความคิดของตน
เพือสร้างเป็ นความคิดใหม่… นอกจากนี ยังต้องมีการวางขันตอนในการระดมสมองให้เป็ นลําดับ เช่น
กําหนดเวลาในการระดมสมอง กําหนดให้มีคนจดวิธีแก้ปัญหา เขียนสาเหตุของปัญหาทีต้องการจะแก้ให้
เห็นชัดเจน และให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นเรี ยงกันไปทีละคน ทีสําคัญต้องจดทุกความคิด ไม่ว่าจะ
แปลกประหลาดขนาดไหนก็ตาม เพือนําไปประเมินและคัดเลือกในภายหลัง
Modified Delphi...เทคนิคเพือแก้ไขปัญหา
เทคนิคโมดิฟายด์ เดลฟี เหมาะกับทีมงานทีมีสมาชิกไม่ค่อยชอบพูด หรื อบางคนพูดมากจนไม่เปิ ด
โอกาสให้คนอืนพูด เทคนิคนี มีกระบวนการง่ายๆ ดังนี เริ มจากให้หวั หน้าทีมหรื อผูป้ ระสานงานแจ้งหรื อ
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ทบทวนสาเหตุ ผลการวิเคราะห์ และข้อมูลต่างๆ เกียวกับปัญหาทีเกิดขึนให้ทุกคนทราบ จากนันก็แจก
กระดาษเปล่า เพือให้สมาชิกทุกคนเขียนวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเขียนให้ได้มากทีสุด เมือเขียน
เสร็ จแล้วก็เก็บกระดาษทังหมด มาจดลงบนกระดาน แล้วให้หวั หน้าทีมอ่านให้ทุกคนฟังชัดๆ จากนันก็แจก
กระดาษเปล่าอีกครัง ให้ทุกคนลําดับความสําคัญของวิธีแก้ไข ซึงอาจจะให้จดั มา 5 อันดับจาก วิธีแก้ไขทีอยู่
บน กระดานทังหมด 20 วิธี จากข้อมูลนี เราก็นาํ มาจัดอันดับความสําคัญของวิธีแก้ปัญหาใหม่อีกครัง และ
สุดท้ายก็คือ พิจารณาว่าควรมีการแก้ไขอันดับทีได้หรื อไม่ แล้วร่ วมกันลงมติเลือกกลุ่มวิธีแก้ทีดีทีสุด
Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/SolveProblem.htm#ixzz1cz8Zfprh

ขันตอนการแก้ ปัญหา
หากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผล การทําตามขันตอนนี อาจช่วยได้
1. การยอมรับถึงปัญหา
สิ งสําคัญอันดับแรกในการจะแก้ปัญหาให้ได้ผลนัน คือการยอมรับว่าปัญหาว่าเป็ นปัญหา งงมัย หากงง อ่าน
ใหม่ หากยังไม่เข้าใจอีกให้อ่านใหม่อีก สําคัญนะข้อนี
2. กําจัดขอบเขตของปัญหา
คือการหาให้เจอว่าปัญหานันคืออะไร มีมากน้อยขนาดไหน เป็ นปัญหาเล็ก ปัญหาใหญ่ เกิดบ่อยหรื อนานๆ
เกิดที ปํ ญหาเล็กปัญหาใหญ่มีวิธีการแก้ไม่เหมือนกัน
3. กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
การมองหาทางออก วิธีทีจะใช้ในการแก้ปัญหา มีหลากหลาย บางวิธีแก้ระยะสัน บางวิธีเป็ นการแก้ระยะยาว
4. การลงมือทําตามแผน
ลงมือทําตามแผนทีวางไว้จริ ง เปรี ยบเหมือนการทีหมอจ่ายยาแล้วไม่กินยาตามสัง ประเด็นคือเราจะไม่รู้ว่า
อะไรคือปัญหา ไม่เกิดปัญญาในการเรี ยนรุ ้ว่าแนวทางในการแก้ปัญหาคืออะไร
5. การติดตาม
การติดตามผลตอบรับและผลลัพธ์ทีได้จากการแก้ไขปัญหาเป็ นเรื องสําคัญ บางปัญหามีผลกระทบจาก
วิธีการแก้ มีปัญหาบานปลาย มีปัญหาข้างเคียง เพือหาทางเลือกอืนๆในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
โพลยา(Polya 1957:xvi - xvii) กล่าวถึงขันตอนการแก้ปัญหาว่า ขันทีหนึง ทําความเข้าใจปัญหา ขัน
ทีสอง วางแผนแก้ปัญหา ขันทีสาม ดําเนินการตามแผน ขันทีสี ตรวจสอบผลเฉลยทีได้
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ขันทีหนึง ทําความเข้ าใจปัญหา ผูแ้ ก้ปัญหาต้องพิจารณาว่า เรากําลังจะแก้ปัญหาสิงใด เช่นถ้าเป็ น
ปัญหาข้อความ ต้องพิจารณาว่าโจทย์ตอ้ งการให้หาอะไร มีขอ้ มูลอะไรทีจะนํามาใช้ในการ
แก้ปัญหา มีเงือนไขหรื อข้อจํากัดอะไรบ้าง ข้อมูลอะไรทีเกียวข้องกับการแก้ปัญหานัน ข้อมูลทีให้
มา เพียงพอทีจะแก้ปัญหานันหรื อไม่ หรื อให้ขอ้ มูลทีเกินความจําเป็ นหรื อไม่ หรื อมีขอ้ มูลทีขัดแย้ง
กัน หรื อไม่
ขันทีสอง วางแผนแก้ปัญหา ผูแ้ ก้ปัญหาอาจพิจารณาว่าเคยพบปัญหาทํานองเดียวกันนันมาก่อน
หรื อไม่ หรื อเคยเห็นปัญหาทีคล้ายๆกันนันบ้างหรื อไม่ ผูแ้ ก้ปัญหาเห็นความเกียวข้องในปัญหานัน
หรื อไม่ รู้ทฤษฎีอะไรทีเกียวข้องทีจะนํามาช่วยในการแก้ปัญหาหรื อไม่ พิจารณาสิ งทีโจทย์ถาม
หรื อตัวไม่ทราบค่า เปรี ยบเทียบกับปัญหาทีคุน้ เคยทีมีตวั ไม่ทราบค่าทีเหมือนๆกันหรื อคล้ายคลึง
กัน พิจารณาว่าจะนําปัญหาทีคุน้ เคยนันมาช่วยในการแก้ปัญหาใหม่ได้หรื อไม่ หรื อจะนําผลทีได้
จากปัญหาก่อนๆมาแก้ปัญหาใหม่นีได้หรื อไม่ ผูแ้ ก้ปัญหาจะใช้วิธีอะไร แจกแจงสิงทีจะสามารถ
นํามาช่วยแก้ปัญหา
ขันทีสาม ดําเนินการตามแผน ผูแ้ ก้ปัญหาดําเนินการตามแผนทีวางไว้โดยเริ มตรวจสอบแต่ละขัน
ของแผน ปรับปรุ งแผนแล้วลงมือปฏิบตั ิจนสามารถหาคําตอบได้
ขันทีสี ตรวจสอบผลเฉลยทีได้ หรือการมองย้อนกลับ กล่าวคือ ผูแ้ ก้ปัญหาสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินการแต่ละขันว่าถูกต้องหรื อไม่ ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรื อไม่ ตรวจสอบว่ามีเหตุผล
สนับสนุนหรื อไม่ ได้รับผลแตกต่างกันหรื อไม่ เห็นความคลาดเคลือนต่าง ๆ หรื อไม่ สามารถใช้
ผลลัพธ์หรื อวิธีการนันกับปัญหาอืนๆได้หรื อไม่
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วิลสัน(Wilson 1993 : 57-75) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาโดยทัวไป มักนําเสนอขันตอนการ
แก้ปัญหาเป็ นแบบเชิงเส้น ดังนี

ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงการแก ้ปั ญหาแบบเชิงเส้น

วิลสันมีความเห็นว่ารู ปแบบการแก้ปัญหาดังกล่าวมีขอ้ บกพร่ อง เนืองจากเป็ นรู ปแบบการแก้ปัญหา
ทีต้องดําเนินการตามขันตอนในลักษณะเชิงเส้นเท่านัน แต่โดยความเป็ นจริ งในกระบวนการ
แก้ปัญหาเมือผูแ้ ก้ปัญหาทําความเข้าใจปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาแล้ว อาจมีความจําเป็ นที
จะต้องย้อนกลับมาพิจารณาปัญหา ทําความเข้าใจกับปัญหาให้มากขึน หรื อเมือวางแผนแก้ปัญหา
แล้ว แต่ขณะทีได้ลงมือแก้ปัญหา อาจพบว่าไม่สามารถจะทําตามแผนได้กต็ อ้ งย้อนกลับมาวางแผน
ใหม่อีกครัง หรื อทําความเข้าใจปัญหาใหม่ ดังนัน วิลสัน จึงได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาสี
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ขันตอนของโพลยา ในลักษณะพลวัตร(dynamic) และแสดงเป็ นวัฏจักร (cyclic) ดัง
ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 กรอบงานทีเน้นพลวัตร และเป็ นวัฏจักร ซึงเป็ นกิจกรรมทีเกิดโดยธรรมชาติในขณะ แก้ปั ญหา
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