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บทที� 1  

ทักษะและการพฒันากระบวนการคดิ  

 การคิดของมนุษยเ์พื�อแกปั้ญหาต่าง ๆ นั�น มีวิธีการคิดแบบต่าง ๆ หลายแบบ เช่นใชว้ิธีการคิดแบบ

คณิตศาสตร์ ใชว้ิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ใชจิ้นตนาการ ใชก้ารคิดแบบคาํพดู ซึ�งถา้เรายงัคงทาํอะไร

ซํ�าซาก คิดอยา่งที�เคยคิด ไม่มีความสนใจอยา่งจริงจงัที�จะรับรู้เรื�องราวใหม่ ๆ หรือพฒันางานใหม่ ๆ เรา

ก็จะลา้หลงั แต่ถา้เรารับรู้ทุกเรื�องราวโดยขาดการวิเคราะห ์ก็จะทาํใหเ้รามีขอ้มลูมาก แต่ไม่สามารถ

ตดัสินใจทาํในสิ�งที�ถกูตอ้ง เนื�องจากขอ้มลูบางส่วนผดิพลาดอาจเนื�องจากการสื�อ การนาํเสนอผดิพลาด 

หรืออาจเป็นเพราะความตั�งใจของผูเ้สนอก็ได ้ดงันั�นเราจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาความคิดเพื�อแกปั้ญหาใน

รูปแบบต่าง ๆ ซึ�งมีการพฒันาไดห้ลายวิธี ดงันี�   

  ฝึกทกัษะการคดิและลกัษณะการคดิต่าง ๆ  

 ทกัษะการคิด คือ ความสามารถในการคิดที�เป็นพื�นฐานของการคิดระดบัสูง ทกัษะของการคิดมีหลาย

ทกัษะ เช่น การจาํแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การคิดริเริ�ม เป็นตน้ ลกัษณะการคิดคือ 

รูปแบบของการคิดที�ประกอบดว้ยทกัษะการคิดหลาย ๆ ทกัษะที�แตกต่างกนั ซึ�งการแกปั้ญหาหนึ�งๆได้

นั�น อาจตอ้งใชท้กัษะการคิดหลายแบบประกอบกนั ทกัษะการคิดและลกัษณะการคิดที�สาํคญั ที�มกัใช้

เป็นประจาํในชีวิตประจาํวนั มีแบบต่าง  ๆดงัจะไดก้ล่าวต่อไปนี�  

 1. การคดิคล่องและคดิหลากหลาย  

 การคิดคล่องและคิดหลากหลาย เป็นความสามารถที�จะคิดในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง หรือในสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ�ง ไดผ้ลการคิดจาํนวนมาก รวดเร็ว ตรงประเด็น และมีความหลากหลาย สามารถ

แตกแยกเป็นหลายแขนง หลายกลุ่ม หลายลกัษณะ หลายประเภท หรือหลายรูปแบบ ซึ�งเราสามารถ

พฒันาได ้โดยการตั�งปัญหา หรือสถานการณ์ที�เป็นปัญหา แลว้ฝึกตอบใหไ้ดค้าํตอบมากที�สุดในเวลาที�

จาํกดั และคาํตอบนั�นตอ้งอยูใ่นประเด็นของคาํถาม  

 ตวัอย่าง    ถา้นกัศกึษามีเข็มหมุดจาํนวนหนึ�ง นกัศกึษาจะนาํไปใชท้าํอะไรไดบ้า้ง ใหคิ้ดออกมาใหม้าก

ที�สุด ภายในเวลา 4 นาที  

 แนวคดิคาํตอบ  

o สะกิดเสี� ยนที�ตาํมือ ตาํเทา้  
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o ใชเ้ป็นอาวุธ  

o สาํหรับติดกระดาษกบัผนงั หรือบอร์ด  

o ไวจิ้�มแขนสาํหรับปลุกใหตื้�น  

o ใชท้าํเบ็ดตกปลา  

o เอาไวเ้ปิดซองจดหมาย ซองเอกสาร  

o สาํหรับเขี�ยดา้ยที�พนักนัยุง่  

o สาํหรับกลดัผา้ที�หุ่นโชว ์ 

o กลดัผา้เป็นแบบก่อนตดัเยบ็เสื�อ กระโปรง  

o ทาํความสะอาดหว ี 

o สาํหรับเจาะรูกระดาษ  

o สาํหรับทดลองเรื�องแม่เหลก็  

 ฯลฯ  

 ถา้คาํตอบที�ไดม้ีจาํนวนมากก็แสดงว่ามีความคิดคล่อง และอาจมาจากความคิดหลากหลาย เช่น ใชใ้น

งานศิลปะ ใชใ้นการทาํความสะอาด ใชใ้นการป้องกนัตวั เป็นตน้ 

 []  

 ในการฝึกการคิดคล่อง ถา้ตอ้งการใหไ้ดผ้ลการคิดจาํนวนมากยิ�งขึ�น หลากหลายมากขึ�น อาจใชเ้ทคนิค

ระดมสมองช่วย ซึ�งมีรายละเอียดกติกาดงันี�   

 �)ใหเ้สนอความเห็นใหม้ากที�สุดเท่าที�จะคิดได ้เป็นการมุ่งปริมาณ ความคิดไม่ใช่คุณภาพ เพราะจะมกีาร

คดัเลือก ความคิดเหล่านั�นภายหลงั 

 �)ไม่ตอ้งคาํนึงว่าขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาจะเขา้ท่าหรือไม่ และไม่ตอ้งคาํนึงว่าจะซํ�ากบัความคิดคน

อื�นหรือไม่  

 3) หา้มสมาชิกในกลุ่มประเมินความคิดของคนอื�น และไม่ใหว้ิจารณ์ความคิดเห็นของ เพื�อน ๆ ในกลุ่ม 

เช่น การหา้มพดูประโยคในทาํนองต่อไปนี�   

 “ โธ่ คิดอะไรเพอ้เจอ้ ”  

 “ ที�คุณเสนอมานั�น เขาเคยทาํกนัมาแลว้ ไม่ไดผ้ลหรอกครับ ”  

 “ ถา้ทาํตามวิธีการที�คุณเสนอมา จะเปลืองเงินมากนะ ”  

 4) ถา้คิดอะไรยงัไม่ได ้ใหพ้ยายามต่อความคิดซึ�งกนัและกนั คือคิดต่อจากขอ้เสนอแนะของผูอ้ื�น เพราะ

ความคิดของผูอ้ื�นอาจจะช่วยกระตุน้ความคิดของตนใหพ้รั�งพรูออกมาได ้ 



4 

 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย พชัรา จงโกรย หนา้ 4 

 

 ขั�นตอนในการระดมพลงัสมอง มีขั�นตอนเรียงตามลําดบัดงันี� 

 ขั�นที� 1. จดักลุ่มกลุ่มละ 5 – 8 คน และมอบหมายสมาชิกในกลุ่มทาํหนา้ที� ประธาน เลขานุการ และ

สมาชิกทั�วไป 

 ขั�นที� 2. ศึกษาปัญหาที�ตอ้งการระดมพลงัสมอง เช่น ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหา และวิธีแกปั้ญหา 

เป็นตน้ ซึ�งสมาชิกทุกคนตอ้งเขา้ใจถกูตอ้งเหมือน ๆ กนั  

 ขั�นที� 3. ระดมพลงัสมองจากสมาชิก โดยเริ�มจาก  

o ประธานจะตอ้งอธิบายใหส้มาชิกทราบถึงกติกา หรือขอ้ปฏิบติัในการระดมพลงัสมอง และ

แจง้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนั รวมทั�งกาํหนดเวลาในการระดมพลงัสมอง

ดว้ย 

o กาํหนดแนวทางในการระดมพลงัสมองซึ�งอาจใชว้ิธีต่อไปนี�  

 แลว้แต่ใครจะเสนอ  

 ถามทีละคน  

 ใชว้ิธีวนรอบจนกว่าจะหมดความคิด  

 เขียนใส่กระดาษแลว้ส่งมารวมกนั  

o เลขานุการจะตอ้งจดขอ้เสนอของสมาชิกแต่ละคนในกรณีที�ใชก้ารพดู ไม่ตอ้งสนใจ

ความหมายหรือการผดิถกูของขอ้เสนอเหล่านั�น อาจจะจดในกระดานหรือกระดาษที�

สมาชิกทุกคนมองเห็นไดช้ดัเจน  

o ประธานตอ้งยบัย ั�งไม่ใหเ้กิดการโตแ้ยง้ขึ�น ถา้มีสมาชิกบางคนละเมิดกติกา เช่นวิจารณ์

ความคิดเห็นของผูอ้ื�น  

o เมื�อไดป้ริมาณความคิดมากพอ หรือหมดเวลา หรือไม่มีผูเ้สนอความคิดต่อไป ประธาน

จะตอ้งแจง้ใหส้มาชิกหยดุการระดมพลงัสมองไว ้และแจง้ใหท้ราบถึงขั�นตอนต่อไป  

 ขั�นที� 4. การวิเคราะห์และขยายความในกรณีที�มีผูเ้สนอความคิดแลว้สมาชิกคนอื�นเขา้ใจไม่ชดั  

 ขั�นที� 5. ร่วมกนัเขียนความคิดใหม่ใหร้วบรัด และแยกความคิดพวกเดียวกนัไวด้ว้ยกนั  

 ขั�นที� 6. ทบทวนดูความเป็นไปได ้และเรียงลาํดบัความสาํคญัโดยอาศยัหลกัเกณฑด์งันี�   

 เป็นขอ้คิดที�สามารถนาํไปปฏิบติัไดแ้ค่ไหน  

 เป็นขอ้คิดที�มคุีณค่ากบัที�จะนาํไปปฏิบติัแค่ไหน  

 มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ตามสภาพความเป็นจริงแค่ไหน  

 ขั�นที� 7. อธิบายเพิ�มเติมถา้ตอ้งการรายละเอียดเกี�ยวกบัแนวทางในการนาํไปปฏิบติัหรือจนกว่าจะเป็นที�

พอใจ ของสมาชิกส่วนใหญ่ 
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 ขั�นที� 8. ประธานสรุปขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นที�ไดรั้บความร่วมมือในการช่วยกนัระดมพลงัสมอง

จากสมาชิกทั�งหมด ว่าไดข้อ้เสนออะไรบา้ง เรียงลาํดบัความสาํคญัแลว้ไดผ้ลอยา่งไร การประชุมครั� งนี�

ผลที�ไดต้รงตามวตัถุประสงคห์รือไม่ สุดทา้ยประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกและปิดประชุม 

 กจิกรรม  

 ใหน้กัศึกษาจดักลุ่ม กลุ่มละ 5 – 8 คน และระดมพลงัสมองเพื�อแกปั้ญหาต่อไปนี�   

o แกปั้ญหาใหคุ้ณลุงต่อไปนี�  โดยหาวิธีแกปั้ญหานี� ใหม้ากที�สุด แลว้สรุปวิธีการที�ไดใ้ห้

ชดัเจน  

 “ ลุงมานะ มีหลานชายวยัรุ่นคนหนึ�งอาย ุ13 ปี เป็นเด็กกาํพร้าอยูก่บัลุงมาตั�งเลก็ ปัจจุบนัหลานคนนี� เริ�ม

ติดเหลา้ ลุงเป็นกงัวลเรื�องนี�มาก พยายามหาหนทางใหห้ลานเลิกดื�มเหลา้ จะทาํอยา่งไรดีนะ ”  

o คิดวิธีที�จะใหป้ระชาชนขา้มถนนโดยใชส้ะพานลอย หรือตรงทางมา้ลายเพื�อจะไดข้า้มถนน

ดว้ยความปลอดภยั และคนขบัรถจะไดข้บัขี�ยวดยานดว้ยความสะดวก ใหไ้ด ้จาํนวนวิธีมาก

ที�สุด  

 ใหน้กัศึกษาบอกประโยชนข์องฟองนํ� าใหม้ากที�สุด ภายในเวลา 3 นาที เมื�อหมดเวลาใหส้รุปคาํตอบที�ได้

ว่ามีจาํนวนเท่าใด และจาํแนกเป็นประเภทต่าง  ๆไดกี้�ประเภท 

 ใหใ้ชว้ิธีการระดมพลงัสมองจดักลุ่ม กลุ่มละ7-8 คน คิดคาํตอบของขอ้ 2 ภายในเวลา 15 นาที  

 ถา้นกัศึกษามีท่อนไมรู้ปสี�เหลี�ยมจตุัรัสขนาน 4” x 4” อยูจ่าํนวนหนึ�ง นกัศกึษาจะนาํไปใชท้าํอะไรได้

บา้ง ใหร้ะบุใหม้ากที�สุด ภายในเวลา 4 นาที  

 ใหน้กัศึกษาเขียนสรุปเป็นขอ้ ๆว่า สามารถนาํขวดพลาสติกบรรจุนํ� าที�ใชแ้ลว้ มาทาํประโยชน์อะไรได้

บา้ง  

 ใหน้กัศึกษาจดักลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เสนอและเลือกหวัขอ้ที�กลุ่มสนใจในการฝึกการคิดคล่องและคิด

หลากหลาย แลว้ระดมพลงัสมองปฏิบติัตามหวัขอ้ที�ได ้ใชเ้วลา 15 นาที  

 []  

 2. การคดิวเิคราะห์และคดิผสมผสาน  

 การคิดวิเคราะห์เป็นการแบ่งหรือแยกแยะสิ�งที�สนใจ หรือสิ�งที�เราตอ้งการศึกษาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 

หรือออกเป็นแง่มุมต่าง ๆ แลว้ทาํการศึกษาส่วนยอ่ย ๆ นั�นอยา่งละเอียด ซึ�งจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจหรือ

มีความรู้เกี�ยวกบัสิ�งที�สนใจหรือสิ�งที�ตอ้งการศึกษาไดม้ากขึ�น การคิดผสมผสาน เป็นการรวมความรู้ยอ่ย 

หรือผลจากการวิเคราะห์ใหเ้ป็นขอ้มลูใหม่ ขอ้สรุปใหม่ กระบวนการใหม่ หรือสิ�งประดิษฐใ์หม่ เพื�อ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใหม่ไดม้ากยิ�งขึ�น  
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 การฝึกการคดิวเิคราะห์ม ี2 ขั�นตอนคอื  

 ขั�นที� 1. ฝึกหดัแบ่งหรือแยกแยะสิ�งที�สนใจ หรือสิ�งที�ตอ้งการศึกษา  

 ขั�นที� 2. ทาํการศึกษาส่วนยอ่ยที�แบ่งหรือแยกแยะออกมาอยา่งลึกซึ�ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�   

 ตวัอย่าง 2.2 แดงตอ้งการซื�อรถยนต ์จึงแยกแยะรถยนตอ์ยา่งละเอียดดงันี�   

 ขั�นที� 1. แยกแยะส่วนต่างๆของรถยนต ์เช่น  

o ตามสภาพที�มองเห็นได ้ดงันี�  ตวัถงั ประตู เครื�องยนต ์หมอ้นํ� า พวงมาลยั เบาะ ลอ้ โคม  

o ไฟหนา้กระโปรงหนา้กระโปรงหลงัเครื�องปรับอากาศเป็นตน้  

o ตามสภาพความรู้สึก ดงันี�  ความสวยงาม ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความเร็ว  

o ความแข็งแรง เป็นตน้  

 ขั�นที� 2. ศึกษาส่วนยอ่ย ๆ ที�แบ่งหรือแยกแยะ เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึ�ง หรือเพื�อเปรียบเทียบหา

ความสมัพนัธข์องส่วนยอ่ยต่าง ๆ ในที�นี� แดงศึกษาเกี�ยวกบัส่วนยอ่ยต่าง ๆ เช่น ศึกษาเกี�ยวกบัตวัถงั 

เครื�องปรับอากาศ ลอ้ พวงมาลยั ความปลอดภยั ความสวยงาม ซึ�งส่งผลใหแ้ดงมีความรู้เกี�ยวกบัรถยนต์

ลึกซึ�งขึ�น จากนั�นนาํรถยนตที์�สนใจมาเปรียบเทียบกนัในส่วนยอ่ยที�ไดศ้กึษาไปแลว้ เพื�อเป็นขอ้มลูช่วย

ในการตดัสินใจซื�อรถ  

 []  

 ตวัอย่าง 2.3 เราสามารถฝึกการคิดผสมผสานไดใ้นลกัษณะหนึ�งคือ การนาํความรู้ยอ่ย ๆ มาผสมผสาน 

เพื�อใหไ้ดแ้นวคิดใหม่ สิ�งประดิษฐใ์หม่ หรือกระบวนการใหม่ โดยในขั�นแรกนี�อาจพจิารณาจากสิ�งที�พบ

เห็นไดจ้ริงก่อนว่าเกิดจากความรู้ยอ่ย  ๆใดมาผสมผสานกนั เช่น  

 โทรศพัท ์+ เครื�องถ่ายเอกสาร ผลที�ไดคื้อ เครื�องโทรสาร  

 ขนมแพนเคก้ + รูปหวัใจ ผลที�ไดคื้อ แพนเคก้รูปหวัใจ  

 วงลอ้ + เกา้อี�  ผลที�ไดคื้อ เกา้อี� เลื�อน  

 ดินสอ + ยางลบ ผลที�ไดคื้อ ดินสอทั�วไปที�มียางลบดา้นบน ดูภาพที� 2.1  
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 ภาพที� 2.1 แสดงการคิดผสมผสาน  

  

 กจิกรรม   

 จงแบ่ง “ บา้น” ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ พร้อมทั�งบอกสิ�งที�ท่านรู้ หรืออยากรู้เกี�ยวกบัส่วนยอ่ยนั�น  

 โดยบอก ส่วนย่อย และ สิ�งที�รู้ หรืออยากรู้ โดยแบ่งตามสภาพ 1) ที�มองเห็น หรือสงัเกตได ้2) ที�เป็น

ความรู้สึกนึกคิด 

 สมมติว่านกัศกึษาไดรั้บมอบหมายใหพ้าเพื�อนจาํนวน 30-40 คน ไปทศันศกึษา ใหว้ิเคราะห ์ 

 ว่านกัศกึษาตอ้งทาํอะไรบา้ง และสิ�งที�ทาํนั�นทาํอยา่งไร ( วธีิการในการดาํเนินงาน) 

 ใหน้กัศึกษาใชค้าํที�กาํหนดใหต่้อไปนี�  เขียนเป็นขอ้ความหรือเรื�องราวที�สมบูรณ์ ความยาว  

 ประมาณ 6-8 บรรทดั โดยใหม้ีคาํเหล่านี�ครบทุกคาํ ( ใหน้กัศึกษาขีดเสน้ใตค้าํที�กาํหนดในขอ้ความที�

นกัศกึษาเขียนดว้ย ) 

o ชาวนา ขอนแก่น รถจกัรยานยนต ์ความซื�อสตัย ์ความวุ่นวาย  

o ชีวิต คอมพิวเตอร์ แมน่ํ� า หนงัสือ ความดี การพกัผอ่น เครื�องบิน กระโปรง  

 ใหน้กัศึกษาจดักลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เสนอและเลือกหวัขอ้ที�กลุ่มสนใจในการฝึกการคิดวิเคราะห์และ

ผสมผสาน แลว้ระดมพลงัสมองปฏิบติัตามหวัขอ้ที�ได ้ใชเ้วลา 15 นาที  
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 การคิดริเริ�ม เป็นการคิดที�ใหผ้ลของการคิดที�มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิด ของคนทั�ว ๆ ไป 

มีลกัษณะหรือมุมมองไม่เหมือนผูอ้ื�น เป็นการนาํความรู้เดิมมาดดัแปลงใหเ้ป็นความคิดใหม่ซึ�งไม่ซํ�ากบั

ใคร  

 การเปิดใจให้กว้างเพื�อหาวิธีใหม่ ๆ 

 “ การค้นพบสิ�งใหม่ๆ คอื การมองสิ�งของเดียวกบัที�ทุกคนมองอยู่ แต่คดิต่างจากพวกเขา” อัลเบิร์ต 

เซนต์ จอร์จี นักฟิสิกส์ชื�อดัง ที�เคยพิชิตรางวัลโนเบล 

ตวัอย่าง    ความคิดเห็นที�สร้างสรรค ์( จากหนงัสือศิลปะการเสริมสร้างพลงัความคิดสร้างสรรค ์ดร . โร

เบิร์ต ดบับลิว ออลสนัเขียน มนูญ ตนะวฒันา แปลและเรียบเรียง 2537 : 19) ลกูจา้งคนหนึ�งของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ไดรั้บรางวลัดา้นคุณงามความดี เป็นเงินจาํนวน 5,500 ดอลลาร์ จากความคิดเห็น ดา้น

สร้างสรรคข์องเขา ที�ไดช่้วยประหยดัเงินของรัฐถึง 110,000 ดอลลาร์ดว้ยการใชว้ิธีการเปลี�ยนเครื�องหมาย

จราจรที�สะทอ้นแสง ซึ�งใชส้าํหรับเขต การก่อสร้างทางหลวงที�มีขอ้ความว่า “ คนกาํลงัทาํงาน” และ “ 

ทางออ้มขา้งหนา้” จากสีเหลืองใหเ้ป็นสีสม้ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎใหม่ของรัฐ รัฐไดส้รุปว่า เราจะตอ้งโยน

เครื�องหมายสีเหลืองอนัเดิมทิ�งไป และซื�ออนัใหม่มาแทน เพราะพื�นผวิดา้นหนา้ของอลมูิเนียมที�ทาดว้ยสี

สะทอ้นแสงนั�น ไม่สามารถนาํมาทาสีทบัใหม่ได ้ลกูจา้งคนนี�ไดช่้วยเหลือโดยการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

คน้หา และพฒันาวิธีทาสีทบัเครื�องหมายสีเหลืองอนัเดิม ดว้ยการใชก้าวสีแดงเขม้ทาทบั ทาํใหไ้ดแ้ผน่ป้าย 

จราจรกลายเป็นสีสม้ตามที�ปรารถนา 

 การฝึกการคดิริเริ�ม อาจทาํไดด้งันี�   

o การเล่นอย่างสร้างสรรค์ กุญแจสาํคญัอยา่งหนึ�งที�นาํไปสู่ความคิดริเริ�มคือการปลดปล่อย

การคิดและทาํกิจกรรมที�แปลกไปจากเดิม มองหาสิ�งต่าง ๆ ที�เราสนใจ และรู้สึกสนุกเมื�อได้

พบหรือเล่น อาจเป็นคาํคม รูปแบบที�ไม่ปกติ ปล่อยตนเองใหคิ้ดหรือทาํอะไรที�อาจมองดูว่า 

“ เหลวไหล” บา้งแต่ตอ้งไม่ทาํใหต้นเองและผูอ้ื�นเดือดร้อน และสงัเกตว่ามีความรู้สึกเป็น

อิสระหรือไม่ เช่น เปิดเพลงสนุก ๆ แลว้ทาํกิริยาใด ๆใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี สิ�งประดิษฐที์�

สาํคญัหลายชนิดมีกาํเนิดมาจากการเล่นอยา่งสนุกสนานของมนุษย ์โดยมีใครสกัคนหนึ�งที�

มองเห็นขอ้ดี และนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบติั ( ความคิดสร้างสรรค ์)  

 ตวัอย่าง     จตุัรัสสาํหรับมา้หมากรุก นกัคณิตศาสตร์ในศตวรรษที� 18 ชื�อ เลียวนาร์ด ยเูลอร์ ไดส้ร้าง

สี�เหลี�ยมจตุัรัส ซึ�งแต่ละแถวไม่ว่าจะบวกในแนวตั�ง หรือในแนวนอนก็จะไดผ้ลลพัธ ์260 และถา้บวกไป
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เพียงครึ� งหนึ�ง ก็จะได ้130 และหากเดินมา้หมากรุกดว้ยแนวทางรูปตวั L โดยเริ�มจากช่องที� 1 ก็จะ

สามารถเดินไปจนครบกระดานทั�ง 64 ตา ไดต้ามลาํดบัตวัเลข  

 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 

 กจิกรรม  

 ใหน้กัศึกษาทดสอบสมบติัของจตุัรัสสาํหรับมา้หมากรุกดงัตวัอยา่งที�ผา่นมา 

o การฝึกการจนิตนาการ แฮรี�  พอตเตอร์ เป็นหนงัสือที�มีผูนิ้ยมอ่านมากที�สุดในโลกเล่มหนึ�ง 

สิ�งที�ดึงดูดใจผูอ้่านไดม้ากประการหนึ�งคือ การจินตนาการ ที�ไม่มีขอบเขตของผูเ้ขียน เมื�อ

คิดถึงการจินตนาการ บุคคลที�ควรกล่าวถึงอยา่งยิ�ง คือ เลโอนาโด ดา วนิซี (Leonado da 

vinci ค. ศ. 1452 – 1519 ) และ โทมสั แอลวา เอดิสนั (Thomas Alva Edison ค. ศ. 1847-

1931 ) โดย ดา วินซี เป็นนกัวิทยาศาสตร์ จิตรกร ประติมากร และสถาปนิก ซึ�งไดรั้บการ

ยกยอ่งว่าเป็นผูริ้เริ�มหรือผูน้าํในศิลป- วิทยาการหลายสาขา เช่น ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ 

วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ทางดา้นการทหาร ดาวินซี ใชท้ั�งจินตนาการ สมัผสัทางสีสนั 

และการจดัองคป์ระกอบร่วมกบัอารมณ์ในการผลิตงานต่าง ๆ เขาใชส้มองทั�งสองซีกอยา่ง

เต็มที� และ เอดิสนั เป็นสุดยอดของนกัประดิษฐที์�มีผลงานการคิดคน้สิ�งต่าง  ๆดว้ยปริมาณ
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ที�สูงที�สุดที�ยงัไม่มีผูใ้ดเปรียบได ้นั�นคือ ไดจ้ดทะเบียนลิขสิทธิ� สิ�งประดิษฐข์องเขาไว ้1,093 

ชนิด และมีสิ�งที�ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนอีกมากมาย เห็นไดช้ดัเจนว่าเมื�อเขาจินตนาการแลว้ได้

มีการทดลองทาํตามความคิดของเขาดว้ย ในวยัเด็กเขาเคยทดลองนั�งกกไข่แทนแม่ไก่ 

ตวัอยา่งงานประดิษฐที์�สาํคญัของเอดิสนั เช่น ปรับปรุงเครื�องรับโทรศพัทข์องเบลลใ์หดี้ขึ�น 

โดยบริษทัเวสเทอร์น ยเูนียน เป็นผูว้่าจา้ง ซึ�งเขาปรับปรุงจนไดผ้ลดี และคาํว่า “ ฮลัโหล” ที�

เขาพดูซํ�า ๆ กนัหลายครั� งในการทดลอง ก็เป็นที�นิยมใชก้นัจนถึงทุกวนันี�  งานประดิษฐ์

เครื�องบนัทึกเสียง งานประดิษฐเ์ครื�องฉายภาพยนตร์ และที�สาํคญัอยา่งยิ�งคืองานประดิษฐ์

หลอดไฟฟ้า โดยเขาคิดจินตนาการว่า ควรใชว้ตัถุทาํเป็นไสห้ลอดไฟ แทนการอาร์คดว้ย

คาร์บอนตามระบบเดิม เขาทดลองใชว้ตัถุหลายชนิดทาํไสห้ลอด เช่น ใยมะพร้าว เสน้ผม 

คาร์บอน และโลหะต่าง ๆ  

 เราสามารถฝึกการจินตนาการได ้เช่น การตั�งคาํถามเกี�ยวกบัสิ�งของ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์แปลก ๆ 

แลว้จินตนาการคาํตอบหลาย ๆ คาํตอบดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 ตวัอย่าง     คาํถามต่อไปนี�  เป็นการฝึกการจินตนาการ  

o ถา้นกัศึกษาพบกบันายกรัฐมนตรีโดยบงัเอิญนกัศึกษาจะพดูอะไรกบัท่านนายก  

o ถา้มา้กบัรถยนตพ์ดูคุยกนัได ้เมื�อเจอกนัจะพดูคุยกนัอยา่งไร  

o จะเกิดอะไรขึ�น ถา้ ……………………………………..  

o อะไรจะเกิดขึ�นบา้ง ถา้มนุษยม์ีตาหลงัเพิ�มขึ�นอีกสองตา  

 []  

o ฝึกให้มมุีมมองหลากหลาย โดยกาํหนดรูปร่าง สิ�งของ สถานการณ์ เหตุการณ์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ แลว้พยายามตอบหรือบอกใหไ้ดค้าํตอบที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งนั�นใหม้ากที�สุด ใหแ้ปลก

ที�สุด  

 ตวัอย่าง     ในภาพนี�มองเป็นอะไรไดบ้า้ง  

  

 รูปวงกลมอยูข่า้งกล่องสามเหลี�ยม  

 รูปบา้น  

 รูปซองจดหมาย  

 รูปภาพมีที�แขวนกบัผนงั  

 รูปกล่องสามเหลี�ยมที�ถกูเจาะรู  

 6) ขนมปัง ฯลฯ  
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o ฝึกหาทางเลอืกหลากหลาย โดยกาํหนดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที�เป็นปัญหา แลว้ 

พยายามบอกคาํตอบที�เป็นไปไดใ้หม้ากที�สุด ใหแ้ปลกที�สุด เพื�อเป็นทางเลือกใหม่ ในการ

เปลี�ยนแปลงสถานการณ์ที�เป็นปัญหา  

 ตวัอย่าง   ปัญหาที�ฝึกใหห้าทางเลือกหลากหลาย เช่น คาํตอบของสภาพปัญหา “ โรงเรียนไม่มีครู”  

o ใหน้กัเรียนโตสอนนกัเรียนเลก็  

o ใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสารทางไกล  

o ยมืครูมาจากโรงเรียนในเขตเดียวกนั  

o ใชสื้�อการสอนที�เรียนไดด้ว้ยตนเอง  

o ใหค้นในทอ้งถิ�นมาช่วยสอน  

o ใหพ้่อ - แม่ ผูป้กครองผลดักนัมาสอน  

o ยา้ยนกัเรียนไปเรียนที�โรงเรียนใกลเ้คียง  

 ฝึกผสมผสานความคดิ โดยกาํหนดของ 2 อยา่งมาคู่กนั และพยายามคิดของสิ�งหนึ�ง  

 ตามคุณสมบติัหรือลกัษณะของอีกสิ�งหนึ�ง หรือนาํคุณสมบติัของทั�งสองอยา่งมาเชื�อมต่อกนัไดสิ้�งใหม่ 

ซึ�งแปลกไปกว่าเดิม ซึ�งบางคาํตอบอาจเป็นแนวคิดไปสู่การปฏิบติัได ้ 

 ตวัอย่าง    ( จาก แว้บ ! แปลจาก A Whack on The Side of The Head ของ Roger von Oech เรียบเรียง

โดย ดร. กอ้งเกียรติ โอภาสวงการ หนา้ 25-26 2536 ) นายโจฮนั กเูตนเบอร์ก เป็นผูน้าํแนวคิดสองอยา่ง

ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั คือการพิมพเ์หรียญกษาปณ์ และการคั�นองุ่น มารวมกนักลายเป็นความคิดสร้างสรรค์

ชนิดใหม่ กรรมวิธีพิมพเ์หรียญกษาปณ์มจุีดประสงคเ์พื�อทาํใหเ้หรียญเกิดรอยภาพตามที�ออกแบบไว ้

และกรรมวิธีคั�นองุ่นโดยการบีบในถงั มีจุดประสงคที์�จะแยกนํ� าหวานออกจากผลเพื�อมาทาํเหลา้องุ่น 

นาย กเูตนเบอร์ก สงสยัว่า ถา้ลองเอาแบบพิมพเ์หรียญกษาปณ์ไปไวใ้ตเ้ครื�องคั�นองุ่น ลองบีบด ูโดยใช้

กระดาษวางใตแ้บบพิมพเ์หรียญดว้ยแลว้ จะเกิดอะไรขึ�น เขาไดท้าํลายความรู้สึกที�ว่าเครื�องคั�นองุ่น มีไว ้

คั�นองุ่นอยา่งเดียว ซึ�งผลลพัธจ์ากการกระทาํดงักล่าว ก็คือเขาไดค้น้พบกรรมวิธีพิมพห์นงัสือโดยใช้

แป้นพิมพ ์ 

 ตวัอย่าง   สถานการณ์ฝึกการผสมผสานความคิด โดยคิดสิ�งหนึ�งตามคุณสมบติัของอีกสิ�งหนึ�ง หรือ

เชื�อมคุณสมบติัทั�งสองเป็นของใหม่ใหม้ากที�สุดเช่นในภาพที� 2.4 นก และปากกา กาํหนดคุณสมบติัของ

นก ใหเ้ขียนคุณสมบติัของปากกา ที�เทียบเคียงกนั หรือกาํหนดคุณสมบติัของปากกากใหเ้ขียนคุณสมบติั

ของนก 
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 ภาพที� 2.4  

o นกที�สามารถเขียนหนงัสือได ้ปากกาที�สามารถเคลื�อนไหวไดร้วดเร็ว  

o ปากกามีปลอก( ปากนก) ปากกาที�มีสีสนัสดใส  

o ปากกามขีน ปากกามีเสียง  

o ปากกาปากแข็งสามารถเจาะกระดาษได ้ปากการูปร่างนก  

o ฝึกคดิปรับปรุงสิ�งที�มอียู่ โดยกาํหนดสิ�งที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั เช่น สิ�งของ ความคิด การ

ปฏิบติั กระบวนการต่างๆ แลว้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื�อปรับปรุงและพฒันา โดยคิดตามลาํดบั

ดงันี�   

 สิ�งนี�มีจุดประสงคอ์ะไร  

 สิ�งนี�มีรูปแบบหรือลกัษณะอยา่งไร และตรงไหนเป็นจุดเด่น - จุดสาํคญั  

 หาเหตุผลว่า ตอบสนองวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งไร และตรงไหนเป็นส่วนสาํคญั  

 พิจารณาดดัแปลง ปรับปรุง ตรวจสอบ หาสิ�งทดแทน เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ไดดี้ขึ�น  

 ตวัอย่าง     แสดงการฝึกคิดปรับปรุงสิ�งที�มีอยู ่เกี�ยวกบั “ การจดักิจกรรมรับนอ้งใหม”่  

o จุดประสงค ์: เพื�อสร้างความรักของนกัศกึษาในสถาบนั และใหค้วามอบอุ่นกบันอ้งใหม่  

o รูปแบบ : รุ่นพี�บงัคบัรุ่นนอ้งใหท้าํตามคาํสั�ง มีการป้ายสีบนร่างกายของรุ่นนอ้ง  

o เหตุผล : การที�ถกูกลั�นแกลง้จะทาํใหรุ่้นนอ้งรักกนั และสามารถจดจาํรุ่นพี�ไดดี้ ซึ�งต่อไปจะ

ทาํใหเ้กิดความรัก และความสามคัคี  

o การตรวจสอบและปรับปรุง :………………………………………………………  

 

7) การมอีารมณ์ขัน ไอเซน, ดูบแมน และ โนวกิก◌ี◌้ (Isen , Daubman & Nawicki 1987 ) ไดว้ิจยัเกี�ยวกบั

การคิดสร้างสรรคก์บัอารมณ์ขนั ผูว้จิยัพบว่า บุคคลที�ชอบดูรายการเกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์ขนัต่าง ๆ นั�น มกัมี

คุณสมบติัทางดา้นการคิดที�เป็นปกติเหมือนคนทั�ว ๆ ไป สามารถรับรู้ความสมัพนัธเ์ชื�อมโยงระหว่างความรู้ 

ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ไดดี้ มีอารมณ์ดี ซึ�งเป็นสิ�งที�ส่งเสริมใหบุ้คคลมีความคิดกวา้ง และมีความคิด

สร้างสรรคเ์พิ�มขึ�น  



13 

 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย พชัรา จงโกรย หนา้ 13 

 

  
 ภาพ   การใชเ้วลาไปโดยปราศจากความคิดสร้างสรรค ์ 

 8) การคดิออกนอกกรอบการคดิปกต ิรูปแบบที�จะชนะตอ้งกาํจดัความคิดที�ยดึติดรูปแบบที�เคยพบ

ออกไป คนมากมายไดต้ดัสินความคิดใหม่ ๆ ไวล้่วงหนา้ และไม่เคยใหโ้อกาสแก่ตนเองในการถาม

คาํถามต่าง ๆ ที�ถกูตอ้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 ตวัอย่าง2.12 มีจุดอยู ่9 จุด จดัเรียงกนัดงัรูปขา้งล่างต่อไปนี�  ใหล้ากเสน้ตรงผา่นจุดทั�ง 9 โดยลากเสน้ตรง

เพียง 4 เสน้ ทั�งนี�ตอ้งไม่ยกปลายดินสอ ( หรือปากกา) ออกจากกระดาษ  

  
 ภาพที� 2.6  

 วธิีคดิ การแกปั้ญหานี�  ส่วนใหญ่จะตอ้งลากเสน้อยา่งนอ้ย 5 เสน้ ซึ�งถา้เรามาพิจารณาว่าทาํไมถึงเป็น

เช่นนั�น ก็เพราะว่าเราไดก้าํหนด ขอบเขตของวิธีปฏิบติัเอาไวว้่าตอ้งขีดเสน้อยูใ่นกรอบสี�เหลี�ยมของจุด

ทั�ง 9 จุด โดยที�โจทยไ์ม่ไดบ้งัคบัไว ้ทาํใหเ้ราไม่สามารถแกปั้ญหานี� ไดโ้ดยลากเสน้ตรงเพียง 4 เสน้ นั�น

คือ การแกปั้ญหานี�ตอ้งรู้จกัคิดและขีดออกไป “ นอกกรอบ” ซึ�งสามารถทาํไดด้งัภาพ2.6 

 []  

 ตวัอย่าง    นกัศกึษาไดรั้บคาํสั�งใหป้ลกูตน้ไม ้4 ตน้โดยแต่ละตน้จะตอ้งมีระยะห่างเท่า ๆ กนัทุกตน้ 

นกัศกึษาคิดว่ามวีิธีการปลกูอยา่งไร  

 วธิีคดิ การแกปั้ญหานี� ส่วนใหญ่อาจคิดโดยปลกูตน้ไมล้งบนจุดยอดมุมของรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัส แต่ก็จะ

พบว่าตน้ที�อยูใ่นแนวเสน้ทะแยงมุมของรูปสี�เหลี�ยม มีระยะห่างมากกว่าตน้ที�อยูใ่นแนวเสน้อื�นๆ และไม่

ว่าจะลองปลกูแบบใด เราก็จะไม่สามารถทาํตามเงื�อนไขขา้งตน้ได ้ 
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ปัญหานี� จะสามารถหาคาํตอบได ้ก็ต่อเมื�อเราไดพ้ิจารณาปัญหานี�อยา่งถ่องแทว้่า ปัญหามีขอ้กาํหนด

อะไรบา้ง และเราไดบี้บตนเองในเรื�องใดหรือไม่โดยที�ปัญหาไม่ไดก้าํหนด หรือกล่าวว่าเราไดส้ร้าง

ขอบเขตอะไรขึ�นมาดว้ยตนเองหรือไม่ คาํตอบคือไม่จาํเป็นตอ้งปลกูบนพื�นราบเท่านั�น แลว้เราก็จะพบ

ทางออก โดยการทาํเนินขึ�นมาแลว้ปลกูตน้ไมล้งบนยอดเนินนั�นตน้หนึ�ง ส่วนอกี 3 ตน้ที�เหลือใหป้ลกูไว ้

ตรงเชิงเนิน ดงัภาพที� 2.7 

  
 ภาพ  การแกปั้ญหาการปลกูตน้ไม ้ 

 ตวัอย่าง      เมื�อโทมสั เอดิสนั ตอ้งการจา้งพนกังานใหม่ เขาจะเชิญผูส้มคัรมาทานอาหารกลางวนัที�เป็น

ซุปชามหนึ�ง แลว้เขาจะเฝ้าดูบุคคลนั�นอยา่งระมดัระวงั เพื�อดูว่าเขาเหยาะเกลือลงก่อนที�จะชิมหรือไม่ ถา้

เหยาะก่อนเขาก็ไม่จา้ง เพราะเอดิสนัรู้สึกว่าคนเรามีขอ้สมมติมากมายที�ไดรั้บการปลกูสร้างไวใ้น

ความคิดของเราโดยความจาํเป็นของชีวิต เขาไม่อยากใหค้นของเขา “ เหยาะเกลือประสบการณ์แห่งชีวิต

ก่อนที�จะไดชิ้ม”  

 กจิกรรม  

o ความเกียจคร้าน มีประโยชน์อะไรบา้ง  

 2 ถา้นกัศึกษาเป็นเจา้ของประกอบการ มีวิธีการอะไรบา้งในการตอบแทนพนกังานที�ทาํงานซื�อสตัย ์

ขยนั อดทน มีความรับผดิชอบสูง นอกเหนือจากการเพิ�มเงินเดือน และการใหเ้งินโบนสั  

o ใหน้กัศึกษาคิดบทเจรจา เมื�อแม่นาคพระโขนงพบกบัไอนส์ไตน์  

o จะเกิดอะไรขึ�น ถา้มนุษยส์ามารถพดูคุย สื�อสารกบัสตัวทุ์กชนิดได ้ 

o จะเกิดอะไรขึ�น ถา้นกัศึกษาถกูสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวลัที� 1  

o จงแบ่งรูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสใหเ้ป็นสี�ส่วนที�เท่ากนัใหม้ากแบบที�สุดและปฏิบติัใหเ้ห็นจริง โดย

แบ่งกลุ่ม ตดักระดาษตามแบบที�ได ้ 
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o กาํหนดไมขี้ดให ้9 กา้น ใหต่้อไมขี้ด 9 กา้นนี� ใหเ้ป็นรูปสามเหลี�ยมดา้นเท่า 7 รูป ( หา้มหกั

ไมขี้ด) วาดรูปประกอบดว้ย  

o กาํหนดใหก้ระดาษขนาด A4 จาํนวน 1 แผน่ ใหน้กัศกึษาฉีกออกอยา่ใหห้ลุดออกจากกนั 

เมื�อดึงออกใหเ้ป็นวง ( หรือกรอบ) สามารถครอบตวันกัศึกษาได ้ 

o รถยนตส์าํหรับบรรทุกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ ควรมีรูปลกัษณะ และอุปกรณ์พิเศษอยา่งไร

บา้ง  

o มีจุดอยู ่16 จุด จดัเรียงกนัดงัรูปขา้งล่าง ใหล้ากเสน้ตรงผา่นจุดทั�ง 16 โดยลากเสน้ตรงเพียง 

6 เสน้ ทั�งนี�ตอ้งไม่ยกปลายดินสอ( หรือปากกา) ออกจากกระดาษ  

  
o จงเขียนจาํนวน 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 ลงในรูปวงกลมขา้งล่าง ใหผ้ลบวกของ

จาํนวน สี�จาํนวน ที�อยูใ่นแถวเดียวกนัรวมกนัเป็น 20 วิธีแรก สาํหรับผูที้�ยงัไม่ทราบว่าจะ

ทาํอยา่งไร คงตอ้งใชก้ารลองผดิลองถกู  

  
o จากขอ้ 11. เขียนจาํนวนดงักล่าวในรูปวงกลมเช่นเดิม แต่ใหผ้ลบวกของจาํนวนสี� จาํนวนที�

อยูใ่นแถวเดียวกนัรวมกนัเป็น 17  
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o ใหน้กัศึกษาคิดสิ�งหนึ�งตามคุณสมบติัของอีกสิ�งหนึ�ง หรือเชื�อมคุณสมบติัทั�งสองเป็น

ของใหม่ใหม้ากที�สุด  

  
o จากภาพแต่ละภาพต่อไปนี�  ใหน้กัศึกษาพิจารณาว่าวตัถุนั�น ๆ มีผวิหนา้ของวตัถุจาํนวนกี�

หนา้ 

  

 ตวัอยา่งเช่นในภาพทางซา้ยมือ ผวิบน 1 มี 

1 หนา้ ผวิดา้นล่าง 3 หนา้ ผวิดา้นนอก 4 

หนา้ และผวิดา้นในอีก 2 หนา้ รวมเป็น 10 

ผวิหนา้  

  
o ใหน้กัศึกษาจินตนาการว่ารูปสี�เหลี�ยมจตุัรัสต่อไปนี�มองดูเหมือนอะไรบา้ง ใหต้อบอยา่ง

นอ้ย 3 อยา่ง  
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o ใหน้กัศึกษาตั�งสถานการณ์เพื�อฝึกใหต้นเองพฒันาการคิดริเริ�ม และปฏิบติัตามการฝึกที�คิด

ขึ�นดว้ย  

 []  

 4. การคดิละเอียด ชัดเจน  

 การคิดละเอียดชดัเจน หมายถึงการคิดที�ใหผ้ลของการคิดที�มีรายละเอียดทั�งส่วนที�เป็นหลกั ของเรื�องที�

คิด และส่วนที�เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของหลกัที�คิด รวมถึงการคิดที�ชดัเจนโดยสามารถอธิบายเรื�องที�คิด

หรือยกตวัอยา่งที�สอดคลอ้งกบัเรื�องที�คิดได ้และในกรณีที�เป็นความคิดเกี�ยวกบัการปฏิบติั จะตอ้ง

สามารถ บอกขั�นตอนการปฏิบติัได ้การฝึกการคิดละเอียด ชดัเจน สามารถทาํไดโ้ดยฝึกใหข้ยายความ

โดยการอธิบายเพิ�มเติม การยกตวัอยา่ง คาํอุปมาอุปไมย คาํพงัเพย ประกอบการอธิบาย และฝึกใหคิ้ดถึง

ขั�นตอนในการดาํเนินการต่างๆ ซึ�งอาจใชก้ารเขียนแผนผงัช่วย ซึ�งแผนผงัที�ใชม้ีหลายแบบเช่น แผนผงั

กา้งปลา แผนที�ความคิด(Mind mapping) แผนภูมิ ในที�นี� จะยกตวัอยา่งวิธีการฝึกการคิดละเอียด ชดัเจน 

โดยการเขียนแผนผงัความคิดซึ�งมีประโยชน์มาก ในการวางแผนการปฏิบติังานต่างๆ  
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 เทคนิคการเขียนแผนผงัความคดิ (Mind Mapping)  

 การเขียนแผนผงัความคิด ช่วยใหเ้กิดอิสระทางความคิด สามารถระดมความคิดจดั หมวดหมู่ความคิด 

และใชส้รุปยอ่เรื�องที�สนใจซึ�งอาจเป็นเรื�องที�ไดจ้ากการฟัง การอ่าน ซึ�งมีผลช่วยในการจาํไดอ้ยา่งดี 

นอกจากนี� ยงัฝึกการใชส้มองทั�ง 2 ซีกดว้ย การเขียนแผนผงัความคิดมีวิธีการสั�น ๆ ดงันี�   

 เขียนหวัขอ้หรือวาดภาพเรื�องที�ตอ้งการคิดไวก้ลางหนา้กระดาษ  

 ลากเสน้ออกมาจากหวัขอ้หรือภาพในขอ้ 1) โดยจะเป็นเสน้ตรงหรือเสน้โคง้ก็ได ้อาจเรียกว่ากิ�ง และ

เขียนปัจจยัหลกัหรือ หวัขอ้สาํคญั ไวเ้หนือเสน้ที�เป็นกิ�ง ซึ�งการนึกถึงปัจจยัหลกันี�อาจคิดประกอบเป็น

ภาพจาํลองของเหตุการณ์ที�สนใจก็ได ้ดูภาพที� 2.8 (1)  

  

 

 

 ภาพที� 2.8 (1)   ภาพที� 2.8 (2)  

 3)เขียนปัจจยัรองหวัขอ้รองซึ�งเป็นรายละเอียดหรือเนื�อหาที�สาํคญัของแต่ละหวัขอ้หลกั บนเสน้แขนงที�

ต่อออกไปจากแต่ละกิ�ง ที�ทาํไวใ้นภาพที� 2.8(1) เป็นภาพที� 2.8 (2)  

 พยายามคิดถึงรายละเอียดเพิ�มเติม ขยายต่อไปในแต่ละแขนงของภาพที� 2.8 (2) และเขียนเป็นขอ้ความไว้

บนเสน้ ที�แตกยอ่ยออกไปจากแขนงนั�น ๆ 

 การเขียนแผนผงัความคิดนี�สามารถเพิ�มเติมเสน้กิ�ง แขนง หรือแขนงยอ่ยไดเ้สมอเมื�อพบหวัขอ้หลกั 

หวัขอ้รองที�เกี�ยวขอ้ง หรือน่าสนใจในภายหลงั นอกจากนี�แผนผงัความคิดสามารถทาํใหน่้าสนใจ เห็น

หวัขอ้ที�สาํคญัและสวยงามเพิ�มขึ�นไดอ้ีก เช่น ทาํใหข้นาดของเสน้มีความหนามากหรือนอ้ยแตกต่างกนั

ตามลาํดบัขั�นของการเขียนจากศนูยก์ลางของภาพ ซึ�งขนาดของเสน้จากศนูยก์ลางของภาพจะมีความ

หนามากที�สุดและค่อย ๆ มีความหนาลดลง หรือใหค้วามหนาของตวัอกัษรที�เขียนแตกต่างกนัโดยหวัขอ้
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สาํคญัมีอกัษรตวัใหญ่และหนา หวัขอ้รองเป็นอกัษรตวัเลก็กว่า และอาจใชสี้หรือภาพวาดประกอบให้

สวยงามก็ได ้ 

 ตวัอย่าง    ถา้ตอ้งการเขียนแผนผงัความคิดในหวัขอ้การจดัอบรมอาจารยว์ิชาการคิดและการตดัสินใจ

นอกสถานที�สามารถเขียนแผนผงัความคิดอยา่งง่าย ๆ ไดด้งัภาพที� 2.9 

  
 ภาพ   แผนผงัความคิดเกี�ยวกบัการเตรียมอบรมวิชาการคิดและการตดัสินใจ  

 กจิกรรม  

o จงเขียนแผนผงัความคิดในหวัขอ้ที�กาํหนดใหต่้อไปนี�  

 นกัศกึษาบางส่วนแต่งกายไม่เรียบร้อยเมื�อเขา้มาในสถานศึกษาเพราะอะไร  

 นกัศกึษาบางส่วนมีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ํ�าเพราะอะไร  
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 []  

 5. การคดิอย่างมเีหตุผล  

 การคิดอยา่งมีเหตุผล เป็นการคิดที�อา้งอิงหลกัฐานมาสนบัสนุนเพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปที�ถกูตอ้ง โดยสามารถ

อธิบายหรือบอกความสมัพนัธร์ะหว่างที�อา้ง กบัขอ้สรุปได ้ซึ�งส่งผลใหผู้ที้�มีความคิดอยา่งมีเหตุผล 

สามารถชกัชวนหรืออธิบายใหผู้อ้ื�นยอมรับ หรือเชื�อถือได ้และยงัส่งผลให้เป็นคนที�ไดม้ี การพิจารณา

รอบคอบมากขึ�น ก่อนการตดัสินใจในเรื�องต่าง ๆ หลกัฐานที�นาํมาอา้งอิงไดแ้ก่ ขอ้มลู ขอ้เท็จจริง 

หลกัการ หรือกฎเกณฑต่์าง ๆขอ้สรุป ที�ได ้ไดแ้ก่ กฎเกณฑใ์หม่ การตดัสินใจ ผลสรุป ขอ้อา้งอิง 

ความสมัพนัธ ์การตดัสินประเมนิค่า สมมติฐาน หลกัการใหม่ ขอ้สรุปที�ไดน้ั�นอาจ เป็น การอา้งอิงจาก

ขอ้เท็จจริงหลาย ๆ ขอ้มาสรุป หรืออาจตอ้งใชค้วามสามารถในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คน้หา ฯลฯ 

ช่วยใหไ้ดข้อ้สรุปนั�น ๆ และถา้ขอ้มลูมีไม่เพียงพออาจทาํใหก้ารสรุปนั�นผดิพลาดได ้

 การฝึกการคดิอย่างมเีหตผุล สามารถทาํได ้เช่น 

 ใหท้าํการสรุป จากขอ้มลู ความรู้ ทฤษฎีที�กาํหนดให ้ซึ�งขอ้มลูนั�นอาจเป็นขอ้ความ ตวัเลข หรือรูปภาพ  

 กาํหนดขอ้มลู เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ขึ�น แลว้ใหบ้อกเหตุผลเพื�อสนบัสนุนหรือคดัคา้น  

 ฝึกการตั�งสมมติฐาน ซึ�งเป็นการคาดคะเนคาํตอบที�เป็นไปได ้จากขอ้มลู หรือความรู้ยอ่ยที�ยงัไม่สมบูรณ์  

 ตวัอย่าง    จากขอ้กาํหนดใหต่้อไปนี�  จงหาว่า A , B และ C เป็นตวัเลขโดดอะไร 

 AB + AB + AB = CBB  

 วธิีคดิ B เป็นหลกัหน่วย และ B บวกกนั 3 ตวั ไดผ้ลลพัธใ์นหลกัหน่วยเป็น B แสดงว่า เราตอ้งคิดถึงเลข

อะไรที�บวกกนั 3 ตวัแลว้ไดผ้ลลพัธใ์นหลกัหน่วยเป็นตวัเดิม เมื�อพิจารณาจากเลข 0 ถึง 9 พบว่าเลขที�

สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขดงักล่าว คือ 0 กบั 5 ต่อไปพิจารณาในหลกัสิบ ตวัเลข A บวกกนั 3 ตวั และเมื�อ

รวมกบัตวัทดของหลกัหน่วยแลว้ไดผ้ลลพัธ ์เป็น CB  

 ถา้ B = 0 ไดว้่าตวัเลข A บวกกนั 3 ตวัได ้C0 ซึ�งไม่มีตวัเลขใดที�สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขนี�แสดงว่า B = 5 

ทาํใหเ้ราคิดต่อไปไดว้่า ตวัเลข A บวกกนั 3 ตวัและรวมกบั10 ที�ไดจ้ากตวัทด ไดผ้ลลพัธเ์ป็น C5 ซึ�ง

ตวัเลขที�สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขของ A คือ 8 เพราะ 8+8+8 = 24 เมื�อบวกกบัตวัทด 1 รวมเป็น 25 ส่งผลให ้

C คือเลข 2 นั�นคือ 85 + 85 + 85 = 255 

 [] 

 ตวัอย่าง    มีถุงผลไม ้3 ถุง บรรจุสม้อยา่งเดียว 1 ถุง และบรรจุมงัคุดอยา่งเดียว 1 ถุง และบรรจุสม้ผสม

กบัมงัคุดอกี 1 ถุง ป้ายฉลากที�ติดชื�อผลไมบ้นถุงติดไม่ถกูตอ้งทั�งสามถุง ใหน้กัศึกษาคิดหาวิธีการที�จะ
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สลบัป้ายฉลากใหม่ใหถ้กูตอ้ง โดยอนุญาตใหน้กัศกึษาดูผลไมใ้นถุงไดเ้พียง 1 ถุง ซึ�งเพื�อนนกัศกึษาใช้

มือลว้งลงไปในถุงที�นกัศึกษาบอกและหยบิใหดู้เพียง 1 ลกูเท่านั�น 

 แนวคดิ ป้ายฉลากที�ติดชื�อผลไมบ้นถุงติดไม่ถกูตอ้งทั�งสามถุง นั�นคือ 

 ถุงที�ติดป้ายฉลากว่า “ สม้” ก็หมายความว่าในถุง อาจเป็นมงัคุดอยา่งเดียวหรือเป็นสม้ผสมกบัมงัคุดก็ได ้

ถา้หยบิ 1 ลกูจากถุงนี�ผลที�ได ้อาจเป็นสม้ หรือมงัคุดก็ได ้

 ถุงที�ติดป้ายฉลากว่า “ มงัคุด” ก็หมายความว่าในถุง อาจเป็นสม้อยา่งเดียว หรือเป็นสม้ผสมกบัมงัคุดก็

ได ้ถา้หยบิ 1 ลกูจากถุงนี�ผลที�ได ้อาจเป็นสม้ หรือมงัคุดก็ได ้

 ถุงที�ติดป้ายฉลากว่า “ สม้ผสมกบัมงัคุด” ก็หมายความว่าในถุง อาจเป็นมงัคุดอยา่งเดียว หรือ เป็นสม้

อยา่งเดียวก็ได ้ถา้หยบิ 1 ลกูจากถุงนี�ผลที�ได ้อาจเป็นสม้ หรือมงัคุดก็ได ้

 อนุญาตใหน้กัศกึษาดูผลไมใ้นถุงไดเ้พียง 1 ถุง และดูไดเ้พียง 1 ลกูเท่านั�น ลองพิจารณาจากแต่ละกรณีที�

เป็นไปได ้จะพบว่า ผลไมที้�เพื�อนหยบิใหดู้อาจเป็นสม้ หรือมงัคุดก็ได ้ 

 ถา้หยบิ 1 ลกูจากถุงที�ติดป้ายฉลากว่า “ สม้” พิจารณาผลที�ได ้ดงันี�  

 ถา้หยบิได ้“ สม้” สามารถสรุปไดว้่าถุงใบนี� เป็น “ สม้ผสมกบัมงัคุด”  

 ถา้หยบิได ้“ มงัคุด” ไม่สามารถสรุปไดว้่าเป็น “ มงัคุด” หรือ “ สม้ผสมกบัมงัคุด”  

 เมื�อพิจารณาเหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนัทั�งสามถุง พบว่ามีแต่การหยบิจากถุงที�ติดป้ายฉลากว่า “ สม้

ผสมกบัมงัคุด” เท่านั�น ที�ทาํใหส้ามารถสรุปไดว้่าถุงดงักล่าวบรรจุอะไร นั�นคือถา้หยบิได ้“ สม้” ก็แสดง

ว่าถุงนั�นบรรจุสม้อยา่งเดียว และถา้หยบิได ้“ มงัคุด” ก็แสดงว่าถุงนั�นบรรจุมงัคุดอยา่งเดียว ส่วนอีก 2 

ถุงก็ติดป้ายสลบักนั 

 []  

 กจิกรรม   

 ใหน้กัศึกษาพิจารณาตวัเลขที�เรียงกนัเป็นลาํดบั แลว้พิจารณาหากฎเกณฑข์องลาํดบัตวัเลข และตวัอกัษร

เหล่านั�น เพื�อเติมตวัเลขหรือตวัอกัษร ถดัไปอีกอยา่งนอ้ย 3 ตวั 

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, … 

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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 จากอกัษรที�กาํหนดใหม้ีลกัษณะดงัต่อไปนี�  (ABA - CA = AB) จงหาว่าอกัษรแต่ละตวัคือตวัเลขโดด

อะไร 

 A B A _  

 ... C A 

 ....A B  

 ใหน้กัศึกษาบอกเหตุผลเพื�อสนบัสนุน หรือคดัคา้นพฤติกรรมของกลุ่มคน ในกรณีต่อไปนี�  

o การประทว้งโดยการปิดถนนกีดขวางการจราจร 

o นกัข่าวชอบทาํข่าวนกัการเมืองที�ถกูตดัสินว่า “ หา้มลงเล่นการเมือง ” 

 ใหน้กัศึกษาบอกเหตุผลเพื�อสนบัสนุน หรือคดัคา้น ขอ้ความต่อไปนี�  

o “ อยูก่่อนแต่ง ” ดีกว่า “ แต่งก่อนอยู ่” 

o “ การจดัระเบียบสงัคมในยคุปัจจุบนั เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของเยาวชน ” 

 เด็กชายมานะ เด็กชายปัญญา และเด็กชายซื�อสตัย ์เป็นเพื�อนกนั ทั�งสามคนรีบร้อนออกจากหอ้งสมุดของ

โรงเรียนเพื�อกลบับา้น แต่ละคนมาหยบิกระเป๋า และใส่รองเทา้ที�อยูห่นา้หอ้งสมุด ปรากฎว่าเมื�อกลบัถึง

บา้น กระเป๋าและรองเทา้ลว้นไม่ใช่ของตนเอง โดยทุกคนใส่รองเทา้ของคนอื�น และถือกระเป๋าของอีก

คนหนึ�ง มีอยูค่นหนึ�งถือกระเป๋าของมานะ และใส่รองเทา้ของปัญญา จงหาว่าแต่ละคนหยบิกระเป๋าของ

ใคร และใส่รองเทา้ของใคร 

 ใหน้กัศึกษาจดักลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน เสนอและเลือกหวัขอ้ที�กลุ่มสนใจในการฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผล 

แลว้ระดมพลงัสมองปฏิบติัตามหวัขอ้ที�ได ้ใชเ้วลา 15 นาที 

 [] 

 6. การคดิกว้างและรอบคอบ  

 การคิดกวา้งและรอบคอบ หมายถึงการคิดที�ครอบคลุมถึงสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�คิดในทุกดา้น ทุกแง่

ทุกมุม เช่นคิดทั�งในแง่บวกและลบ คิดทั�งที�เป็นขอ้ดี ขอ้เสีย หรือคิดทั�งที�เป็นคุณและเป็นโทษ และ

พิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�คิด เช่น องคค์วามรู้ที�เป็นสาระโดยตรง ( ความรู้ 

ทฤษฎี หลกัการของเรื�องที�คิด) สิ�งแวดลอ้ม สงัคม ศีลธรรม ซึ�งการคิดกวา้งและรอบคอบจะทาํใหเ้ขา้ใจ

ในเรื�องต่างๆ ไดดี้ยิ�งขึ�น ถกูตอ้งมากขึ�น และสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 เราสามารถฝึกเพื�อพฒันาการคดิกว้างและรอบคอบ ได ้เช่น 

 ฝึกระบุหรือบอกองคป์ระกอบเกี�ยวกบัเรื�องที�จะคิด  
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 ฝึกระบุผลหรือผลกระทบที�เกิดขึ�นในทุก ๆ ดา้น ตามที�ฝึกในขอ้ 1) จากเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที�

กาํหนด  

 ฝึกคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื�น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที�กาํหนดขึ�น  

 ฝึกการคิดทุกแง่มุม โดยกาํหนดสถานที� สิ�งของ หรือเหตุการณ์ แลว้บอกขอ้ดี - ขอ้เสีย ขอ้ที�น่าสงัเกต 

สนใจ ประโยชน์ – โทษ หรือ ผลบวก – ผลลบ เกี�ยวกบัสิ�งที�กาํหนดใหน้ั�น  

 

 ตวัอย่าง      จะประดิษฐตุ์ก๊ตาขาย ตอ้งคาํนึงถึงเรื�องอะไรบา้ง 

 แนวคดิ  

 1) รูปแบบของตุ๊กตา  2) ขนาดของตุก๊ตา  3) วสัดุที�ใช ้

 4) เงินทุน  5) การตลาด  6) แรงงาน 

 7) ระยะเวลาการผลิต เป็นตน้     

 ตวัอย่าง     จงยกตวัอยา่งคาํถาม เพื�อฝึกระบุผล หรือผลกระทบที�เกิด  

 แนวคดิ  

o ในหมู่บา้นชนบทห่างไกล เมื�อมีไฟฟ้า ถนน เขา้หมู่บา้น จะมีผลกระทบในดา้นใดบา้ง และ

มีผลกระทบอยา่งไร  

o การตดัต่อสายพนัธุพ์ืช จะมีผลกระทบอะไรบา้ง อยา่งไร  

 [] 

 ตวัอย่าง     จงยกตวัอยา่งคาํถาม เพื�อฝึกคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื�น ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที�

กาํหนดขึ�น 

 แนวคดิ รายการ “ เกมโชว”์ ในโทรทศัน์ มีผูใ้ดเกี�ยวขอ้งบา้ง และผูที้�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว น่าจะมีความ

คิดเห็น หรือความรู้สึกต่อรายการ “ เกมโชว”์ อยา่งไร  

 []  

 ตวัอยา่ง       จงยกตวัอยา่งคาํถาม เพื�อฝึกการคิดทุกแง่มุม  

 แนวคดิ อาชีพนกัดนตรี มขีอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้น่าสนใจอะไรบา้ง  
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 []  

 กจิกรรม   

o ถา้นกัศึกษาไปสมคัรงาน และมีการสมัภาษณ์ดว้ย นกัศกึษาคิดว่าผูส้มัภาษณ์จะถามคาํถาม

อะไรบา้ง นกัศกึษาควรเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง 

o ถา้สถาบนัอนุญาตใหน้กัศึกษาแต่งกายไดอ้ยา่งเสรีในการมาศึกษาในสถาบนัจะมี

ผลกระทบอะไรบา้ง มีขอ้ดี ขอ้เสียที�น่าสนใจอะไรบา้ง และน่าจะมีขอ้จาํกดัและขอบเขต

เพียงใด 

o ในการสอบครั� งหนึ�ง ซึ�งมีนกัศึกษาสอบอยูใ่นหอ้งนั�นดว้ย และมีการทุจริตในการสอบ

เกิดขึ�นจาํนวนหลายราย ( ตวันกัศกึษาเองสอบดว้ยความบริสุทธิ� ) นกัศึกษาคิดว่ามีบุคคลใด

เกี�ยวขอ้งกบัการสอบบา้ง และบุคคลเหล่านั�นน่าจะคิดอยา่งไรต่อการทุจริตในการสอบ  

 4. จากภาพทางขวามือ ใหน้กัศึกษาพิจารณาว่า

มีลกูศรกี�อนั และชี�ไปทางทิศใดบา้ง  
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o จากภาพทางขวามือ นกัศกึษา

มองเห็นเป็นรูปอะไรไดบ้า้ง 

ตอบใหไ้ดม้ากที�สุด 

 

  

o ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม 6-8 คน ช่วยกนัเสนอคาํถามหรือสถานการณ์เพื�อฝึกพฒันาการคิด

กวา้งและรอบคอบ และใหก้ลุ่มปฏิบติัตามการฝึกที�คิดขึ�น 

 7. การคดิไกล  

 การคิดไกล หมายถึงการคิดถึงสิ�งที�จะเกิดขึ�นในอนาคต ทั�งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ�งอาจเป็นผลที�

เกิดขึ�นจากการกระทาํในปัจจุบนั หรือเป็นจุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการใหเ้กิดขึ�นในอนาคต 

การฝึกการคิดไกลจะส่งผลใหคิ้ดในเรื�องเกี�ยวกบัผลที�จะเกิดขึ�นในอนาคต รู้จกัวางแผน เตรียมการ

สาํหรับอนาคตที�ดี ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในอนาคต หรือป้องกนัใหเ้กิดปัญหานอ้ยที�สุด 

 การฝึกการคดิไกล สามารถทาํไดด้งัต่อไปนี�  

o กาํหนดการกระทาํ หรือสภาพการณ์ในปัจจุบนั แลว้ฝึกใหคิ้ดถึงผลที�จะเกิดขึ�นในอนาคต 

เช่นนกัศกึษาที�สนใจ มีความรับผดิชอบในการงาน การเรียน จะส่งผลอยา่งไรในอนาคต ซึ�ง

ในบางครั� งอาจเป็นการพยากรณ์ก็ได ้

o กาํหนดหลกัการ จุดมุ่งหมายบางอยา่ง แลว้ใหฝึ้กกาํหนดขั�นตอนการปฏิบติัเพื�อใหบ้รรลุ

จุดมุ่งหมาย เช่น ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปอบรมต่างจงัหวดั 5 วนั โดยทราบสถานที�พกั

เรียบร้อยแลว้ ควรตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรก่อนวนัเดินทาง 
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 กจิกรรม   

o นกัศกึษาที�ไม่ใส่ใจในการศกึษาเล่าเรียน มีผลกระทบในอนาคตต่อสิ�งใดบา้งและมี

ผลกระทบอยา่งไร 

o ถา้บริเวณที�ราบภาคเหนือมีการเกษตรที�ใชส้ารเคมีในการเกษตรเป็นจาํนวนมาก จะมี

ผลกระทบกบัสภาพนํ� าในแม่นํ� าเจา้พระยาอยา่งไรบา้ง 

o ถา้เยาวชนของชาติไทยในปัจจุบนัมกีารเสพยาบา้เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ จะเกิดอะไรขึ�นกบั

สงัคมไทยในช่วง 1- 5 ปี ขา้งหนา้ และ 6 -10 ปี ขา้งหนา้ 

 []  

 8. การคดิลกึซึ�ง  

 การคิดลึกซึ�งหมายถึง การคิดที�ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง และลึกซึ�งเกี�ยวกบัเรื�องที�คิด โดย

สามารถเขา้ใจสภาพต่าง ๆ ที�ซบัซอ้น ทั�งในภาพรวมและส่วนประกอบยอ่ยต่างๆ ของเรื�องที�คิด ซึ�งการ

ฝึกการคิดลึกซึ�งจะช่วยใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องที�ตอ้งการศึกษามากยิ�งขึ�น หาขอ้สรุปในเรื�องที�

ซบัซอ้นได ้และสามารถเลือกปฏิบติักิจกรรมที�มีความสาํคญัและจาํเป็นตามลาํดบัก่อนหลงั ซึ�งทาํให้

ประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ และสามารถแกปั้ญหาต่าง  ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การฝึกการคดิลกึซึ�ง สามารถทาํไดด้งัต่อไปนี�   

o ฝึกตามการพฒันาการคิดอยา่งมีเหตุผล  

o ฝึกตามการพฒันาการคิดวิเคราะห ์ 

o กาํหนดสถานการณ์ใหว้ิเคราะห์องคป์ระกอบ และใหป้ระเมินเปรียบเทียบ เพื�อจดัลาํดบั 

ความสาํคญัขององคป์ระกอบที�วิเคราะห์ไว ้เช่น คุณสมบติัของผูที้�จะเป็นนายกองคก์าร

นกัศกึษามีอะไรบา้ง และคุณสมบติัที�สาํคญั 3 อนัดบัแรกคืออะไร  

o กาํหนดสถานการณ์ประเภทที�ตอ้งเลือกการปฏิบติัก่อนหลงั และใหพ้ิจารณาจาก

ความสาํคญัและความจาํเป็นขององคป์ระกอบต่าง ๆ ที�วิเคราะห์ไดจ้ากสถานการณ์ที�

กาํหนด  

o กาํหนดสิ�งที�พบในสงัคม หรือชีวติประจาํวนั แลว้ฝึกใหว้ิเคราะห์และอธิบายถึงกฎเกณฑ ์

สาเหตุที�ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์นั�น ๆ เช่น นกัศึกษาที�สาํเร็จการศึกษาชั�นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย เลือกเรียนในสาขาแพทย ์ 

 ตวัอย่าง     การคิดต่อไปนี�แสดงถึงการคิดลึกซึ�ง 
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 การเห็นปรากฎการณ์มีเงาดาํไปบงัดวงอาทิตย ์( เกิดสุริยปุราคา ) และเงาดาํบงัดวงจนัทร์ ( จนัทรุปราคา 

) นกัวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวได ้แสดงว่านกัวิทยาศาสตร์เขา้ใจถึงความจริงที�

อยูเ่บื�องหลงัปรากฎการณ์ดงักล่าว 

 ถา้นกัศึกษาตอ้งการซื�อรถจกัรยานยนตม์ือสอง นกัศึกษาตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบอะไรบา้ง และ

องคป์ระกอบที�สาํคญั 4 อนัดบัแรกคืออะไรบา้ง ซึ�งการตอบคาํถามนี�หมายถึงนกัศกึษาไดว้ิเคราะห์

องคป์ระกอบ และไดป้ระเมินเปรียบเทียบเพื�อจดัลาํดบัความสาํคญัขององคป์ระกอบที�วิเคราะห์ไว ้

 ใหน้กัศึกษาอ่านขอ้ความต่อไปนี�  แลว้พจิารณาหาคาํตอบ  

 ในการแข่งขนัมาราธอนครั� งหนึ�ง มีผูเ้ขา้แข่งขนัเพียง 3 คน คือ แดง ดาํ และ ขาว บงัเอิญในวนัแข่งขนั

เกิดฝนตกหนกัจนกรรมการไม่สามารถมองเห็นไดว้่าใครเขา้เสน้ชยัก่อนกนั เขาถามนกัวิ�งทั�งสามคนถึง

ผลการวิ�ง พวกเขาใหค้าํตอบคนละ 2 คาํตอบ โดยมีคนหนึ�งโกหกทั�งสองคาํตอบ ส่วนอีกสองคนพดูจริง

ทั�งหมด คาํตอบที�ไดม้ดีงันี�  

 แดงบอกว่า “ เชื�อผมเถอะ ผมเขา้เสน้ชยัเป็นคนแรกเลย ขาวเขา้ที�โหล่ “ 

 ดาํบอกว่า “ แดงไม่ใช่คนแรกหรอก แต่ขาววิ�งเขา้มาเป็นที�สอง “ 

ขาวบอกว่า “ ใครจะว่าอยา่งไรก็ช่าง ผมรู้ว่าผมเขา้ก่อนแดง แต่ดาํก็ไม่ไดเ้ขา้ที�สอง “ 

นกัศกึษาคิดว่าใครเขา้เสน้ชยัเป็นคนที�หนึ�ง สอง และสาม โดยอาศยัขอ้ความที�ได ้

วธิีคดิ แดงและดาํพดูถึงขาวในทางแตกต่างกนั ดว้ยเหตุนี�ตอ้งมีคนหนึ�งโกหก และขาวจะตอ้งเป็นคนที�พดู

ความจริง เมื�อขาวบอกว่าเขาถึงก่อนแดง ดงันั�นแดงตอ้งโกหกที�บอกว่าเขาเขา้เสน้ชยัคนแรก ดงันั�นอนัดบั

ของผูเ้ขา้เสน้ชยัคนแรกเป็นดาํ และที�สองคือ ขาว ส่วนผูเ้ขา้เสน้ชยัเป็นคนสุดทา้ยคือแดง 

กจิกรรม   

1. ถา้นกัศึกษาตอ้งเป็นหวัหนา้ทีมในการจดังาน “ วนัไหวค้รู” นกัศกึษาคิดว่ามีเรื�องสาํคญัอะไรบา้งที�ตอ้ง

คาํนึงถึง และใหจ้ดัแบ่งเรื�องต่างๆเหล่านั�นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาํคญัมาก สาํคญัปานกลาง และสาํคญั

นอ้ย  

2. ถา้นกัศึกษาเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าจา้งพนกังานทาํความสะอาดของสถาบนัเพิ�มอีก 5 คน และ

ยาม 1 คน นกัศกึษาจะเลือกพนกังานทาํความสะอาดและยามที�มีสมบติัอยา่งไร และสมบติัที�สาํคญั 3 อนัดบั

แรก ของพนกังานทาํความสะอาดและยามคืออะไร 
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3. ถา้นกัศึกษาจะซื�อบา้นพกัอาศยั จะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัอะไรบา้ง และพิจารณาความสาํคญัของแต่ละปัจจยั 

แลว้จดัอนัดบัความสาํคญัของปัจจยัดงักล่าว 4 อนัดบัแรก 

9 . การคดิดี คดิถูกทาง  

การคิดดี คิดถกูทาง หมายถึงการคิดที�ตรงจุดมุ่งหมาย คิดในแง่ที�ดีที�เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ทั�ง

ในระยะสั�น และระยะยาวการฝึกการคิดดี คิดถกูทางจะเป็นการสกดัจุดเริ�มตน้ของการประพฤติผดิ ประพฤติ

มิชอบ และช่วยใหก้ารดาํเนินชีวิตเป็นไปในทางที�ถกูตอ้ง มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทั�ง ต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

การฝึกการคดิดี คดิถูกทาง สามารถทาํไดโ้ดยการฝึกใหคิ้ดในแง่ต่างๆ ดงันี�  

1) แบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ ซึ�งหมายถึงการพิจารณาใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างธรรมกบัอรรถ หรือ

หลกัการกบัความมุ่งหมาย ( พระเทพเวที ( ประยทุธ ์ปยตุโต) 2533: 60) เช่น หลกัการของการบวชในพุทธ

ศาสนาคือ การสละโลกียวิสยั เพื�อความมุ่งหมายคือ การบรรลุการสิ�นกิเลส( เสฐียรพงษ ์วรรณปก 2541 :37) 

การปฏิบติัหรือแนวปฏิบติัใดยดึหลกัการและจุดมุ่งหมายที�ถกูตอ้ง จะช่วยใหก้ารปฏิบติัดาํเนินไปอยา่ง

ถกูตอ้ง ถกูทาง ซึ�งแสดงไดด้งัตวัอยา่งต่อไปนี�  

ตวัอย่าง     ถา้การบริจาคทรัพย ์สิ�งของ มีจุดมุ่งหมายเพื�อลดความเห็นแก่ตวัของเรา และทาํใหเ้กิดประโยชน์

แก่ผูอ้ื�นหรือส่วนรวม แสดงว่าถา้ใครบริจาคทรัพยเ์พื�อหวงัไดท้รัพยก์ลบัมาเพิ�มขึ�น รํ� ารวยมากขึ�น แสดงว่า

การบริจาคนี� ไมต่รงกบัหลกัการและจุดมุ่งหมายของการบริจาค 

[]  

2) คดิถึงประโยชน์ในระยะสั�น ระยะยาว หมายถึงการคิดเพื�อใหก้ารกระทาํเกิดผลสิ�งที�ดี ทั�งต่อตนเอง และ

ต่อส่วนรวม ทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต ( อนาคตทั�งใกลแ้ละไกล)  

ตวัอย่าง    นกัศกึษาเรียนหนงัสือแบบขอเพียงใหส้อบผา่น ไม่สนใจในความรู้ที�เรียน จะมีผลทั�งต่อตนเอง

และส่วนรวม เช่นในปัจจุบนัผลการเรียนไม่อยูใ่นเกณฑที์�น่าพอใจ ถา้พลาดในรายวิชาใดก็อาจทาํใหถ้กูออก

จากสถาบนัการศกึษาได ้ขาดความเชื�อมั�นในตนเองเมื�อถึงเวลาสอบ อาจนาํไปสู่การคิดทุจริตในการสอบ ซึ�ง

เมื�อถกูจบัทุจริตไดก้็สอบไม่ผา่นในรายวิชานั�น ในภาคเรียนต่อๆไปตอ้งเสียเงินลงทะเบียนวิชานั�นใหม ่ 

[]  
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3) คดิแบบรู้คุณค่าแท้- คุณค่าเทียม หมายถึงการคิดที�เกี�ยวขอ้งกบั “ ความตอ้งการ” และ “ การประเมนิ

คุณค่า” ซึ�งถา้คิดเพียงแต่สนองตณัหาของตนไมว่่ากบัสิ�งใด ก็คิดดว้ยคุณค่าเทียม แต่ถา้คิดถึงแก่นหรือ

คุณประโยชน์ที�แทจ้ริงของสิ�งนั�น ก็เรียกว่าคิดดว้ยคุณค่าแท ้( เสฐียรพงษ ์วรรณปก 2541:45) 

ตวัอย่าง     คุณค่าแทข้องนาฬิกา คือใชบ้อกเวลาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นาฬิการาคาประมาณ 200- 2,000 บาท ก็

สามารถบอกราคาไดถ้กูตอ้ง ถา้มีใครซื�อนาฬิการาคา 100,000 บาท แสดงว่าคุณค่าแทข้องนาฬิกาในการบอก

เวลายงัคงเหมือนกบัราคา 2,000 บาท แต่ส่วนราคาที�เกินมา เป็นราคาของคุณค่าเทียมของนาฬิกาเช่น การ

บอกความมีฐานะ เป็นผูม้ีรสนิยมสูง 

[]  

4) คดิแบบเร้าคุณธรรม เป็นวิธีคิดในแนวสกดักั�น หรือบรรเทาและขดัเกลาตณัหา จึงจดัไดว้่าเป็นขอ้ปฏิบติั

ระดบัตน้ ๆ สาํหรับส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม และเสริมสร้างสมัมาทิฐิที�เป็นโลกิยะ ( 

พระเทพเวที ( ประยทุธ ์ปยตุโต) 2533: 82) การคิดแบบเร้าคุณธรรมนี� เป็นการคิดในแง่ดี ในแง่ที�เป็น

ประโยชน ์และเป็นการคิดที�เป็นจุดเริ�มตน้ของการกาํหนดจุดมุ่งหมายที�ดี 

ตวัอย่าง     แดงสอบไม่ผา่นในการสอบเก็บคะแนนครั� งที� 1 แดงใชก้ารคิดแบบเร้าคุณธรรม คือ พิจารณาว่า

ตนเองพยายามนอ้ยไปหรือไม่ มีวิธีปฏิบติัในการเรียนไม่ถกูตอ้งหรือไม่ เมื�อไดพ้ิจารณาแลว้ก็พยายามศึกษา

เพิ�มเติมมากขึ�น 

[]  

กจิกรรม   

1. จงแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่อไปนี�  โดยเนน้รูปแบบความคิดเห็นแบบคิดดี คิดถกูทาง 

1) ถา้นกัศกึษามีเพื�อนสนิทที�อกหกั และเสียใจมากมาพบนกัศึกษา นกัศึกษาจะใหค้าํแนะนาํ หรือแนวคิดกบั

เพื�อนว่าอยา่งไรบา้ง 

2) ถา้นกัศกึษาพบเพื�อนที�สนิทกนัมาตั�งแต่เรียนระดบัมธัยมศึกษา แต่เพื�อนทาํงาน ไม่ไดเ้รียนต่อ นกัศึกษา

พบว่าในขณะนี� เพื�อนกาํลงัตกงาน นกัศกึษาจะใหค้าํแนะนาํหรือแนวคิดกบัเพื�อนว่าอยา่งไร 
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2.2 การพฒันากระบวนการคดิรูปแบบต่าง ๆ  

กระบวนการคิดหมายถึง รูปแบบการคิดที�มีลาํดบัขั�นตอนในการคิด แต่ในการคิดจริงอาจยอ้นกลบัไปมาได ้

ในตวักระบวนการคิดเป็นเพียงขั�นตอนการคิดเท่านั�น ซึ�งในบางครั� งใชเ้ป็นเพียงเนื�อหาที�ใชว้ดัว่าผูเ้รียนจาํ

ขั�นตอนเหล่านี� ไดม้ากนอ้ยเพียงไร เช่น การสอนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์หลงัจากเรียนรู้ เราจะ

ทราบว่ามีกี�ขั�นตอน อะไรบา้ง แต่การจาํไดไ้ม่ไดห้มายความว่า จะมีความ สามารถในการคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ นอกจากว่าเมื�อพบปัญหาแลว้สามารถนาํกระบวนการคิดมาใชแ้กปั้ญหาได ้ซึ�งปัจจยัพื�นฐาน 

สาํคญัที�ช่วยให ้การคิดแบบกระบวนการคิดมีประสิทธิภาพ มีดงันี�  

1) เนื�อหาความรู้ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�คดิ เช่นคิดเกี�ยวกบัเรื�องเกษตร ก็ตอ้งมีความรู้ทางการเกษตร หรือ

ขอ้มลูอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง คิดเรื�องการศกึษา ก็ตอ้งมคีวามรู้เกี�ยวกบัเนื�อหาทางการศึกษาและศาสตร์หรือขอ้มลู

อื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2) ทักษะการคดิและลกัษณะการคดิที�เกี�ยวข้อง ในแต่ละขั�นตอนของกระบวนการคิดมคีวามจาํเป็นตอ้งใช้

ทกัษะการคิด และลกัษณะการคิดหลายอยา่งมาประมวลกนั เช่น การคิดอยา่งมีเหตุผล การคิดกวา้งรอบคอบ 

การคิดไกล การคิดถกูทางเป็นตน้ 

3) การคดิตามลาํดับขั�นตอนของกระบวนการคดิแบบต่าง ๆ    

1.  การคดิตามกระบวนการคดิทางวทิยาศาสตร์  

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ทาํใหเ้ราสามารถคน้พบขอ้เท็จจริงที�เชื�อถือได ้ซึ�งมีขั�นตอนในการ

ดาํเนินงาน ดงัต่อไปนี�  

1) การกาํหนดปัญหา เมื�อเราพบปัญหา มีเรื�องสงสยัใคร่รู้ หรือมีความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ตอ้งกาํหนด

ปัญหา ใหช้ดัเจนก่อน ว่าตอ้งการหาคาํตอบในเรื�องอะไรบา้ง มีขอบเขตเพียงใด วิเคราะห์แยกประเด็นต่าง  ๆ

ที�ตอ้งการทราบ 

2) การตั�งสมมตฐิาน เป็นการคาดคะเนคาํตอบเกี�ยวกบัสิ�งที�เป็นปัญหา โดยอาศยัขอ้มลูที�มี การสงัเกต การคิด

อยา่งเป็นเหตุเป็นผล เพื�อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ซึ�งควรคาดคะเนไวห้ลาย ๆ คาํตอบ ทกัษะการคิด

หรือลกัษณะการคิดที�ใชใ้นขั�นตอนนี�  ไดแ้ก่ การคิดอยา่งมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ�ม การคิดกวา้ง 

เป็นตน้  
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3) การทดสอบสมมตฐิาน เป็นการดาํเนินการเพื�อพิสูจน ์ยนืยนัความเชื�อที�ไดต้ั�งไวเ้ป็นสมมติฐาน เริ�มจาก

การรวบรวมขอ้มลู ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาใหม้ากที�สุด นาํมาจดัระเบียบวิเคราะห์ดวู่าขอ้มลูใดควรจะนาํมาใช ้

มีความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร และวิเคราะห์หาคาํตอบต่อไป 

4) การสรุป เมื�อไดข้อ้สรุปซึ�งเป็นการทดสอบสมมติฐานที�ตั�งไวว้่าถกูตอ้งหรือไม่ หรือจะตอ้งปรับเปลี�ยน

สมมติฐานใหม่อยา่งไร จากนั�นจดัทาํเป็นขอ้สรุป ผลงาน เพื�อดาํเนินการแกปั้ญหาต่อไป  

เชื�อว่านกัศกึษาส่วนใหญ่ รู้จกักระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่อาจมีจาํนวนไม่มากนกัที�ไดน้าํการคิดนี�

ไปใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ที�พบในชีวิตประจาํวนั ศ. นพ. ประเวศ วะสี ( คุยกนัเรื�องความคิดกบั ศ. น. พ. ประเวศ 

วะสี 2542 : 6) กล่าวว่าการเรียนโดยการ ถ่ายทอดแต่เนื�อหา คลา้ย ๆ เป็นรอยเปิดใหสิ้�งต่าง ๆ เขา้ไป 

เพราะฉะนั�นขณะนี� เวลาที�ฟังโฆษณาหรืออะไรต่าง ๆ มนักจ็ะลา้งสมองใหเ้กิด บริโภคนิยมขึ�นง่ายมาก 

เพราะมนัเชื�อจนเคย เห็นอะไรก็เชื�อรับเขา้ไปโดยไม่ไดก้ลั�นกรองหรือตั�งคาํถามว่าที�พดูนี�จริงหรือเปล่า เป็น

อยา่งอื�นไดไ้หม ถา้ขาดปัญญาเป็นตวักลั�นกรอง มนัก็เลยขาดภูมิคุม้กนั 

ตวัอย่าง     นกัศกึษาในหมู่เรียนของนกัศกึษา ส่วนใหญ่ใชเ้หตุผลอะไรในการเลือกเรียน และเรียงลาํดบัแต่

ละเหตุผลจากมากไปนอ้ย 

แนวทางในการคดิ 

1) นกัศกึษาตอ้งอ่านจนทราบถึงปัญหาที�ตอ้งการก่อน 

2) ตั�งสมมติฐานว่าเลือกเรียนเพราะอะไร เช่น  

o เป็นที�นิยมของคนทั�วไป  

o เป็นสาขาที�ตนเองชอบ  

o เมื�อสาํเร็จแลว้หางานง่าย  

o เลือกเรียนตามเพื�อน  

o ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ลือก ฯลฯ  

3) หาขอ้มลูเพื�อตรวจสอบสมมติฐาน เช่น นาํขอ้สมมติฐานต่างๆ มาเขียนเป็นขอ้ความใหน้กัศกึษาในหอ้ง

ตอบว่า มีเหตุผลในการเลือกเรียน ตามขอ้ความนั�นมากนอ้ยเพียงใด ( มากสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยสุด 
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เป็นตน้) เมื�อนกัศึกษาทั�งหอ้งตอบแลว้ ก็นาํมาวิเคราะหข์อ้มลู ซึ�งอาจใชค่้าความถี�แลว้แปลงเป็นค่าคะแนน

นาํมาเปรียบเทียบ  

4) เมื�อวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้ ก็สรุปว่านกัศกึษาในหอ้งเลือกดว้ยเหตุผลอะไรบา้ง และเรียงลาํดบั เหตุผลที�มี

นกัศกึษาตอบมากไปหานอ้ย 

กจิกรรม  

ใหน้กัศึกษาคิดตามกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ในปัญหาต่อไปนี�   

1) นกัศกึษาในหมู่เรียนของนกัศกึษามาจากครอบครัวที�มีอาชีพอะไร สภาพทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร  

2) ดารา หรือนกัร้อง คนโปรดของนกัศกึษาในหมู่เรียน คือใคร ชอบเพราะอะไรบา้ง  

3) ความสามารถในดา้นการคิดคาํนวณของชายกบัหญิง นกัศึกษาคิดว่าแตกต่างกนัหรือไม่ 

2. การคดิตามกระบวนการคดิทางคณติศาสตร์  

1) โครงสร้างของคณติศาสตร์ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์มลีกัษณะเป็นนามธรรม เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้หตุผล 

และมีระบบ โครงสร้างของคณิตศาสตร์จะเป็นไปตามรูปแบบของแผนภาพ ดงัภาพที� 2.10 จะสรุปไดว้่า 

มนุษยพ์ยายามสรุปสิ�งต่าง ๆ ในธรรมชาติใหเ้ป็นนามธรรมโดยการสงัเกต และการเรียนรู้ แลว้นาํไปสร้าง

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ซึ�งประกอบดว้ยคาํอนิยาม นิยาม สจัพจน์หรือขอ้ตกลงเบื�องตน้ แลว้ใชเ้หตุผล

ตามหลกัการของตรรกศาสตร์เพื�อสร้างขอ้ความจริงใหม่ที�สามารถพิสูจน์ได ้ซึ�งเรียกว่าทฤษฎี จากนั�นจึงนาํ

ทฤษฎีที�ไดก้ลบัไปประยกุตใ์ชใ้นธรรมชาติ จะมีทฤษฎีบางส่วนที�มนุษยไ์ม่ไดค้าํนึงถึงการนาํไปใช้

ประโยชน์ในธรรมชาติ ก็จะจดัใหเ้ป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ�  
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ภาพที� 2.10 แผนภูมิโครงสร้างของคณิตศาสตร์ 

2) ประโยชน์ของการคดิทางคณติศาสตร์ การคิดทางคณิตศาสตร์ มีขั�นตอนเริ�มจากการระลกึได ้การคิด

พื�นฐาน การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์ดงันั�นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ มีประโยชน์หลายประการ 

เช่น  

o ส่งเสริมความมีเหตุผล  

o ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 

o ส่งเสริมความมีสมาธิและความอดทน  

o มีประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนั หรือหนา้ที�การงานในบางอาชีพ  

3) การจาํลองแบบทางคณติศาสตร์มีรายละเอียดที�ตอ้งรู้ในคาํต่อไปนี�   

ก. คาํอนยิาม เป็นคาํพื�นฐานที�ไม่ตอ้งใหค้วามหมาย เช่น จาํนวน จุด ระนาบ เป็นตน้ เราจะเขา้ใจคาํเหล่านี�

โดยอาศยัการรับรู้ จากประสบการณ์ หรือจากสามญัสาํนึกของเราเอง ซึ�งคาํเหล่านี�ถา้ใหค้วามหมายแลว้อาจ

ตอ้งใชค้าํอื�นๆมาอธิบาย วกวนไปมา เช่น ถา้เราใหค้วามหมายของจุดว่า จุดคือสิ�งที�เกิดจากการตดักนัของ

เสน้ และใหค้วามหมายของเสน้ว่า เสน้คือสิ�งที�เกิดจากการเชื�อมจุดสองจุด จะเห็นว่าการอธิบายจุดใชค้าํว่า

เสน้ และการอธิบายคาํว่าเสน้ก็ใชค้าํว่าจุด วนเวียนกนัเช่นนี�  จึงมีความจาํเป็นตอ้งมคีาํอนิยาม 
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ข. นิยาม คือคาํหรือกลุ่มคาํที�ไดใ้หค้าํจาํกดัความไว ้โดยอาศยัคาํอนิยาม หรือคาํนิยามอื�นๆ มาอธิบายเพื�อให้

เกิดความเขา้ใจความหมายของคาํเหล่านี� ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงกนัซึ�งภาษาที�ใชต้อ้งชดัเจน รัดกุม เช่น อนิยาม 

คาํว่า “ แม่” และ “ นอ้ง” ทาํ ให ้เราสามารถนิยามคาํว่านา้ได ้โดยนา้คือนอ้งของแม่ 

ค. สัจพจน์หรือกตกิา คือขอ้ความที�เรายอมรับว่าเป็นจริงร่วมกนัโดยไม่ตอ้งพิสูจน ์ซึ�งขอ้ความจริงนี�อาจเป็น

ผลสรุปจากการสงัเกตจากตวัอยา่งหลาย ๆ ตวัอยา่ง เช่น “ เสน้ตรง 2 เสน้ตดักนัจะเกิดจุดตดั 1 จุด ” หรืออาจ

เป็นจริงตามขอ้เท็จจริง ซึ�งเรียกว่าสิ�งที�เห็นจริงแลว้ เช่นสิ�งของทั�งหลายที�ต่างเท่ากบัสิ�งเดียวกนัแลว้ยอ่ม

เท่ากนั บางครั� งเราเรียกขอ้ความที�ยอมรับว่าเป็นจริงนี� ว่าขอ้ตกลงเบื�องตน้ 

ง. ทฤษฎ ีคือขอ้ความที�สามารถพิสูจน์ไดว้่าเป็นจริง การพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ว่าเป็นจริง ตอ้งอาศยัขอ้ความที�

เป็นจริงอยูก่่อนแลว้มาอา้ง ซึ�งไดแ้ก่อนิยาม นิยาม และสจัพจน์ หรือขอ้ตกลงเบื�องตน้ ประกอบกบั

กระบวนการใหเ้หตุผลทางตรรกศาสตร์ มาสรุปว่าขอ้ความ ใหม่ที�พิสูจน์ไดว้่าเป็นจริง และเราก็จะใชท้ฤษฎี

เหล่านี� ในการอา้งอิง การพิสูจนข์อ้ความใหม่ซึ�งจะไดท้ฤษฎีใหม่ต่อไป ตวัอยา่งของทฤษฎีเช่น “ ถา้เสน้ตรง 

2 เสน้ตดักนัแลว้มุมตรงขา้มยอ่มเท่ากนั” 

4) ขั�นตอนการคดิทางคณติศาสตร์ สเตเฟ่น ครูลิก และเจสเส เอ รุดนิก แห่งมหาวิทยาลยัเทมเปิล 

สหรัฐอเมริกา ไดแ้บ่งลาํดบัขั�นตอนการคิดมี 4 ขั�นตอน คือ การระลึกได ้(recall) การคิดพื�นฐาน(basic 

thinking) การคิดวิเคราะห์ (critical thinking ) และการคิดสร้างสรรค ์( creative thinking) การคิดเป็น

กระบวนการซบัซอ้น การคิดในแต่ละขั�นตอนต่อเนื�องกนั ทุกระดบัขั�นของการคิดจะใชท้กัษะที�อยูใ่นระดบั

ตํ�ากว่าประกอบในการคิดดว้ย 

5) กระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ นกัศกึษาลองคิดจินตนาการเหตุการณ์ต่อไปนี�  แลว้เดาคาํตอบ

อยา่งประมาณ 

“ นกัศกึษามีกระดาษพิมพจ์ดหมาย ขนาดประมาณ A4 หรือใหญ่กว่า และมีความหนาเท่า ๆ กบัที�เราใชอ้ยูใ่น

ชีวิตประจาํวนั (70 แกรม) ใหน้กัศึกษาพบัครึ� งกระดาษแผน่นี�และพบัครึ� งไปเรื�อย ๆ สมมติว่าพบัไดท้ั�งหมด 

32 ครั� ง ( ทาํไม่ไดใ้นความเป็นจริง) กระดาษที�พบัไวนี้�จะมคีวามหนาประมาณเท่าใด กี�เซนติเมตร กี�เมตร 

หรือกี�กิโลเมตร เชื�อว่านกัศกึษาคงเดาหน่วยเป็นเซนติเมตร หรือเมตร อาจคิดเป็นกิโลเมตร ก็คงไดไ้ม่เกิน 10 

กิโลเมตร ( บางคนเริ�มหวัเราะแลว้… เดาไปไดอ้ยา่งไร) 
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การคิดที�เป็นเรื�องของการเพิ�มค่าอยา่งทวคีูณนี� เป็นตวัอยา่งหนึ�งที�ควรใชก้ารคิดแบบคณิตศาสตร์ คาํนวณ

อยา่งจริงจงั เป็นอุทาหรณ์ต่อการกาํหนดเป้าหมาย หรือขอ้กาํหนดกฎเกณฑต่์าง  ๆใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัโอกาส 

และความเป็นจริงมากที�สุด 

คาํนวณเหตุการณ์ที�ไดล้องเดาคาํตอบไปแลว้ไดด้งันี�  กระดาษขนาด 70 แกรม จะมีความหนาโดยเฉลี�ย

ประมาณไม่นอ้ยกว่า 0.125 มิลลิเมตรซึ�งไม่สามารถพบัครึ� งไดถ้ึง 32 ครั� ง แต่ถา้สมมติว่าพบัได ้ความหนา

ของกระดาษก็จะทวีคณูขึ�นเรื�อย จากการพบัครั� งที�หนึ�งกระดาษจะหนาเพิ�มขึ�นเป็น 2 x 0.125 มิลลิเมตร เมื�อ

พบัครั� งที�สอง กระดาษจะหนาเพิ�มขึ�นเป็น 2 x 2 x 0.125 มิลลิเมตร และเมื�อพบัครั� งที�สามกระดาษจะหนา

เพิ�มขึ�นเป็น 2 x 2 x 2 x 0.125 มิลลิเมตร และจากการคาํนวณไปถึงการพบัได ้32 ครั� ง จะคิดไดป้ระมาณ 256 

กิโลเมตร 

แบบฝึกหดัที�มีสถานการณ์คลา้ยกบัตวัอยา่ง วิธีการหาคาํตอบสามารถใชเ้ทียบเคียงกบัตวัอยา่งที�เคยมี

ประสบการณ์ ไม่มกีารพลิกแพลง แบบฝึกหดัในลกัษณะดงักล่าวนี�มุ่งฝึกทกัษะ ฝึกการนาํไปใช ้ไม่ถือว่าเป็น

ปัญหา แต่ถา้ตอ้งใชป้ระสบการณ์หรือแนวคิดหลาย ๆ อยา่งนอกเหนือไปจากการใชว้ิธีการที�คลา้ยกบั

ตวัอยา่งในการหาคาํตอบ แบบฝึกหดัในลกัษณะนี�กล่าวไดว้่าเป็นสถานการณ์ที�เป็นปัญหา 

กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยขั�นตอนสาํคญั 4 ขั�นตอนคือ 

ขั�นที� 1. ขั�นทําความเข้าใจปัญหา เป็นการพจิารณาปัญหาอยา่งละเอียด สิ�งที�ควรไดใ้นขั�นตอนนี�  คือ 

1) ระบุไดว้่าปัญหาตอ้งการอะไร ปัญหากาํหนดอะไรใหบ้า้ง 

2) มีสาระความรู้ใดเกี�ยวขอ้งบา้ง ขอ้มลูที�ไดม้ีพอหรือไม่ หรือมีนอ้ยเกินไป หรือมีมากเกินไป คาํตอบของ

ปัญหาจะอยูใ่นรูปแบบใด ในขั�นตอนนี�  อาจทาํใหง่้ายขึ�นดว้ยการเขียนสาระของปัญหาดว้ยถอ้ยคาํของ

ตนเอง 

ขั�นที� 2. ขั�นวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั�นตอนสาํคญัที�จะตอ้งพิจารณาว่าจะแกปั้ญหาดว้ยวิธีใด แกอ้ยา่งไร ซึ�ง

ตอ้งมองความสมัพนัธข์องขอ้มลูต่าง ๆ อยา่งมีระบบและชดัเจน ทกัษะที�นาํมาใชใ้นขั�นนี� ไดแ้ก่ 

1) การเขียนรูป แผนภาพ แผนภูมิ และสร้างแบบจาํลอง 

2) การทาํตาราง การจดัหมวดหมู ่
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 การแบ่งเป็นกรณี  

 การใชเ้หตุผลทางตรง และกฎเกณฑ ์การใหเ้หตุผลทางออ้ม  

 การคน้หารูปแบบ  

 การคิดและทาํยอ้นกลบั  

 การใชต้วัแปร  

นอกจากนี�ควรไดพ้ิจารณาว่าปัญหานี�มคีวามสมัพนัธก์บัปัญหาที�เคยมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหามาก่อน

หรือไม่ นาํความสมัพนัธข์องสิ�งต่างๆในปัญหา กบัประสบการณ์ในการแกปั้ญหาที�มีอยู ่มากาํหนดแนวทาง

ในการแกปั้ญหา 

ขั�นที� 3. ขั�นดําเนินการตามแผน เป็นขั�นตอนที�ลงมือปฏิบติัตามแผนที�วางไว ้โดยเริ�มจากการตรวจสอบความ

เป็นไปไดข้องแผน เพิ�มเติมรายละเอียดต่าง  ๆของแผนใหช้ดัเจน จากนั�นลงมือปฏิบติัจนกระทั�งสามารถหา

คาํตอบได ้หรือคน้พบวิธีการแกปั้ญหาใหม่ ซึ�งการแกปั้ญหาจะเร็วขึ�น หากมีทกัษะและประสบการณ์เดิม

มาก แต่ในช่วงแรกอาจดาํเนินการไดช้า้ ตอ้งอาศยัความอดทน รอบคอบ เพื�อใหไ้ดค้าํตอบที�ถกูตอ้ง 

ขั�นที� 4. ขั�นตรวจสอบ เป็นขั�นตอนที�ผูแ้กปั้ญหามองยอ้นกลบัไปที�ขั�นตอนต่างๆ ที�ผา่นมา เพื�อพิจารณาความ

ถกูตอ้งของคาํตอบและวิธีการแกปั้ญหา พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขวิธีแกปั้ญหาใหช้ดัเจน รัดกุม ซึ�งขั�นตอนนี�

อาจแทนสิ�งที�เป็นปัญหาดว้ยคาํตอบที�หาได ้แลว้ตรวจสอบว่าขอ้มลูที�ไดเ้ป็นจริง สอดคลอ้งกบัที�โจทย์

กาํหนดใหห้รือไม่ 

6) ทักษะที�นํามาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เราสามารถแบ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยพิจารณาจาก

จุดประสงคข์องปัญหาไดเ้ป็น ปัญหาใหค้น้หา และปัญหาใหพ้ิสูจน์ ซึ�งในการแกปั้ญหานี�ทาํไดห้ลายวิธี 

ขึ�นอยูก่บัประสบการณ์ที�ผูแ้กปั้ญหามีอยู ่และวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งไร ในที�นี� จะเสนอทกัษะต่างๆ ที�

สามารถนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เพิ�มเติมจากทกัษะต่างๆที�ไดเ้รียนรู้มาแลว้ ดงันี�  

ก. การทําตาราง การจดัหมวดหมู่ 

ใหน้กัศึกษาพิจารณาตวัอยา่งต่อไปนี�  

ตวัอย่าง 2.28 จงแกปั้ญหาต่อไปนี�  

ป้าคาํเลี�ยงหมกูบัเป็ดไวจ้าํนวนหนึ�ง เมื�อนบัหวัรวมกนัได ้12 หวั และถา้นบัขารวมกนัได ้40 ขา ป้าคาํเลี�ยง

หมกูบัเป็ดไวอ้ยา่งละกี�ตวั 
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วธิีการแก้ปัญหา  

ขั�นที� 1. ขั�นทําความเข้าใจปัญหา  

 โจทยต์อ้งการทราบว่า ป้าคาํเลี�ยงหมกูบัเป็ดอยา่งละกี�ตวั  

 สิ�งที�โจทยก์าํหนดใหคื้อ  

o -นบัหวัหมกูบัเป็ดรวมกนัได ้12 หวั  

o - นบัขาหมกูบัเป็ดรวมกนัได ้40 ขา  

ขั�นที� 2. ขั�นวางแผน พิจารณาถึงสิ�งที�กาํหนดให ้และความรู้เดิมที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�กาํหนดให ้ในที�นี� คือ หม ู

1 ตวั มี 1 หวั และมี 4 ขา เป็ด 1 ตวั มี 1 หวั และมี 2 ขา นาํความรู้ที�ไดท้ั�งหมดมาจดัใหเ้ป็นระบบ มีระเบียบ 

เพื�อหาวิธีการแกปั้ญหา  

ขั�นที� 3. ขั�นดําเนินการแก้ปัญหา ในที�นี� จะแกปั้ญหาโดยเขียนตารางกรณีต่าง ๆ ที�เป็นไปได ้โดยเริ�มจากสิ�งที�

กาํหนดว่า หวัหมกูบัเป็ดรวมกนัได ้12 หวั แลว้หากรณีที�ขาหมกูบัเป็ดรวมกนัได ้40 ขา ดงัตารางที�2.2สรุป

ไดว้่า ป้าคาํเลี�ยงหม ู8 ตวั และเลี�ยงเป็ด 4 ตวั 

ขั�นที� 4. ขั�นตรวจสอบ จากหม ู8 ตวั และเป็ด 4 ตวัที�เป็นคาํตอบ ตรวจสอบความถกูตอ้งจากสิ�งที�โจทย์

กาํหนดใหไ้ดว้่า 

 นบัหวัรวมกนัได ้8 + 4 = 12 หวั  

 นบัขารวมกนัไดด้งันี�  ขาหม ู8 ´ 4 = 32 ขา ขาเป็ด 4 ´ 2 = 8 ขา รวมจาํนวนขาทั�งหมดเท่ากบั 32 + 8 

= 40 ขา ถกูตอ้งตามที�กาํหนดให ้ 

หมู เป็ด 
รวมขา 

จาํนวนตวั จาํนวนขา จาํนวนตวั จาํนวนขา 

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 แสดงการแกปั้ญหาตามตวัอยา่ง 2.28 

สรุปไดว้่าคาํตอบคือ ป้าคาํเลี�ยงหม ู8 ตวั และเลี�ยงเป็ด 4 ตวั 

ข. การใช้ตวัแปร  

จากตวัอยา่ง 2.28 เราจะศึกษาการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยใช ้“ การใชต้วัแปร” ซึ�งขั�นทาํความเขา้ใจโจทย์

ปัญหาเหมือนเดิม และพิจารณาขั�นต่อไปไดด้งัต่อไปนี�  

ขั�นที� 2 ขั�นวางแผน กาํหนดให ้ป้าคาํเลี�ยงหม ูx ตวั และ เลี�ยงเป็ด y ตวั นาํสิ�งที�กาํหนดใหน้าํมาเขียนในรูป

สมการไดด้งันี�  

x + y = 12 ( จาํนวนหวั ) ……………………........(1) 
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4x + 2y = 40 ( จาํนวนขา ) ………………………(2) 

ขั�นที� 3. ขั�นดําเนินการตามแผน ในที�นี� เป็นการคิดคาํนวณและหาคาํตอบจากสมการที� (1) นาํ 2 คูณทั�งสอง

ขา้งของสมการ จะได ้

2x + 2y = 24 …………………................……(3) 

นาํสมการที� (2 ) ลบดว้ยสมการที� (3) 

(4x + 2y ) – ( 2x + 2y ) = 40 – 24 

2 x = 16 ดงันั�น x = 8 

แทนค่า x = 8 ในสมการที� (1) จะได ้x + y = 12 

ดงันั�น 8 + y = 12 ทาํให ้y = 12 – 8 = 4 

ดงันั�น ป้าคาํเลี�ยงหม ู8 ตวั และเลี�ยงเป็ด 4 ตวั 

กจิกรรม 2.13  

1. นบัไก่และหมไูด ้22 ตวั นบัขารวมกนัได ้68 ขา มีไก่และหมอูยา่งละกี�ตวั 

2. แดงเล่นปาเป้า เขาใชล้กูดอก 3 ลกู ปาถกู

เป้าทั�งสามลกู แดงจะไดค้ะแนนเท่าไรได้

บา้ง ถา้กาํหนดคะแนนดงันี�  

บริเวณรอบนอก 1 คะแนน บริเวณกลาง 3 

คะแนน บริเวณในสุด 6 คะแนน 
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3. อาหารเสริม “A” บรรจุถุงจาํหน่าย 2 ชนิด คือชนิดถุงละ 3 กิโลกรัม ราคา 229 บาท และชนิดถุงละ 5 

กิโลกรัม ราคา 325 บาท ถา้นกัศึกษาตอ้งการอาหารเสริมเพียง 17 กิโลกรัม จะมีวิธีซื�ออยา่งไรจึงจะจ่ายเงิน

ค่าอาหารเสริม “A” นอ้ยที�สุด 

ค. การแบ่งเป็นกรณ ี 

ปัญหาหลายปัญหาสามารถแกปั้ญหาไดง่้ายขึ�น เมื�อแบ่งปัญหาเป็นกรณีต่าง ๆ หลายกรณี ซึ�งในแต่ละกรณี

จะมีความชดัเจนมากขึ�นกว่าปัญหาเดิม เมื�อแกปั้ญหาคาํตอบของทุกกรณีไดแ้ลว้จึงพิจารณาคาํตอบของทุก

กรณีร่วมกนัจะไดภ้าพรวม ซึ�งเป็นคาํตอบของปัญหาเดิม 

ตวัอย่าง 2.29 ในภาพต่อไปนี�มีรูปสี�เหลี�ยมต่าง  ๆทั�งหมดกี�รูป  

 

วธิีคดิ ปัญหาตอ้งการทราบถึงรูปสี�เหลี�ยมต่างๆ ทั�งหมด ตอนนี� เราจะพิจารณารูปสี�เหลี�ยมโดยแยกเป็น

รูปแบบยอ่ย ๆ ดงันี�  
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รวมมีรูปสี�เหลี�ยมทั�งหมด 36 รูป 

[] 

กจิกรรม 2.14  

1. ในภาพต่อไปนี�มีรูปสี�เหลี�ยมต่าง ๆ ทั�งหมดกี�รูป 
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2) จงยกตวัอยา่งปัญหาที�สามารถแกไ้ดโ้ดยใชท้กัษะการทาํตาราง การจดัหมวดหมู ่การแบ่งเป็นกรณีพร้อม

ทั�งแสดงวิธีแกปั้ญหา 

[] 

ง. การเขยีนภาพ แผนภูม ิและสร้างแบบจาํลอง  

ปัญหาบางปัญหา สามารถสร้างความเขา้ใจไดม้ากขึ�น โดยการเขียนภาพ แผนภูม ิหรือสร้างแบบจาํลองที�

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของปัญหา ช่วยใหปั้ญหามีความชดัเจน ผูแ้กปั้ญหาเขา้ใจปัญหาอยา่งถกูตอ้ง และ

ทาํใหเ้กิดแนวคิดในขั�นวางแผน และการดาํเนินการตามแผน 

ตวัอย่าง ก สมหญิง นารี สุดสวย และสมส่วน เป็นนกัศกึษาวิชาชีววิทยา ที�กาํลงัตอ้งการแมลงนานาชนิด

จาํนวนมาก เธอจาํเป็นตอ้งขา้มแม่นํ� าแห่งหนึ�ง เพื�อไปจบัแมลงยงัฝั�งตรงขา้ม โดยอาศยัเรือเลก็ ๆ ลาํหนึ�งซึ�ง

บรรทุกนํ� าหนกัไดไ้ม่เกิน 195 ปอนด ์แต่ปรากฏว่าสมหญิงหนกั 175 ปอนด ์นารีหนกั 148 ปอนด ์สุดสวย

หนกั 100 ปอนด ์สมส่วนหนกั 92 ปอนด ์ทั�งสี�คนจะขา้มแม่นํ� านี� ไดอ้ยา่งไร โดยการใชเ้รือลาํนี� เพียงลาํเดียว 

ถา้ทุกคนพายเรือเป็น 

แนวคดิ สร้างแผนภูมิ แสดงดงัภาพที� 2.11 ทั�งสี�คนจะตอ้งเดินทางขา้มแม่นํ� าทั�งหมด 5 เที�ยวดงันี�  

ฝั�งเริ�มต้น แม่นํ�า 

  

ฝั�งปลายทาง 

 สมหญิง นารี สุดสวย สมส่วน      

 สมหญิง นารี   สุดสวย กบั สมส่วน ( 192 ) ไป    

 สมหญิง นารี   สมส่วน ( 92 ) กลบั   สุดสวย  

 สมหญิง สมส่วน   นารี (148 )ไป   สุดสวย  

 สมหญิง สมส่วน   สุดสวย ( 100 ) กลบั   นารี  

 สมหญิง   สุดสวย กบัสมส่วน ( 192 ) ไป   นารี  
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 สมหญิง   สมส่วน ( 92 ) กลบั   นารี สุดสวย  

 สมส่วน   สมหญิง ( 175 ) ไป   นารี สุดสวย  

 สมส่วน   สุดสวย ( 100 ) กลบั   สมหญิง นารี  

   สุดสวย กบั สมส่วน ( 192 )ไป   สมหญิง นารี  

ภาพ     แผนภาพแสดงการแกปั้ญหาตามตวัอยา่ง ก 

กจิกรรม  

1. มีภาชนะ 3 ใบ แต่ละใบมีความจุ 8 , 5 , 3 ลิตร แต่ไม่มีเครื�องหมายบอกแต่ละลิตรในภาชนะทั�งสาม ถา้

ภาชนะใบแรกมนีํ� าหวานบรรจุอยูเ่ต็ม 8 ลิตร ส่วนภาชนะอกี 2 ใบว่างเปล่า จงหาวิธีแบ่งนํ� าหวานออกเป็น

สองส่วน ส่วนละ 4 ลิตร โดยใชภ้าชนะเพียงสามใบนี� เท่านั�น 

2. ถา้นกัศึกษาตอ้งการตม้ผกัชนิดหนึ�งซึ�งใชเ้วลา 9 นาทีโดยไม่มีช่วงหยดุพกั แต่มีเครื�องมือคือนาฬิกาทราย

จบัเวลาแบบ 4 นาที และ 7 นาที ( นาฬิกาทรายไม่มีขีดหรือเครื�องหมายใดๆ ใชไ้ดเ้ฉพาะเมื�อเริ�มตน้และตอน

หมดเวลาเท่านั�น) จงหาวิธีแกปั้ญหานี�  

3. พ่อ แม่ และลกู รวมเป็นสามคน มีนํ� าหนกั 75 , 50 และ 40 กิโลกรัมตามลาํดบั ตอ้งการขา้มคลอง โดยใช้

เรือพายลาํเลก็ ซึ�งมีอยูล่าํเดียว และรับนํ� าหนกัไดเ้พียง 90 กิโลกรัม ถา้ทุกคนพายเรือเป็น จงหาวิธีการที�จะให้

ทั�งสามคนขา้มคลอง 

4. ชายชราผูห้นึ�งมีของอยู ่3 อยา่ง คือ สุนขั ห่าน และขา้วโพด เขามีความจาํเป็นจะตอ้งขา้มแม่นํ� า โดย อาศยั

เรือเลก็ ๆ ซึ�งสามารถบรรทุกตวัเขากบัสิ�งของของเขาไดอ้ีกเพียงอยา่งเดียวเท่านั�น ชายชรารู้ดีว่า ถา้หากนาํ

ขา้วโพดไปก่อน สุนขัจะกินห่าน แต่ถา้นาํสุนขัไปก่อน ห่านก็จะกินขา้วโพด ชายชราผูนี้� จะทาํอยา่งไรจึงจะ

ขา้มแม่นํ� านี� ไดโ้ดยมีสิ�งของทั�งสามอยา่งครบเหมือนเดิม 
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เอดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono ) เป็นผูเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัการคิด     โดยใชเ้ทคนิคการคิด 

แบบ Six Thinking Hats หรือการคิดแบบหมวก 6 ใบขึ�นมาเพื�อเป็นระบบความคิด  ที�ทาํใหผู้เ้รียนมีหลกัใน

การจาํแนกความคิดออกเป็น 6 ดา้นเพื�อเพิ�มศกัยภาพใหท้กัษะการคิด 

องค์ประกอบของ Six Thinking Hats 

               Six Thinking Hats จะประกอบดว้ยหมวก 6 ใบ 6 สี คือ 

White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง ความเป็นกลาง มีลกัษณะของความว่าง

เปล่า  เกี�ยวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง  และจาํนวนตวัเลข  เมื�อมีการสวมหมวกจึงหมายถึง  ตอ้งการ

ไดข้อ้เท็จจริงที�เป็นปรนยั     

 

Red Hat  หรือ หมวกสีแดง หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก สญัชาตญาณ ความโกรธ  ความ

ฉุนเฉียว  เมื�อมีการสวมหมวก  หมายถึง  สามารถบอกความรู้สึกของตนเองเกี�ยวกบัประเด็นนั�นได ้

 

Black Hat หรือ หมวกสีดํา หมายถึง ความมืดมนและการปฏิเสธ   

การคดัคา้น  เมื�อมกีารสวมหมวก  หมายถึง ตอ้งการใหพ้ดูถึงจุดดอ้ย  ขอ้ผดิพลาด  สิ�งที�ไม่

ดี  โดยใชเ้หตุผลประกอบ 

การคิดแบบหมวก  6  ใบ 

(Six  Thinking  Hats) 
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Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลอืง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก มี

ความหวงั เป็นการมองโลกในแง่ดี เมื�อมีการสวมหมวก  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็น

ในทางดา้นดี  คิดถึงประโยชน์  คุณค่า  จุดเด่น  ความคิดใหม่ ๆ  ที�ดีมีคุณค่าต่อส่วนรวม  

สงัคม 

 

Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอกกรอบที�มีความสมัพนัธก์บั

ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์  เมื�อมีการสวมหมวก  หมายถึง  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ คิดใหม้ี

ทางเลือกที�หลากหลาย  คิดแปลกใหม่  กา้วไปขา้งหนา้  สร้างความเป็นไปไดเ้พื�อการ

ปรับปรุงและพฒันา 

Blue Hat หรือ หมวกสีนํ�าเงิน หมายถึง สงบเยอืกเยน็ การควบคุมและการบริหารกระบวน 

การคิด มีความชดัเจน  การยติุขอ้ขดัแยง้  มีขั�นตอนเป็นระบบ  เมื�อมีการสวมหมวก  

หมายถึง  การควบคุมสิ�งต่าง ๆ  ใหอ้ยูใ่นระบบระเบียบที�ดี  ถกูตอ้ง  เป็นบทบาทของ

หวัหนา้ 

 

 เนื�องจากหมวกความคิดมีจาํนวนถึง  6  ใบ  แต่ละสีใชแ้ทนวิธีคิดแต่ละแบบ  เมื�อนาํไปใชอ้าจจะมี

ปัญหาจะเริ�มใชห้มวกสีไหนก่อน  ต่อไปจะใชสี้อะไรและตอ้งใชห้มวกทั�ง  6  ใบ  ในลกัษณะใด  ดงันั�นจะ

เสนอแนะวิธีการใชห้มวกความคิดในขั�นพื�นฐานดงันี�  

1. ใชห้มวกทีละใบสาํหรับความคิดแต่ละครั� ง  คือ  เลือกใชห้มวกใบใดใบหนึ�งแลว้ทุกคนในกลุ่ม

จะตอ้งสวมหมวกใบเดียวกนัหมด  หมายความว่า  ในขณะนั�นทุกคนคิดในทิศทางเดียวกนัตาม

หวัเรื�องที�กาํหนด  โดยไม่คาํนึงถึงสิ�งที�คนก่อนหนา้พดูไว ้

2. เลือกใชห้มวกที�เหมาะกบัลกัษณะงาน  ได ้ 2  วิธี  คือ  

2.1  ใชห้มวกลกัษณะเดียว  เป็นการกาํหนดให้ใชว้ิธีคิดแบบใดแบบหนึ� งในทิศทางเดียวทีละ      

ครั� ง  

2.2  ใชห้มวกลกัษณะเป็นชุด  เป็นการใชห้มวกหลายใบต่อเนื�องกนัเป็นชุด    

วธิกีารใชห้มวก  6  ใบ 
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      โดยชุดของหมวกอาจกาํหนดไวล้่วงหนา้ 

3. บุคคลแต่ละคนสมารถใชค้วามคิดไดก้ับหมวกทุกใบ  ควรมีการทบทวนความหมายของสี

บ่อยๆ   

4. การจดักิจกรรม  ควรใหบ้รรยากาศของความสนุกสนานและมีชิวิตชีวา 

5. การฝึกใหม้องทั�งทางบวกและทางลบ  (หมวกสีเหลืองและหมวกสีดาํ)   

 

การจดักิจกรรมฝึกการคิด  โดยใชห้มวก 6 ใบ  สาํหรับผูที้�ยงัไม่เคยผ่านกิจกรรมนี� ควรจดั  2  รอบ  

เพื�อใหส้มาชิกไดเ้ห็นขอ้เปรียบเทียบและไดข้อ้คิดจากกิจกรรมชดัเจนยิ�งขึ�น 

รอบแรก 

ขั�นตอนกิจกรรม 1.  แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  8-12  คน  อาจจได ้ 2-4  กลุ่ม 

2. กาํหนดใหม้ีกลุ่มอภิปรายและกลุ่มสงัเกตการณ์ 

3. ผูส้อนกาํหนดหวัขอ้สาํหรับอภิปรายใหก้ลุ่มอภิปรายและมอบหมาย

งานใหส้มาชิกกลุ่มสังเกตการณ์แต่ละคน  ๆ ละคนหนึ� งมีหน้าที�จด

บนัทึกคาํพดู  ขอ้คิดเห็น  ของสมาชิกกลุ่มอภิปรายทุกคน  แต่เลือก

จดเฉพาะในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัสีหมวกของตนเองที�ไดรั้บ 

4. สมาชิกกลุ่มอภิปรายดาํนเนินการอภิปรายตามหวัขอ้ที�ผูส้อนกาํหนด  

ประมาณ  15-20 นาที  สมาชิกสังเกตการณ์  จดบันทึกข้อความ  

คาํพดูของสมาชิกกลุ่ม  

5. ผูส้อนใหส้มาชิกสงัเกตการณ์แต่ละคนนาํเสนอผลการสงัเกต 

6. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายในประเด็นต่อไปนี�  

 -  สมาชิกสงัเกตการณ์แต่ละคนจดบนัทึกการอภิปรายของสมาชิกกลุ่มไดค้รบถว้นสอดคลอ้งกบัสีหมวก 

    ที�ไดรั้บหรือไม่ 

 - กลุ่มอภิปรายไดอ้ภิปรายครบทุกประเด็นตามสีหมวกหรือไม่  หมวกสีใดอภิปรายนอ้ย 

 - บรรยากาศเป็นอยา่งไร  มีขอ้ดีขอ้ปรับปรุงอยา่งไร 

 - ผูส้อนเสนอแนะเกี�ยวกบับรรยากาศ  บทบาทของสมาชิกและผูน้าํ 

 

 

เทคนคิการจดักจิกรรม “การคดิแบบหมวก 6 ใบ” 
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รอบสอง 

ขั�นกิจกรรม 

1. ใหส้มาชิกกลุ่มอภิปรายและกลุ่มสงัเกตการณ์สลบับทบาท 

หนา้ที� 

2.  ผูส้อนกาํหนดหัวขอ้สาํหรับการอภิปราย ควรเป็นหัวขอ้ใหม่และ       

มอบหมายงานใหส้มาชิกกลุ่มสงัเกตการณ์ 

3. สมาชิกอภิปรายดาํเนินการอภิปรายตามหัวขอ้  ประมาณ 15-20 นาที  

และสมาชิกสงัเกตการณ์จดบนัทึก 

4. ผูส้อนใหส้มาชิกกลุ่มสงัเกตการณ์แต่ละคนนาํเสนอ 

 

ประเด็นการอภิปราย 

1. ขอ้แตกต่างของบรรยากาศการอภิปรายกลุ่มระหว่างรอบ  

แรกกบัรอบสอง  มีหรือไม่มีและเป็นอยา่งไร 

2. ขอ้แตกต่างและผลสรุปการอภิปรายระหว่างรอบแรกกบั   

     รอบที� 2  มีหรือไม่มีและเป็นอยา่งไร 

3. ขอ้ดี  ขอ้เสีย  ขอ้คิด หรือประโยชน์ที�ไดรั้บจากกิจกรรมนี�  

     มีอะไรบา้ง  และที�ควรนาํไปปรับปรุงแกไ้ขคืออะไร 

 

ประโยชน์ของการใช้ Six Thinking Hats 

1. เนื�องจากกระบวนการคิดแบบ Six Thinking Hats เป็นการเริ�มคิดในสิ�งเดียวกนั และคิดร่วมกนัใน

ประเด็นเดียวกนั ทาํใหล้ดความขดัแยง้ในการประชุมลงไปไดม้าก 

2. เนื�องจากระบบใหค้นคิดทีละดา้น มองทีละดา้น จากดา้นหนึ�งไปมองอีกดา้นหนึ� ง ทาํให้เห็นภาพ

จริงที�ชดัเจน เป็นผลใหใ้นเกิดการพิจารณาความคิดใหม่ ๆ ไดร้อบคอบ  

ประโยชนข์องการใช ้“การคดิแบบหมวก 6 ใบ” 
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3. การใช ้Six Thinking Hats ช่วยใหทุ้กคนอยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทาํให้เป็นการ

ดึงเอาศกัยภาพ ของแต่ละคนมาใชโ้ดยที�ไม่รู้ตวั 

4. ช่วยประหยดัเวลาในการประชุม เนื�องจาก ทุกคนในที�ประชุมมีความคิดแบบคูข้นาน 

5. จาํกดัโอกาสหรือช่องทางสาํหรับการโตเ้ถียงหรือโตแ้ยง้กนั 

6.  

สุรป 

                 เทคนิคการคิดแบบ Six Thinking Hats จะเป็นการรวมความคิดดา้นต่างๆ ไวค้รบถว้นทุกดา้น 

ระบบใหค้นคิดทีละดา้น มองทีละดา้น จากดา้นหนึ�งไปมองอีกดา้นหนึ�ง จะไดเ้ห็นภาพจริงที�ชดัเจน  ทาํให้

พิจารณาความคิดใหม่ ๆ ไดร้อบคอบ เป็นผลใหเ้กิดความคิดที�มีประสิทธิภาพ ดงันั�น การคิดเป็นทกัษะที�

สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และพฒันาได ้ การใชว้ิธีคิดแบบสวมหมวกคิด six thinking hats จะช่วยใหผู้คิ้ด

สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ มขีั�นตอนในการคิดอยา่ง สร้างสรรคแ์ละสามารถแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์

ต่างๆ ไดง่้ายและรวดเร็วมากขึ�น 

สุวิทย ์ มลูคาํ.  2549. ครบเครื�องเรื�องการคดิ.  พิมพค์รั� งที� 6.  กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนการพิมพ.์ 
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บทที�  � 

ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 

                การตดัสินใจเป็นทกัษะสาํคญัอยา่งหนึ�งในการดาํเนินชีวิตที�บุคคลจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และฝึกฝน    

เราควรรู้จกัตดัสินใจอยา่งเป็นขั�นตอนอยูบ่นฐานขอ้มลูที�เป็นจริงและชดัเจน จึงจะช่วยทาํใหก้ารตดัสินใจที�มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบติัซึ�งมีอยูห่ลายทาง เป็นแนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที�วาง

ไว ้อาจเป็นการตดัสินใจกระทาํสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หรือหลายสิ�งหลายอยา่ง การตดัสินใจมกัเกี�ยวขอ้งกบัปัญหาที�

ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น และมีวิธีการแกปั้ญหามากกว่าหนึ�งอยูเ่สมอ ผูต้ดัสินใจตอ้งเลือกปฏิบติัเพื�อใหบ้รรลุ

เป้าหมายอยา่งดีที�สุดและเกิดผลสูงสุด ( สมพงษ ์เกษมสิน. 2511 อา้งใน อภิญญา  จรูญพร . 2515 ) 

 การตดัสินใจ หมายถึง การกาํหนดเลือกแนวทางเพื�อปฏิบติั 

 กล่าวโดยสรุปไดว้่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการแกปั้ญหา ซึ�งประกอบดว้ย การศกึษาปัญหา แนว

ทางเลือก และวิธีการแกปั้ญหาที�ดีที�สุด โดยอาศยัความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบในการตดัสินใจ 

 การตดัสินใดก็ตาม ทุกครั� งจะมีผลต่อชีวิตของผูต้ดัสินใจเสมอ การตดัสินใจจึงมคีวามสาํคญัต่อชีวิต

มนุษยม์าก การตดัสินใจที�ดีที�สุดควรเป็นการตดัสินใจที�รอบคอบ เป็นกระบวนการและมีระบบโดยการ

คาํนึงถึงผลดีผลเสีย พิจารณาอยา่งรัดกุมเลือกทางที�เหมาะสม 

  ประเภทของการตัดสินใจ  
 รูปแบบการตดัสินใจทั�ว ๆ ไป แบ่งเป็นประเภทไดก้วา้ง ๆ ดงันี�  

1.       การตดัสินใจที�รู้ผลแน่นอน คาดคะเนผลไดแ้น่นอน 

2.       การตดัสินใจที�พอจะรู้ผลความเสี�ยงอยูบ่า้ง คาดคะเนผลไดเ้พียงร้อยละ 50 

3.       การตดัสินใจที�มีความเสี�ยงสูง ไม่สามารถคาดคะเนผลไดเ้ลยว่าจะออกมาอยา่งไร 

วิธีการตดัสินใจ นอกจากแบ่งประเภทแลว้ สิ�งที�มนุษยก์ระทาํเป็นกิจวตัรประจาํวนั ยงัสามารถ

จดัเป็นกลยทุธต่์าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมคีวามแตกต่างกนั ประโยชน์และประสิทธิภาพของ

การใชม้ีความเหมาะสมแตกต่างกนั 

         รูปแบบกลยทุธ์การตัดสินใจ 

นกัจิตวิทยา ลิเลียน  ดิงคเ์ลค ( Lillian  Dinlage ) ไดร้วบรวมกลยทุธที์�บุคคลใชใ้นการตดัสินใจเป็น 

8 ชนิด ดงันี�  คือ 

1.       วางแผนอยา่งรอบคอบ 

2.       ยากเยน็แสนเข็ญ 
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3.       หุนหนัพลนัแล่น 

4.       ใชค้วามรู้สึกบอก 

5.       ผดัผอ่น 

6.       ตามดวง 

7.       ตามเพื�อน / เสียงส่วนใหญ่ 

8.       ขาดพลงัเพียงพอ 

ในกลยทุธท์ั�ง 8 กลยทุธที์�ได ้1 ไดแ้ก่ การวางแผนอยา่งรอบคอบ จดัไดว้่าเป็นวิธีการที�ดีที�สุด ทาํให้

ผูต้ดัสินใจมั�นใจในการตดัสินใจ นบัเป็นการเสี�ยงที�รอบคอบที�สุด 

1. กลยทุธ์การวางแผนอย่างรอบคอบ  

      ประกอบดว้ย 7 ขั�นตอน คือ 

1.1    ขั�นที�หนึ�ง  รู้ถึงสิ�งที�ตอ้งตดัสินใจ บุคคลตอ้งตระหนกัว่าเขาตอ้งตดัสินใจก่อน กระบวนการ

คิดหาแนวทางจึงเกิดตามมา ดงันั�นขั�นที�หนึ�งจึงเป็นขั�นที�สาํคญัที�สุด 

1.2    ขั�นที�สอง  การรวบรวมขอ้มลูที�มีประโยชน ์เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

       ผูต้ดัสินใจตอ้งรู้ขอ้มลู ดงันี�  

·       ขอ้มลูอะไรที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในเรื�องนั�น 

·       แหล่งขอ้มลูมาจากไหน 

·       จะไดรั้บขอ้มลูนั�นมาไดอ้ยา่งไร 

1.3    ขั�นที�สาม รู้จกักบัทางเลือกที�มีอยู ่โดยใชข้อ้มลูในขอ้ที�สอง ถา้ทางเลือกมีไม่มาก อาจตอ้งใช้

ดุลยพินิจ พิจารณาทางเลือกอื�นประกอบ 

1.4    ขั�นที�สี� การพิจารณาทางเลือกแต่ละดา้น ทั�งผลดี ผลเสีย แลว้นาํผลดีผลเสียมาพิจารณา

ทางเลือกที�เหมาะสมกว่า เพื�อแกปั้ญหาจากขั�นที�หนึ�งไดห้รือไม่ 

1.5    ขั�นตดัสินใจเลือก นาํขอ้พิจารณาจากขอ้ที�สี�มาจดัลาํดบัทางเลือก 

1.6    ขั�นที�หก เป็นขั�นดาํเนินการตามที�ตดัสินใจเลือกในขั�นที�หา้ 

1.7    ขั�นที�เจ็ด เป็นการทบทวนการตดัสินใจและผลที�ไดรั้บ เมื�อกระทาํการตดัสินใจไปแลว้ หาก

การตดัสินใจไมไ่ดผ้ลอยา่งที�ตอ้งการอาจปฏิบติัตามทางเลือกอนัดบัต่อไปหรือเริ�มตน้

พิจารณาจากขั�นที�สองอีกครั� งหนึ�ง 

 กลยทุธก์ารวางแผนใหร้อบคอบ เป็นกระบวนการที�มีประสิทธิภาพอยา่งยิ�งในการแกปั้ญหา ทุก

ชนิด เป็นการวางแผนที�ฉลาดใหก้บัชีวิตองตนเอง 



51 

 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย พชัรา จงโกรย หนา้ 51 

 

   

2. กลยทุธ์ยากเยน็แสนเข็ญ 

 วิธีการนี�  ผูต้ดัสินใจจะพยายามรวบรวมขอ้มลูมากมาย นาํมาวิเคราะห์ ชั�งนํ� าหนกั แต่มกัติดอยูที่�การ

คน้หาขอ้มลูมาชั�งนํ� าหนกัเท่านั�นแต่ไม่สามารถตดัสินไดเ้ลย มกักล่าวว่า “ไม่รู้จะตดัสินใจอยา่งไรดี ” 

3. กลยทุธ์หุนหันพลันแล่น 

 ผูที้�ตดัสินใจดว้ยวิธีนี�  จะเป็นบุคคลที�ไม่ตรวจดูทางเลือกอื�นเลย รับเพียงขอ้มลูที�เห็นอยูก่ ็เลือก

ตดัสินใจ 

4. กลยทุธ์ที�ใช้ความรู้สึกบอก 

การตดัสินใจขึ�นกบัความรู้สึก หรือลางสงัหรณ์ที�เกิดขึ�นเฉพาะตวั โดยไม่มีขอ้มลูจาก 

สิ�งแวดลอ้มมาประกอบ 

5. กลยทุธ์ผัดผ่อน 

 มกัไม่อยากเสี�ยงตดัสินใจ ทาํใหไ้ม่อยากนึกถึง มกัผดัผอ่นไปเรื�อย ๆ ไม่มีขั�นที� 1 ว่าตอ้งตดัสินใจ 

6. กลยทุธ์ตามดวง 

ใหก้ารตดัสินใจขึ�นกบั “ดวง” หรือ “กรรม” 

7. กลยทุธ์ตามเพื�อน / เสียงส่วนใหญ่ 

ทาํตามผูอ้ื�นคิดมากกว่าการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

8. กลยทุธ์ขาดพลังเพียงพอ   

กลุ่มนี�ควรตอ้งตดัสินใจแลว้ แต่ขาดพลงัที�จะใหต้ดัสินใจ 

 แต่ถา้ปรากฏว่าไม่สามารถแกปั้ญหาได ้การแกไ้ขตอ้งเริ�มตน้กระบวนการใหม่อีกครั� งหนึ�ง 

ทั�งนี�กระบวนการกลยทุธว์างแผนรอบคอบ  นบัเป็นกระบวนการที�มีประสิทธิภาพอยา่งยิ�งในการแกปั้ญหา

ทุกชนิด แมว้่าตอ้งเสียเวลาวิเคราะห์อยูบ่า้ง แต่ก็ไดผ้ลคุม้ค่า เป็นการวางแผนที�ฉลาดกบัชีวิตของตนเอง 

ทักษะการตัดสินใจและการคาดผลจากการตัดสินใจ 

 การตดัสินใจเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานที�ติดตวัเรามาตั�งแต่เกิด เพียงแต่ในวยัเดก็เรายงัตดัสินใจดว้ยตนเอง

ไม่ได ้แต่เมื�อเขา้สู่วยัรุ่น มีความเจริญเติบโตทั�งทางร่างกายและจิตใจ เราตอ้งเริ�มเรียนรู้ที�จะตดัสินใจในสิ�ง
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ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ยิ�งถา้เราเป็นผูใ้หญ่มากขึ�น เราก็ยิ�งตอ้งตดัสินใจในเรื�องสาํคญั ๆ ในชีวิต และไม่สามารถ

ใชอ้ารมณ์มาตดัสินใจเหมือนในวนัเดก็อีกต่อไป 

 การตดัสินใจที�ดี ควรเริ�มตน้ดว้ยการแสวงหาขอ้มลูเปรียบเทียบ หาเหตุผลหลาย ๆ ดา้นมาประกอบ 

ไม่ควรตดัสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทาํเช่นนั�น หรือตดัสินใจดว้ยอารมณ์ 

 การตดัสินใจเรื�องเพศสมัพนัธก์็เช่นกนั ไม่ใช่สิ�งที�เราควรกระทาํตามอยา่งกนัโดยปราศจากการ

ทบทวนคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ หากเพื�อนของเราหรือคนที�อยูใ่นวยัไล่เลี�ยกบัเรามีเพศสมัพนัธก์บัคนรัก 

ก็ไม่จาํเป็นที�เราจะตอ้งตดัสินใจทาํตามอยา่งเพื�อน เพราะการตดัสินใจเรื�องเพศเป็นเรื�องของแต่ละคน 

 คนจาํนวนมากไม่มีหลกัเกณฑที์�แน่นอนในการตดัสินใจในเรื�องการมีเพศสมัพนัธ ์วยัรุ่นบางคนก็

เอาอยา่งคนวยัเดียวกนัเป็นเกณฑ ์ บางคนก็เอาความตอ้งการของตนเองเป็นเกณฑ ์บางคนก็ไม่เห็นดว้ยกบั

ค่านิยมที�พ่อแม่หรือผูใ้หญ่ปลกูฝังมา บางคนก็ไม่สนใจกฏเกณฑข์องครอบครัว  

การที�จะตดัสินใจมีเพศสมัพนัธจ์าํเป็นจะตอ้งรู้จกัตนเอง รู้จกัประเมินตนเองว่าจะตอ้งเตรียมตวัในเรื�อง

ใดบา้ง แนวทางการประเมินตนเอง เพื�อช่วยในการตดัสินใจมีดงันี�  

 1. การกระทาํเช่นนี�จะมีผลอยา่งไรในอนาคต 

 2. จะมีผลกระทบต่อการเรียนหรือไม่ 

 3. คนทั�วไปทาํเป็นปกติเช่นนี�หรือไม่ 

 4. จะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่ 

 5. มีการป้องกนัโรคและการตั�งครรภห์รือไม่ 

 6. พร้อมที�จะแกปั้ญหาต่อผลกระทบต่าง ๆ ที�จะตามมาหรือไม่ 

 ถา้ตอบคาํถามเหล่านี� ไม่ไดก้็ยงัไม่ควรที�จะตดัสินใจมีเพศสมัพนัธ ์ควรที�จะรักษาสมัพนัธภาพใน

ระดบัคู่รักที�ดีไปก่อน มคีวามเอื�ออาทรต่อกนั ตอ้งบอกคู่รักและตนเองว่าขณะนี� ยงัไม่พร้อมและการสมัผสั

เนื�อตวักนัก็ตอ้งมขีอบเขต 

การแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื�นเมื�อเกิดปัญหา 

 เมื�อวยัรุ่นมีปัญหาและแกปั้ญหาของตนเองไม่ได ้หรือไม่แน่ใจว่าการแกปั้ญหาดว้ยตนเองจะถกูตอ้ง

หรือไม่ หรือตอ้งการคาํแนะนาํจากประสบการณ์ของผูที้�เคยผา่นร้อนผา่นหนาวมาก่อนก็ควรขอความ

ช่วยเหลือปรึกษาพ่อแม่เป็นอนัดบัแรก เพราะจะเป็นคนที�รักเราอยา่งแทจ้ริง พร้อมที�จะใหอ้ภยัและช่วยเหลือ

เรา นอกจากนี�ญาติผูใ้หญ่และครูอาจารยก์็สามารถขอความช่วยเหลือจากท่านได ้ สมัพนัธภาพและ

เพศสมัพนัธเ์ป็นเรื�องความรับผดิชอบต่อตนเอง เคารพความรู้สึกทั�งของตนเองและคู่ของตน และเป็นสิทธิ

ส่วนบุคคลที�จะตดัสินใจถา้กระทาํลงไปนั�นไม่สร้างปัญหาเป็นภาระแก่ผูอ้ื�นภายหลงั วยัรุ่นตอ้งเขา้ใจว่า

ผูใ้หญ่รอบขา้งนั�นท่านมคีวามห่วงใยและไม่ตอ้งการใหเ้กิดสมัพนัธภาพทางเพศในวยัเยาวเ์พราะภาวะ
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อารมณ์ความกดดนัที�มีต่อเรื�องความรักความใคร่ และการมีเพศสมัพนัธข์ณะที�ยงัไม่พร้อมนั�น อาจส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรงแก่ชีวติของตวัวยัรุ่นเอง 

 แต่ถา้หากมีความผดิพลาดเกิดขึ�น เช่น การมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร การตั�งครรภที์�ไม่พึง

ประสงค ์การติดเชื�อ HIV เป็นตน้ วยัรุ่นจะตอ้งเผชิญปัญหาเหล่านั�น และหาทางออกที�เหมาะสม อยา่หนี

ปัญหา ผูใ้หญ่จะตอ้งใหค้วามมั�นใจในการช่วยเหลือปัญหาชีวิตของวยัรุ่นที�ผดิพลาดไปแลว้ อยา่ไปลงโทษ

เขา เพราะเขาบอบชํ�ามากแลว้ ถา้ทาํเช่นนี� จะทาํใหว้ยัรุ่นมกีาํลงัใจที�จะแกปั้ญหา ต่อสูก้บัปัญหาและคน้หา

ทางออก แทนการลงโทษตวัเอง หลบซ่อนตนเอง หรือตดัช่องนอ้ยแต่พอตวัดว้ยการฆ่าตวัตาย 

 ความผดิพลาดในชีวิตทางเพศยอ่มเกิดขึ�นได ้การขาดประสบการณ์ในช่วงวยัรุ่น อาจทาํใหปั้ญหา

เหล่านี�พบไดง่้ายขึ�น และการแกไ้ขตอ้งเกี�ยวพนักบัคนรอบขา้งหลายฝ่ายเพราะยงัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ

ผูใ้หญ่ เรื�องที�แกปั้ญหาอยา่งไม่ถกูตอ้งก็คือการลงโทษวยัรุ่นอยา่งรุนแรง จะทาํใหเ้ขารู้สึกว่าคุณค่าในตนเอง

ลดลง รู้สึกมีตราบาป รู้สึกผดิ และอาจส่งผลต่อชีวิตเมื�อเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

 ผูใ้หญ่จะตอ้งมองความผดิพลาดทางเพศที�เกิดกบัวยัรุ่นดว้ยจิตใจที�เป็นกลาง และไม่ตดัสินลงโทษ 

เพราะชีวิตทางเพศเป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล ที�สาํคญัคือผูใ้หญ่ที�เป็นพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่ ครูอาจารย ์

จะตอ้งช่วยประคบัประคองใหค้วามมั�นใจแก่วยัรุ่นว่า ความผดิพลาดนั�นแกไ้ขไดแ้ละชีวิตนั�นเริ�มตน้ใหม่ได้

เสมอ ความรักความห่วงใย ความหวงัดีของคนรอบขา้งที�ทาํโดยไม่ทาํใหว้ยัรุ่นเกิดความรู้สึกว่าตนหมด

คุณค่าจะเป็นแรงขบัใหว้ยัรุ่นเขา้ใจว่าความผดิพลาดสูญเสียครั� งนี� ไมไดท้าํใหชี้วิตหมดความหมาย แต่เป็น

บทเรียนที�มีค่ายิ�งในการดาํเนินชีวิตต่อไป 

 วยัรุ่นพึงรู้ไวว้่า การตดัสินใจในสถานการณ์ชีวิตบางอยา่ง อาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อชีวติที�

เหลือ จึงเป็นเรื�องสาํคญัที�จะตอ้งคิดถึงผลต่าง ๆ ที�จะตามมา และมีความพร้อมที�จะรับผดิชอบในสิ�งที�จะ

ตามมาจากการเลือกหรือตดัสินใจของตนเอง และเมื�อมีปัญหาเกิดขึ�นอาจดูเหมือนว่าปัญหานั�นไม่มีทางออก

หากคิดอยูค่นเดียว แต่ถา้ไดพ้ดูคุยปรึกษาแสวงหาขอ้มลูและขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่ หรือ

ครูอาจารย ์ตลอดจนแหล่งบริการช่วยเหลือต่าง ๆ อาจทาํใหเ้รามีทางออกคลี�คลายปัญหาไดม้ากขึ�น  

 สรุป  ทกัษะการตดัสินใจเป็นเรื�องสาํคญัของบุคคล ถา้มีทกัษะการตดัสินใจที�ดี จะทาํใหก้าร

ตดัสินใจนั�นถกูตอ้ง ไม่มีปัญหา หรือถา้มีปัญหาก็มีนอ้ย การตดัสินใจที�ดีจะตอ้งมีขอ้มลูอยา่งเพียงพอ มี

ประสบการณ์ และควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ สาํหรับเรื�องการตดัสินใจเกี�ยวกบัการมีเพศสมัพนัธน์ั�น 

จะตอ้งคิดใหร้อบคอบและมีความพร้อมที�จะรับมือกบัปัญหาหรือผลกระทบที�จะตามมาภายหลงั 

 ในการตดัสินใจนั�นควรมกีารกาํหนดแนวทางเลือกไวห้ลาย ๆ ทาง แต่ละทางเลือกตอ้งคิดถึงผลบวก

ผลลบไวเ้สมอ แลว้เลือกทางเลือกที�ดีที�สุด นั�นแหละจึงจะเป็นการตดัสินใจที�มีคุณภาพ แต่ถา้การตดัสินใจ

นั�นเกิดผดิพลาด ก็ควรแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ้ื�นที�มปีระสบการณ์และเราไวว้างใจ ไดแ้ก่ พ่อแม่ ญาติ
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ผูใ้หญ่ ครูอาจารย ์และบุคคลที�วยัรุ่นไปขอความช่วยเหลือก็อยา่ลงโทษหรือซํ�าเติมเขา แต่ควรจะช่วยเหลือ

ประคบัประคองใหเ้ขามีกาํลงัใจสูชี้วิตต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 

ธีระวฒัน ์ ชยัยทุธยรรยง , วราภรณ์  หงส์ดิลกกุล . กจิกรรมแนะแนว ม.6  

                กรุงเทพ ฯ . อกัษรเจริญทศัน ์ 2549 

ธีระวฒัน ์ ชยัยทุธยรรยง , วราภรณ์  หงส์ดิลกกุล . กจิกรรมแนะแนว ม.3   

                กรุงเทพ ฯ . อกัษรเจริญทศัน ์ 2549 

แพทยห์ญิงกุสุมาวดี  คาํเกลี�ยง , ปรีชา  ไวยโภคา. เพศศึกษาช่วงชั�นที� 4  

     กรุงเทพฯ. เอมพนัธ ์2549 

 “ทกัษะในการวิเคราะห์และแกปั้ญหาและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผล”ถือเป็นทกัษะสาํคญัอยา่งหนึ�งที�

ใชใ้นการบริหารคุณภาพในสถานการณ์ที�การพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการเป็นเรื�องที�พดูถึงกนัมาก

ทั�วโลกทั�งนี� เพื�อสร้างความแตกต่างเพื�อเพิ�มส่วนแบ่งตลาดและสร้างผลกาํไรอยา่งย ั�งยนืใหก้บัองคก์รในการ

แกปั้ญหาและตดัสินใจทางดา้นคุณภาพผูเ้ขา้อบรมจะไดท้ราบและลองฝึกใชเ้ครื�องมือการแกปั้ญหาที�เรียกว่า 

7 QC Tools ตามขั�นตอนของการบริหารคุณภาพ PDCA การใช ้mind mapping มาช่วยในการแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจรวมทั�งฝึกวิธีคิด 3 แบบคือการคิดเชิงวิเคราะหก์ารคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรคเ์พื�อใหม้ี

เทคนิคและทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผล 

ทักษะการตัดสินใจ      โดย นางสุธรรม   ยอดคาํลือ   

           การตดัสินใจ เป็นทกัษะสาํคญัอยา่งหนึ�งในการดาํเนินชีวิต      ที�บุคคลจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และฝึกฝน    

เราควรรู้จกัตดัสินใจอยา่งเป็นขั�นตอนอยูบ่นฐานขอ้มลูที�เป็นจริงและชดัเจนจึงจะช่วยทาํใหก้าตดัสินใจที�มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบติัซึ�งมีอยูห่ลายทาง เป็นแนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที�วาง

ไว ้การตดัสินใจมกัเกี�ยวขอ้งกบัปัญหาที�ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น       และมีวิธีการแกปั้ญหามากกว่าหนึ�งอยูเ่สมอ 

ผูต้ดัสินใจตอ้งเลือกปฏิบติัเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งดีที�สุดและเกิดผลสูงสุด    กล่าวโดยสรุปไดว้่า การ

ตดัสินใจ คือ กระบวนการแกปั้ญหา        ซึ�งประกอบดว้ย การศึกษาปัญหา แนวทางเลือก และวิธีการ

แกปั้ญหาที�ดีที�สุด    
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ประเภทของการตดัสินใจ    รูปแบบการตดัสินใจทั�ว ๆ ไป แบ่งเป็นประเภทไดก้วา้ง ๆ ดงันี�  

1.       การตดัสินใจที�รู้ผลแน่นอน คาดคะเนผลไดแ้น่นอน 

2.       การตดัสินใจที�พอจะรู้ผลความเสี�ยงอยูบ่า้ง คาดคะเนผลไดเ้พียงร้อยละ 50 

3.       การตดัสินใจที�มคีวามเสี�ยงสูง ไม่สามารถคาดคะเนผลไดเ้ลยว่าจะออกมาอยา่งไร 

นอกจากแบ่งประเภทแลว้สิ�งที�มนุษยก์ระทาํเป็นกิจวตัรประจาํวนัยงัสามารถจดัเป็นกลยทุธต่์าง ๆ 

ไดห้ลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมที�แตกต่างกนั 

รูปแบบกลยุทธ์การตดัสินใจ     การตดัสินใจแบ่งเป็น 8 ชนิด ดงันี�  คือ 

1.       วางแผนอยา่งรอบคอบ   2.       ยากเยน็แสนเขน็ 

3.       หุนหนัพลนัแล่น                                             4.       ใชค้วามรู้สึกบอก 

              5.       ผดัผอ่น                                                           6.       ตามดวง 

7.       ตามเพื�อน / เสียงส่วนใหญ่                              8.       ขาดพลงัเพียงพอ 

 สรุป  ทกัษะการตดัสินใจเป็นเรื�องสาํคญัของบุคคล ถา้มีทกัษะการตดัสินใจที�ดี   ก็จะทาํใหก้าร

ตดัสินใจนั�นถกูตอ้ง ไม่มีปัญหา การตดัสินใจที�ดีจะตอ้งมีขอ้มลูอยา่งเพียงพอ   มีประสบการณ์ และควร

พิจารณาอยา่งรอบคอบ     และมีความพร้อมที�จะรับมือกบัปัญหาหรือผลกระทบที�จะตามมาภายหลงัในควร

มีการกาํหนดแนวทางเลือกไวห้ลาย ๆ ทาง       แต่ละทางเลือกตอ้งคิดถึงผลบวกผลลบไวเ้สมอ และเลือก

ทางเลือกที�ดีที�สุด จะเป็นการตดัสินใจที�มคุีณภาพ แต่ถา้การตดัสินใจนั�นเกิดผดิพลาด ก็ควแสวงหาความ

ช่วยเหลือจากผูอ้ื�นที�มีประสบการณ์และเราไวว้างใจ ช่วยเหลือแกปั้ญหาต่อไป 

เอกสารอา้งอิง       ครูเจี�ยบ  ทกัษะชีวติ – การตดัสินใจ 14   March   2008 

                              gotoknow.org/blog/jeabsuwimon/170502 

e Book : การคดิและการตดัสินใจ 
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การตดัสินใจ 

   การตดัสินใจ (Decision) 

ความหมายและความสาํคญัของการตดัสินใจ 

ความหมายของการตดัสินใจ นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงันี�  

บาร์นาร์ด (Barnard) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที�ลดทางเลือกลงมาใหเ้หลือเพียง

ทางเดียว 

ไซมอน (Simon) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที�จะตดัสินใจ การหา

ทางเลือกที�พอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที�มีอยู ่

มดีู (Moody) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจเป็นการกระทาํที�ตอ้งทาํเมื�อไม่มีเวลาที�จะหาขอ้เท็จจริงอีก

ต่อไป ปัญหาที�เกิดขึ�นกคื็อ เมื�อใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยดุหาขอ้เท็จจริง แนวทางแกไ้ขจะเปลี�ยนแปลงไป

ตามปัญหาที�ตอ้งการแกไ้ข ซึ�งการรวบรวมขอ้เท็จจริงเกี�ยวพนักบัการใชจ่้ายและการใชเ้วลา 

 

จากคาํนิยามขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่า มีมุมมองของนกัวิชาการที�แตกต่างกนัไปบา้งในรายละเอียดแต่ประเด็น

หลกัที�มองเหมือนกนัคือ 

               1.การตดัสินใจเป็นกระบวนการ (process) นั�นหมายความว่าการตดัสินใจตอ้งผา่นกระบวนการคิด 

พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แลว้ค่อยตดัสินใจเลือกทางที�ดีที�สุด มีหลายท่านคิดว่าการตดัสินใจไม่มีขั�นตอน

อะไรมากคิดแลว้ทาํเลย ซึ�งในความเป็นจริงแลว้การคิดก็ตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูข่าวสาร (search) การ

ออกแบบ (design) และการเลือก (choice) เพื�อใหส้ามารถเลือกทางเลือกไดดี้ที�สุด 

               2.การตดัสินใจเกี�ยวขอ้งกบัทางเลือก (solution) การตดัสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือกใหม้าก

ที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ทางเลือกที�นอ้ยอาจปิดโอกาสใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคห์รือทางเลือกที�ดีกว่าได ้

ผูบ้ริหารที�ดีจาํเป็นตอ้งมกีารฝึกฝนการสร้างทางเลือกที�มากขึ�น หลากหลายดว้ยวิธีการคิดแบบริเริ�ม 

(initiative) และคิดแบบสร้างสรรค ์(creative thinking)  

               3. การตดัสินใจเกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างขององคก์าร จะเห็นว่าผูบ้ริหารในแต่ละระดบัชั�นก็มีหนา้ที�

ในการตดัสินใจต่างกนั กล่าวคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงจาํเป็นตอ้งตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์(strategic decision) เป็น

การตดัสินใจเกี�ยวกบัแนวทางที�ถกูตอ้งเพื�อใชท้รัพยากรที�จาํเป็นใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ารที�กาํหนดไว ้ผูบ้ริหารระดบักลางจะตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัการ (management 

decision) เป็นการตดัสินใจเพื�อใหส้ามารถใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบ้ริหารระดบั

ตน้จะตดัสินใจเกี�ยวกบัการปฏิบติัการ (Operational decision) เป็นการตดัสินใจดาํเนินการควบคุมงานให้

สาํเร็จตามระยะเวลาและเป้าหมายที�กาํหนดไว ้
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              4. การตดัสินใจเกี�ยวขอ้งกบัพฤติกรรมคน จะเห็นว่าการตดัสินใจเกี�ยวขอ้งตั�งแต่คนเดียว กลุ่มและ

ทั�งองคก์าร ซึ�งพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกนั ผูบ้ริหารที�ดีจะตอ้งมคีวามเขา้ใจและมีจิตวิทยาเกี�ยวขอ้ง

กบับุคคลกลุ่ม และองคก์ารที�ดีพอจึงจะทาํใหก้ารตดัสินใจประสบผลสาํเร็จได ้

ดงันั�นกล่าวไดว้่า การตดัสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั�นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลเพื�อเลือก

แนวทางการปฏิบติัที�ถกูตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนาํไปปฏิบติัและทาํให้

งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามที�ตอ้งการ 

                 การตดัสินใจ เป็นส่วนหนึ�งของบทบาทของผูบ้ริหารที�เกิดจากตาํแหน่งและอาํนาจที�เป็นทางการ 

คือบทบาทการเป็นผูป้ระกอบการ(Enterpreneur) บทบาทผูจ้ดัการสถานการณ์ที�เป็นปัญหา(Disturbance 

Handler) บทบาทผูจ้ดัทรัพยาการ(Resource Allocator) และบทบาทผูเ้จรจาต่อรอง(Negotiator) 

ความสาํคญัของการตดัสินใจ 

                 ทฤษฎีการบริหารองคก์ารในยคุหนึ�งไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบักระบวนการบริหาร (Management 

Process) อนัไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์าร การบริหารงานบุคคล การอาํนวยการและการควบคุม 

ต่อมาไดม้ีการปรับเปลี�ยนแนวคิดไปว่า แมว้่าจะทาํหนา้ที�ดงักล่าวไดดี้เพียงใดก็ตามแต่ถา้ขาดการตดัสินใจที�

ดีพอแลว้ยากที�จะทาํใหก้ารบริหารองคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้การตดัสินใจจึงมีความสาํคญั  

ทกัษะการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 

ปัญหา   ปัญหา และปัญหา มีไวใ้หแ้กไ้ข แต่การแกไ้ขปัญหาในแต่ละครั� งใชเ้วลามากนอ้ยต่างกนั  บางเรื�อง

แกไ้ขไดท้นัที บางเรื�องใชเ้วลานานมาก ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเหตุผล ดงันั�นดิฉนัสรุปผลของ

การศึกษาเรื�องทกัษะการตดัสินใจและการแกปั้ญหา   ดงันี�  

วตัถุประสงค ์

1.เพื�อใหเ้ขา้ใจความหมายของปัญหา เชิงจริยธรรมและความสาํคญัของทกัษะการตดัสินใจ 

2.เพื�อใหท้ราบหลกัการที�ควรใชใ้นการตดัสินใจ คือการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั 

3.เพื�อใหว้ิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ เพื�อป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจ เมื�อเผชิญกบัปัญหาขณะ

ปฎิบติังาน ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.เพื�อใหย้กระดบัความสามารถในการตดัสินใจ และ ใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมใหสู้งขึ�น 



58 

 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย พชัรา จงโกรย หนา้ 58 

 

กรณีความขดัแยง้และหลกัการตดัสินใจ 

1.กรณีความขดัแยง้ระหว่างตวัเองกบับุคคล หรือคนใกลชิ้ดคุน้เคย ตอ้งใชห้ลกัการตดัสินใจ “คิดถึงใจเขาใจ

เรา เห็นใจซึ�งกนัและกนั” 

2.กรณีความขดัแยง้ระหว่างตวัเรา กบั สถาบนัที�เป็นส่วนรวม หรือมาตราฐานของสงัคม ตอ้งใชห้ลกัการ

ตดัสินใจ “แบบยดึระเบียบกฏเกณฑ ์มาตรฐานของสงัคม ” 

3.กรณีความขดัแยง้ระหว่างการปฎิบติัตามระเบียบ กฏเกณฑ ์หรือ มาตราฐานของสงัคมกบัอุดมคติอนัสูงส่ง 

ตอ้งใชห้ลกัการตดัสินใจ “ยดึหลกัการ อุดมคติ และเหตุฝล โดยมุ่งประโยชน์ และความสงบสุขของสงัคม 

โดยส่วนรวม ” 

การแกปั้ญหา ไม่ว่าจะใชห้ลกัเกณฑข์อ้ใดๆกต็าม เหตุผลที�ดีในการตดัสินใจคือ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

การศึกษาบทเรียนครั� งนี�  ทาํใหดิ้ฉนัสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บ มาใชใ้นการบริหารงานบุคคล ภายในหอสมุด 

ฯ ไดม้ากจริง ฯ … 

ที�มา : การพฒันาทางไกลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (HRD : e-Learning ) 
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 ใบความรู้เรื�องทักษะการตดัสินใจ  

 

การตดัสินใจ  

การตดัสินใจเป็นทกัษะสาํคญัอยา่งหนึ�งในการดาํเนินชีวติที�บุคคลจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และฝึกฝน เรา

ควรรู้จกัตดัสินใจอยา่งเป็นขั�นตอนอยูบ่นฐานขอ้มลูที�เป็นจริงและชดัเจน จึงจะช่วยทาใหก้ารตดัสินใจที�มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบติัซึ�งมีอยูห่ลายทาง เป็นแนวทางปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที�วาง

ไว ้อาจเป็นการตดัสินใจกระทาสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หรือหลายสิ�งหลายอยา่ง การตดัสินใจมกัเกี�ยวขอ้งกบัปัญหาที�

ยุง่ยากสลบัซบัซอ้น และมีวิธีการแกปั้ญหามากกว่าหนึ�งอยูเ่สมอ ผูต้ดัสินใจตอ้งเลือกปฏิบติัเพื�อใหบ้รรลุ

เป้าหมายอยา่งดีที�สุดและเกิดผลสูงสุด ( สมพงษ ์เกษมสิน. 2511 อา้งใน อภิญญา จรูญพร . 2515 )  

การตดัสินใจ หมายถึง การกาหนดเลือกแนวทางเพื�อปฏิบติั  

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการแกปั้ญหา ซึ�งประกอบดว้ย การศกึษาปัญหา แนว

ทางเลือก และวิธีการแกปั้ญหาที�ดีที�สุด โดยอาศยัความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบในการตดัสินใจ  

การตดัสินใดก็ตาม ทุกครั� งจะมีผลต่อชีวิตของผูต้ดัสินใจเสมอ การตดัสินใจจึงมคีวามสาคญัต่อชีวิตมนุษย์

มาก การตดัสินใจที�ดีที�สุดควรเป็นการตดัสินใจที�รอบคอบ เป็นกระบวนการและมีระบบโดยการคานึงถึง

ผลดีผลเสีย พิจารณาอยา่งรัดกุมเลือกทางที�เหมาะสม  

ประเภทของการตดัสินใจ  

รูปแบบการตดัสินใจทั�ว ๆ ไป แบ่งเป็นประเภทไดก้วา้ง ๆ ดงันี�   

1. การตดัสินใจที�รู้ผลแน่นอน คาดคะเนผลไดแ้น่นอน  

2. การตดัสินใจที�พอจะรู้ผลความเสี�ยงอยูบ่า้ง คาดคะเนผลไดเ้พียงร้อยละ 50  

3. การตดัสินใจที�มคีวามเสี�ยงสูง ไม่สามารถคาดคะเนผลไดเ้ลยว่าจะออกมาอยา่งไร  

วิธีการตดัสินใจ นอกจากแบ่งประเภทแลว้ สิ�งที�มนุษยก์ระทาเป็นกิจวตัรประจาวนั ยงัสามารถจดัเป็นกลยทุธ์

ต่าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกนั ประโยชน์และประสิทธิภาพของการใชม้ีความ

เหมาะสมแตกต่างกนั  

 

รูปแบบกลยุทธ์การตดัสินใจ  

นกัจิตวิทยา ลิเลียน ดิงคเ์ลค ( Lillian Dinlage ) ไดร้วบรวมกลยทุธที์�บุคคลใชใ้นการตดัสินใจเป็น 8 

ชนิด ดงันี�  คือ  

1. วางแผนอยา่งรอบคอบ  
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2. ยากเยน็แสนเข็ญ  

3. หุนหนัพลนัแล่น  

4. ใชค้วามรู้สึกบอก  

5. ผดัผอ่น  

6. ตามดวง  

7. ตามเพื�อน / เสียงส่วนใหญ่  

8. ขาดพลงัเพียงพอ  

ในกลยทุธท์ั�ง 8 กลยทุธที์�ได ้1 ไดแ้ก่ การวางแผนอยา่งรอบคอบ จดัไดว้่าเป็นวิธีการที�ดีที�สุด ทาให้

ผูต้ดัสินใจมั�นใจในการตดัสินใจ นบัเป็นการเสี�ยงที�รอบคอบที�สุด 

1. กลยุทธ์การวางแผนอย่างรอบคอบ  

ประกอบดว้ย 7 ขั�นตอน คือ  

1.1 ขั�นที�หนึ�ง รู้ถึงสิ�งที�ตอ้งตดัสินใจ บุคคลตอ้งตระหนกัวา่เขาตอ้งตดัสินใจก่อน กระบวนการคิดหา

แนวทางจึงเกิดตามมา ดงันั�นขั�นที�หนึ�งจึงเป็นขั�นที�สาคญัที�สุด  

1.2 ขั�นที�สอง การรวบรวมขอ้มลูที�มีประโยชน ์เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

ผูต้ดัสินใจตอ้งรู้ขอ้มลู ดงันี�   

· ขอ้มลูอะไรที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในเรื�องนั�น  

· แหล่งขอ้มลูมาจากไหน  

· จะไดรั้บขอ้มลูนั�นมาไดอ้ยา่งไร  

1.3 ขั�นที�สาม รู้จกักบัทางเลือกที�มีอยู ่โดยใชข้อ้มลูในขอ้ที�สอง ถา้ทางเลือกมีไม่มาก อาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

พิจารณาทางเลือกอื�นประกอบ  

1.4 ขั�นที�สี� การพจิารณาทางเลือกแต่ละดา้น ทั�งผลดี ผลเสีย แลว้นาผลดีผลเสียมาพิจารณาทางเลือกที�

เหมาะสมกว่า เพื�อแกปั้ญหาจากขั�นที�หนึ�งไดห้รือไม่  

1.5 ขั�นตดัสินใจเลือก นาขอ้พิจารณาจากขอ้ที�สี�มาจดัลาดบัทางเลือก  

1.6 ขั�นที�หก เป็นขั�นดาเนินการตามที�ตดัสินใจเลือกในขั�นที�หา้  

1.7 ขั�นที�เจ็ด เป็นการทบทวนการตดัสินใจและผลที�ไดรั้บ เมื�อกระทาการตดัสินใจไปแลว้ หากการตดัสินใจ

ไม่ไดผ้ลอยา่งที�ตอ้งการอาจปฏิบติัตามทางเลือกอนัดบัต่อไปหรือเริ�มตน้พิจารณาจากขั�นที�สองอีกครั� งหนึ�ง  

กลยทุธก์ารวางแผนใหร้อบคอบ เป็นกระบวนการที�มีประสิทธิภาพอยา่งยิ�งในการแกปั้ญหา ทุกชนิด เป็น

การวางแผนที�ฉลาดใหก้บัชีวติองตนเอง  
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2. กลยุทธ์ยากเยน็แสนเขญ็  

วิธีการนี�  ผูต้ดัสินใจจะพยายามรวบรวมขอ้มลูมากมาย นามาวิเคราะห ์ชั�งนา้หนกั แต่มกัติดอยูที่�การคน้หา

ขอ้มลูมาชั�งนา้หนกัเท่านั�นแต่ไม่สามารถตดัสินไดเ้ลย มกักล่าวว่า “ไม่รู้จะตดัสินใจอยา่งไรดี ”  

3. กลยุทธ์หุนหันพลนัแล่น  

ผูที้�ตดัสินใจดว้ยวิธีนี�  จะเป็นบุคคลที�ไม่ตรวจดูทางเลือกอื�นเลย รับเพียงขอ้มลูที�เห็นอยูก่ ็เลือกตดัสินใจ  

4. กลยุทธ์ที�ใช้ความรู้สึกบอก  

การตดัสินใจขึ�นกบัความรู้สึก หรือลางสงัหรณ์ที�เกิดขึ�นเฉพาะตวั โดยไม่มีขอ้มลูจาก  

สิ�งแวดลอ้มมาประกอบ  

5. กลยุทธ์ผดัผ่อน  

มกัไม่อยากเสี�ยงตดัสินใจ ทาใหไ้ม่อยากนึกถึง มกัผดัผอ่นไปเรื�อย ๆ ไม่มีขั�นที� 1 ว่าตอ้งตดัสินใจ  

�. กลยุทธ์ตามดวง  

ใหก้ารตดัสินใจขึ�นกบั “ดวง” หรือ “กรรม”  

7. กลยุทธ์ตามเพื�อน / เสียงส่วนใหญ่  

ทาํตามผูอ้ื�นคิดมากกว่าการตดัสินใจดว้ยตนเอง  

8. กลยุทธ์ขาดพลงัเพยีงพอ  

กลุ่มนี�ควรตอ้งตดัสินใจแลว้ แต่ขาดพลงัที�จะใหต้ดัสินใจ  

แต่ถา้ปรากฏว่าไม่สามารถแกปั้ญหาได ้การแกไ้ขตอ้งเริ�มตน้กระบวนการใหม่อีกครั� งหนึ�ง  

ทั�งนี�กระบวนการกลยทุธว์างแผนรอบคอบ นบัเป็นกระบวนการที�มีประสิทธิภาพอยา่งยิ�งในการแกปั้ญหา

ทุกชนิด แมว้่าตอ้งเสียเวลาวิเคราะห์อยูบ่า้ง แต่ก็ไดผ้ลคุม้ค่า เป็นการวางแผนที�ฉลาดกบัชีวิตของตนเอง  

ทักษะการตดัสินใจและการคาดผลจากการตดัสินใจ  

การตดัสินใจเป็นสิทธิขั�นพื�นฐานที�ติดตวัเรามาตั�งแต่เกิด เพียงแต่ในวยัเดก็เรายงัตดัสินใจดว้ยตนเอง

ไม่ได ้แต่เมื�อเขา้สู่วยัรุ่น มีความเจริญเติบโตทั�งทางร่างกายและจิตใจ เราตอ้งเริ�มเรียนรู้ที�จะตดัสินใจในสิ�ง

ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ยิ�งถา้เราเป็นผูใ้หญ่มากขึ�น เราก็ยิ�งตอ้งตดัสินใจในเรื�องสาคญั ๆ ในชีวิต และไม่สามารถ

ใชอ้ารมณ์มาตดัสินใจเหมือนในวนัเดก็อีกต่อไป  

การตดัสินใจที�ดี ควรเริ�มตน้ดว้ยการแสวงหาขอ้มลูเปรียบเทียบ หาเหตุผลหลาย ๆ ดา้นมาประกอบ 

ไม่ควรตดัสินใจเพราะคนส่วนใหญ่ทาเช่นนั�น หรือตดัสินใจดว้ยอารมณ์  

การตดัสินใจเรื�องเพศสมัพนัธก์็เช่นกนั ไม่ใช่สิ�งที�เราควรกระทาตามอยา่งกนัโดยปราศจากการ

ทบทวนคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ หากเพื�อนของเราหรือคนที�อยูใ่นวยัไล่เลี�ยกบัเรามีเพศสมัพนัธก์บัคนรัก 

ก็ไม่จาเป็นที�เราจะตอ้งตดัสินใจทาตามอยา่งเพื�อน เพราะการตดัสินใจเรื�องเพศเป็นเรื�องของแต่ละคน  



62 

 

รวบรวมและเรียบเรียง โดย พชัรา จงโกรย หนา้ 62 

 

คนจานวนมากไม่มีหลกัเกณฑที์�แน่นอนในการตดัสินใจในเรื�องการมีเพศสมัพนัธ ์วยัรุ่นบางคนก็เอาอยา่ง

คนวยัเดียวกนัเป็นเกณฑ ์บางคนก็เอาความตอ้งการของตนเองเป็นเกณฑ ์บางคนก็ไม่เห็นดว้ยกบัค่านิยมที�

พ่อแม่หรือผูใ้หญ่ปลกูฝังมา บางคนก็ไม่สนใจกฏเกณฑข์องครอบครัว  

การที�จะตดัสินใจมีเพศสมัพนัธจ์าํเป็นจะตอ้งรู้จกัตนเอง รู้จกัประเมินตนเองว่าจะตอ้งเตรียมตวัใน

เรื�องใดบา้ง แนวทางการประเมินตนเอง เพื�อช่วยในการตดัสินใจมีดงันี�   

1. การกระทาเช่นนี�จะมีผลอยา่งไรในอนาคต  

2. จะมีผลกระทบต่อการเรียนหรือไม่  

3. คนทั�วไปทาเป็นปกติเช่นนี�หรือไม่  

4. จะมีผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่  

5. มีการป้องกนัโรคและการตั�งครรภห์รือไม่  

6. พร้อมที�จะแกปั้ญหาต่อผลกระทบต่าง ๆ ที�จะตามมาหรือไม่  

ถา้ตอบคาถามเหล่านี� ไม่ไดก้็ยงัไม่ควรที�จะตดัสินใจมีเพศสมัพนัธ ์ควรที�จะรักษาสมัพนัธภาพในระดบัคู่รักที�

ดีไปก่อน มีความเอื�ออาทรต่อกนั ตอ้งบอกคู่รักและตนเองว่าขณะนี� ยงัไม่พร้อมและการสมัผสัเนื�อตวักนัก็

ตอ้งมีขอบเขต  

กรณตีวัอย่าง   เมื�อวยัรุ่นมีปัญหาและแกปั้ญหาของตนเองไม่ได ้หรือไม่แน่ใจว่าการแกปั้ญหาดว้ย

ตนเองจะถกูตอ้งหรือไม่ หรือตอ้งการคาแนะนาจากประสบการณ์ของผูที้�เคยผา่นร้อนผา่นหนาวมาก่อนก็

ควรขอความช่วยเหลือปรึกษาพ่อแม่เป็นอนัดบัแรก เพราะจะเป็นคนที�รักเราอยา่งแทจ้ริง พร้อมที�จะใหอ้ภยั

และช่วยเหลือเรา นอกจากนี�ญาติผูใ้หญ่และครูอาจารยก์็สามารถขอความช่วยเหลือจากท่านได ้สมัพนัธภาพ

และเพศสมัพนัธเ์ป็นเรื�องความรับผดิชอบต่อตนเอง เคารพความรู้สึกทั�งของตนเองและคู่ของตน และเป็น

สิทธิส่วนบุคคลที�จะตดัสินใจถา้กระทาลงไปนั�นไม่สร้างปัญหาเป็นภาระแก่ผูอ้ื�นภายหลงั วยัรุ่นตอ้งเขา้ใจว่า

ผูใ้หญ่รอบขา้งนั�นท่านมคีวามห่วงใยและไม่ตอ้งการใหเ้กิดสมัพนัธภาพทางเพศในวยัเยาวเ์พราะภาวะ

อารมณ์ความกดดนัที�มีต่อเรื�องความรักความใคร่ และการมีเพศสมัพนัธข์ณะที�ยงัไม่พร้อมนั�น อาจส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรงแก่ชีวติของตวัวยัรุ่นเอง  

แต่ถา้หากมีความผดิพลาดเกิดขึ�น เช่น การมีเพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร การตั�งครรภที์�ไม่พึง

ประสงค ์การติดเชื�อ HIV เป็นตน้ วยัรุ่นจะตอ้งเผชิญปัญหาเหล่านั�น และหาทางออกที�เหมาะสม อยา่หนี

ปัญหา ผูใ้หญ่จะตอ้งใหค้วามมั�นใจในการช่วยเหลือปัญหาชีวิตของวยัรุ่นที�ผดิพลาดไปแลว้ อยา่ไปลงโทษ

เขา เพราะเขาบอบชา้มากแลว้ ถา้ทาเช่นนี� จะทาใหว้ยัรุ่นมกีาลงัใจที�จะแกปั้ญหา ต่อสูก้บัปัญหาและคน้หา

ทางออก แทนการลงโทษตวัเอง หลบซ่อนตนเอง หรือตดัช่องนอ้ยแต่พอตวัดว้ยการฆ่าตวัตาย  

ความผดิพลาดในชีวิตทางเพศยอ่มเกิดขึ�นได ้การขาดประสบการณ์ในช่วงวยัรุ่น อาจทาใหปั้ญหาเหล่านี�พบ

ไดง่้ายขึ�น และการแกไ้ขตอ้งเกี�ยวพนักบัคนรอบขา้งหลายฝ่ายเพราะยงัอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่ เรื�องที�
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แกปั้ญหาอยา่งไม่ถกูตอ้งกคื็อการลงโทษวยัรุ่นอยา่งรุนแรง จะทาใหเ้ขารู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลง รู้สึกมี

ตราบาป รู้สึกผดิ และอาจส่งผลต่อชีวิตเมื�อเขาเติบโตเป็นผูใ้หญ่  

ผูใ้หญ่จะตอ้งมองความผดิพลาดทางเพศที�เกิดกบัวยัรุ่นดว้ยจิตใจที�เป็นกลาง และไม่ตดัสินลงโทษ เพราะ

ชีวิตทางเพศเป็นความรับผดิชอบส่วนบุคคล ที�สาคญัคือผูใ้หญ่ที�เป็นพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่ ครูอาจารย ์จะตอ้ง

ช่วยประคบัประคองใหค้วามมั�นใจแก่วยัรุ่นว่า ความผดิพลาดนั�นแกไ้ขไดแ้ละชีวิตนั�นเริ�มตน้ใหม่ไดเ้สมอ 

ความรักความห่วงใย ความหวงัดีของคนรอบขา้งที�ทาโดยไม่ทาใหว้ยัรุ่นเกิดความรู้สึกว่าตนหมดคุณค่าจะ

เป็นแรงขบัใหว้ยัรุ่นเขา้ใจว่าความผดิพลาดสูญเสียครั� งนี� ไมไดท้าใหชี้วิตหมดความหมาย แต่เป็นบทเรียนที�มี

ค่ายิ�งในการดาเนินชีวิตต่อไป  

วยัรุ่นพึงรู้ไวว้่า การตดัสินใจในสถานการณ์ชีวิตบางอยา่ง อาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อชีวติที�

เหลือ จึงเป็นเรื�องสาํคญัที�จะตอ้งคิดถึงผลต่าง ๆ ที�จะตามมา และมีความพร้อมที�จะรับผดิชอบในสิ�งที�จะ

ตามมาจากการเลือกหรือตดัสินใจของตนเอง และเมื�อมีปัญหาเกิดขึ�นอาจดูเหมือนว่าปัญหานั�นไม่มีทางออก

หากคิดอยูค่นเดียว แต่ถา้ไดพ้ดูคุยปรึกษาแสวงหาขอ้มลูและขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่ หรือ

ครูอาจารย ์ตลอดจนแหล่งบริการช่วยเหลือต่าง ๆ อาจทาใหเ้รามีทางออกคลี�คลายปัญหาไดม้ากขึ�น  

สรุป ทกัษะการตดัสินใจเป็นเรื�องสาํคญัของบุคคล ถา้มีทกัษะการตดัสินใจที�ดี จะทาใหก้ารตดัสินใจนั�น

ถกูตอ้ง ไม่มีปัญหา หรือถา้มีปัญหาก็มีนอ้ย การตดัสินใจที�ดีจะตอ้งมีขอ้มลูอยา่งเพียงพอ มีประสบการณ์ 

และควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ สาหรับเรื�องการตดัสินใจเกี�ยวกบัการมีเพศสมัพนัธน์ั�น จะตอ้งคิดให้

รอบคอบและมีความพร้อมที�จะรับมือกบัปัญหาหรือผลกระทบที�จะตามมาภายหลงั  

ในการตดัสินใจนั�นควรมกีารกาํหนดแนวทางเลือกไวห้ลาย ๆ ทาง แต่ละทางเลือกตอ้งคิดถึงผลบวกผลลบ

ไวเ้สมอ แลว้เลือกทางเลือกที�ดีที�สุด นั�นแหละจึงจะเป็นการตดัสินใจที�มีคุณภาพ แต่ถา้การตดัสินใจนั�นเกิด

ผดิพลาด ก็ควรแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ้ื�นที�มีประสบการณ์และเราไวว้างใจ ไดแ้ก่ พ่อแม่ ญาติผูใ้หญ่ 

ครูอาจารย ์และบุคคลที�วยัรุ่นไปขอความช่วยเหลือก็อยา่ลงโทษหรือซา้เติมเขา แต่ควรจะช่วยเหลือ

ประคบัประคองใหเ้ขามีกาลงัใจสูชี้วิตต่อไป 

เทคนิคในการคดิหาวธิีแก้ไขปัญหา 

การคิดหาวิธีแกไ้ขปัญหานั�น จะตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเต็มที� เพื�อหาวิธีที�มีความแตกต่างและ

หลากหลาย โดยควรจะวิเคราะห์หาสาเหตุที�แทจ้ริง เสียก่อน แลว้พยายามใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ฟ้นหา

วิธีแกไ้ขไวม้ากๆ อยา่งนอ้ย 20 วิธี ซึ�งมีหลกัง่ายๆที�ช่วยใหเ้ราคิดไดม้ากขึ�นดงันี� คือ  

 พยายามคิดนอกกรอบประสบการณ์และความชาํนาญที�เรามีอยู ่ 
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 ใหค้วามสาํคญักบัทุกความคิดหรือทุกๆ วิธีแกเ้ท่าๆกนั  

 หลีกเลี�ยงการวิพากษว์ิจารณ์หรือตดัสินความคิดใหม่ๆ ที�เพิ�งคิดออก แต่ควรใชค้วามคิดนั�นเป็น 

ตวักระตุน้ใหเ้กิด ความคิดสร้างสรรค ์เพื�อหาวิธีแกที้�สืบเนื�องต่อมาจากความคิดนั�น  

 แมว้่าจะคิดหาทางแกไ้ดดี้ที�สุดแลว้ก็ไมค่วรหยดุความพยายามที�จะคิดหาวิธีต่อไป  

 พยายามทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิธีแกทุ้กวิธีใหช้ดัเจน เพราะจะช่วยทาํใหเ้ราเกิดความคิดใหม่ๆขึ�นมา

ได ้ 

Mind Mapping แผนภูมคิวามคดิเพื�อแก้ไขปัญหา  

การทาํแผนภูมคิวามคิดหรือ Mind Mapping ถือเป็นการกระตุน้สมองใหเ้กิดความคิดที�เป็นอิสระ

จากปัญหาที�เป็นศนูยก์ลาง ออกไปสู่วิธีแกปั้ญหาต่างๆ ที�แปลกและแตกต่างจากเดิม ซึ�งสามารถทาํไดโ้ดย

เริ�มจากการเขียนสาเหตุของปัญหาไวก้ลางหนา้กระดาษ แลว้ลากเสน้โยงออกมารอบๆ  

ถา้คิดวิธีแกไ้ขได ้ก็ใหเ้ขียนวิธีนั�น ไวเ้หนือเสน้ที�เพิ�งลากออกมา ถา้ความคิดไหนสมัพนัธห์รือสนบัสนุน

วิธีแกไ้ขที�มีอยูแ่ลว้ ก็ใหเ้ติมความคิดใหม่นั�นต่ออกมาจากวธีิแกเ้ดิม ดว้ยการลากเสน้แขนงออกจากเสน้หลกั 

แลว้เขียนความคิดใหมก่าํกบัลงไป เมื�อเราไดค้วามคิดใหม่ๆที�หลากหลายแลว้ ก็สามารถนาํความคิดเหล่านั�น

ไปใชใ้นขั�นตอนของ การวางแผนแกไ้ขปัญหาได ้

Brainstorming ระดมสมองเพื�อแก้ไขปัญหา  

การระดมสมอง หรือ Brainstroming คือการะดมความคิดจากหลายๆคน เพื�อคิดหาสาเหตุและ

วิธีแกไ้ขปัญหาที�ถกูตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลดี ซึ�งจาํเป็นตอ้งมีการวางกฎพื�นฐานในการระดมสมองไว ้เพื�อ

เป็นกรอบหรือแนวทางพื�นฐาน เช่น ไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์ หรือตดัสินว่าความคิดใดดีหรือไม่ดี ถา้ใครคิด

วิธีการอะไรไดต้อ้งกลา้พดูอกมา และอยา่อายที�จะนาํความคิดของคนอื�น มาผสมผสานกบัความคิดของตน 

เพื�อสร้างเป็นความคิดใหม…่ นอกจากนี� ยงัตอ้งมกีารวางขั�นตอนในการระดมสมองใหเ้ป็นลาํดบั เช่น 

กาํหนดเวลาในการระดมสมอง กาํหนดใหม้ีคนจดวิธีแกปั้ญหา เขียนสาเหตุของปัญหาที�ตอ้งการจะแกใ้ห้

เห็นชดัเจน และใหส้มาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นเรียงกนัไปทีละคน ที�สาํคญัตอ้งจดทุกความคิด ไม่ว่าจะ

แปลกประหลาดขนาดไหนกต็าม เพื�อนาํไปประเมินและคดัเลือกในภายหลงั 

Modified Delphi...เทคนิคเพื�อแก้ไขปัญหา  

เทคนิคโมดิฟายด ์เดลฟี เหมาะกบัทีมงานที�มีสมาชิกไมค่่อยชอบพดู หรือบางคนพดูมากจนไม่เปิด

โอกาสใหค้นอื�นพดู เทคนิคนี�มกีระบวนการง่ายๆ ดงันี�    เริ�มจากใหห้วัหนา้ทีมหรือผูป้ระสานงานแจง้หรือ
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ทบทวนสาเหตุ ผลการวิเคราะห์ และขอ้มลูต่างๆ เกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ�นใหทุ้กคนทราบ   จากนั�นก็แจก

กระดาษเปล่า เพื�อใหส้มาชิกทุกคนเขียนวิธีแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยเขียนใหไ้ดม้ากที�สุด เมื�อเขียน

เสร็จแลว้ก็เก็บกระดาษทั�งหมด มาจดลงบนกระดาน แลว้ใหห้วัหนา้ทีมอ่านใหทุ้กคนฟังชดัๆ   จากนั�นก็แจก

กระดาษเปล่าอีกครั� ง ใหทุ้กคนลาํดบัความสาํคญัของวิธีแกไ้ข ซึ�งอาจจะใหจ้ดัมา 5 อนัดบัจาก วิธีแกไ้ขที�อยู่

บน กระดานทั�งหมด 20 วิธี จากขอ้มลูนี� เราก็นาํมาจดัอนัดบัความสาํคญัของวิธีแกปั้ญหาใหม่อีกครั� ง    และ

สุดทา้ยก็คือ พิจารณาว่าควรมีการแกไ้ขอนัดบัที�ไดห้รือไม่ แลว้ร่วมกนัลงมติเลือกกลุ่มวิธีแกที้�ดีที�สุด 

Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/SolveProblem.htm#ixzz1cz8Zfprh 

ขั�นตอนการแก้ปัญหา 

หากตอ้งการแกไ้ขปัญหาใหไ้ดผ้ล การทาํตามขั�นตอนนี�อาจช่วยได ้

 1. การยอมรับถงึปัญหา 

สิ�งสาํคญัอนัดบัแรกในการจะแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลนั�น คือการยอมรับว่าปัญหาว่าเป็นปัญหา งงมั�ย หากงง อ่าน

ใหม่  หากยงัไม่เขา้ใจอกีใหอ้่านใหม่อีก สาํคญันะขอ้นี� 

2. กาํจดัขอบเขตของปัญหา 

คือการหาใหเ้จอว่าปัญหานั�นคืออะไร มีมากนอ้ยขนาดไหน เป็นปัญหาเลก็ ปัญหาใหญ่ เกิดบ่อยหรือนานๆ

เกิดที ปํญหาเลก็ปัญหาใหญ่มีวิธีการแกไ้ม่เหมือนกนั 

3. กาํหนดทางเลอืกในการแก้ปัญหา 

การมองหาทางออก วิธีที�จะใชใ้นการแกปั้ญหา มีหลากหลาย บางวิธีแกร้ะยะสั�น บางวิธีเป็นการแกร้ะยะยาว

4. การลงมอืทําตามแผน 

ลงมือทาํตามแผนที�วางไวจ้ริง เปรียบเหมือนการที�หมอจ่ายยาแลว้ไม่กินยาตามสั�ง  ประเด็นคือเราจะไม่รู้ว่า

อะไรคือปัญหา ไม่เกิดปัญญาในการเรียนรุ้ว่าแนวทางในการแกปั้ญหาคืออะไร 

5. การตดิตาม 

การติดตามผลตอบรับและผลลพัธที์�ไดจ้ากการแกไ้ขปัญหาเป็นเรื�องสาํคญั บางปัญหามีผลกระทบจาก

วิธีการแก ้มีปัญหาบานปลาย มีปัญหาขา้งเคียง เพื�อหาทางเลือกอื�นๆในการแกปั้ญหาไดต้รงจุด 

โพลยา(Polya 1957:xvi - xvii) กล่าวถึงขั�นตอนการแกปั้ญหาว่า ขั�นที�หนึ�ง ทาํความเขา้ใจปัญหา ขั�น

ที�สอง วางแผนแกปั้ญหา ขั�นที�สาม ดาํเนินการตามแผน ขั�นที�สี� ตรวจสอบผลเฉลยที�ได ้ 

http://www.novabizz.com/NovaAce/SolveProblem.htm
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ขั�นที�หนึ�ง ทําความเข้าใจปัญหา ผูแ้กปั้ญหาตอ้งพิจารณาว่า เรากาํลงัจะแกปั้ญหาสิ�งใด เช่นถา้เป็น

ปัญหาขอ้ความ ตอ้งพิจารณาว่าโจทยต์อ้งการใหห้าอะไร มีขอ้มลูอะไรที�จะนาํมาใชใ้นการ 

แกปั้ญหา มีเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอะไรบา้ง ขอ้มลูอะไรที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกปั้ญหานั�น ขอ้มลูที�ให้

มา เพียงพอที�จะแกปั้ญหานั�นหรือไม่ หรือใหข้อ้มลูที�เกินความจาํเป็นหรือไม่ หรือมีขอ้มลูที�ขดัแยง้

กนั หรือไม่  

ขั�นที�สอง วางแผนแก้ปัญหา ผูแ้กปั้ญหาอาจพิจารณาว่าเคยพบปัญหาทาํนองเดียวกนันั�นมาก่อน

หรือไม่ หรือเคยเห็นปัญหาที�คลา้ยๆกนันั�นบา้งหรือไม่ ผูแ้กปั้ญหาเห็นความเกี�ยวขอ้งในปัญหานั�น

หรือไม่ รู้ทฤษฎีอะไรที�เกี�ยวขอ้งที�จะนาํมาช่วยในการแกปั้ญหาหรือไม่ พิจารณาสิ�งที�โจทยถ์าม

หรือตวัไม่ทราบค่า เปรียบเทียบกบัปัญหาที�คุน้เคยที�มีตวัไม่ทราบค่าที�เหมือนๆกนัหรือคลา้ยคลึง

กนั พิจารณาว่าจะนาํปัญหาที�คุน้เคยนั�นมาช่วยในการแกปั้ญหาใหม่ไดห้รือไม่ หรือจะนาํผลที�ได้

จากปัญหาก่อนๆมาแกปั้ญหาใหม่นี� ไดห้รือไม่ ผูแ้กปั้ญหาจะใชว้ิธีอะไร แจกแจงสิ�งที�จะสามารถ

นาํมาช่วยแกปั้ญหา  

ขั�นที�สาม ดําเนนิการตามแผน ผูแ้กปั้ญหาดาํเนินการตามแผนที�วางไวโ้ดยเริ�มตรวจสอบแต่ละขั�น

ของแผน ปรับปรุงแผนแลว้ลงมือปฏิบติัจนสามารถหาคาํตอบได ้ 

ขั�นที�สี� ตรวจสอบผลเฉลยที�ได้ หรือการมองย้อนกลบั กล่าวคือ ผูแ้กปั้ญหาสามารถตรวจสอบการ

ดาํเนินการแต่ละขั�นว่าถกูตอ้งหรือไม่ ตรวจสอบผลลพัธว์่าถกูตอ้งหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีเหตุผล

สนบัสนุนหรือไม่ ไดรั้บผลแตกต่างกนัหรือไม่ เห็นความคลาดเคลื�อนต่าง ๆ หรือไม่ สามารถใช้

ผลลพัธห์รือวิธีการนั�นกบัปัญหาอื�นๆไดห้รือไม่  
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วิลสนั(Wilson 1993 : 57-75) กล่าวว่า กระบวนการแกปั้ญหาโดยทั�วไป มกันาํเสนอขั�นตอนการ 

แกปั้ญหาเป็นแบบเชิงเสน้ ดงันี� 

 

 
ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงการแกปั้ญหาแบบเชิงเส้น 

 

วิลสนัมีความเห็นว่ารูปแบบการแกปั้ญหาดงักล่าวมีขอ้บกพร่อง เนื�องจากเป็นรูปแบบการแกปั้ญหา

ที�ตอ้งดาํเนินการตามขั�นตอนในลกัษณะเชิงเสน้เท่านั�น แต่โดยความเป็นจริงในกระบวนการ

แกปั้ญหาเมื�อผูแ้กปั้ญหาทาํความเขา้ใจปัญหา และวางแผนแกปั้ญหาแลว้ อาจมีความจาํเป็นที�

จะตอ้งยอ้นกลบัมาพิจารณาปัญหา ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาใหม้ากขึ�น หรือเมื�อวางแผนแกปั้ญหา

แลว้ แต่ขณะที�ไดล้งมือแกปั้ญหา อาจพบว่าไม่สามารถจะทาํตามแผนไดก้ต็อ้งยอ้นกลบัมาวางแผน

ใหม่อีกครั� ง หรือทาํความเขา้ใจปัญหาใหม่ ดงันั�น วิลสนั จึงไดเ้สนอกระบวนการแกปั้ญหาสี�
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ขั�นตอนของโพลยา ในลกัษณะพลวตัร(dynamic) และแสดงเป็นวฏัจกัร (cyclic) ดงั

ภาพประกอบ 2  

 
ภาพประกอบ 2 กรอบงานที�เนน้พลวตัร และเป็นวฏัจกัร ซึ� งเป็นกจิกรรมที�เกดิโดยธรรมชาติในขณะ แกปั้ญหา  
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