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บทคัดยGอ
บทความวิจัยมีวัตถุประสงค5เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปBจจุบัน สภาพที่พึงประสงค5และความตFองการจำเปHนในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู กลุOมตัวอยOาง คือ อาจารย5ผูFสอนคณะครุศาสตร5/ศึกษาศาสตร5
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดFจากการสุOมแบบหลายขั้นตอน จำนวน 291 คน เครื่องมือ
ที่ใชFในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีคOา IOC= .80 และมีคOา r= .824 วิเคราะห5ขFอมูลโดยหาความถี่,
รFอยละ, x", S.D. และคOาดัชนี PNI Modified และ 2) วิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ
ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 และทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหาของนักศึกษา
ครู กลุOมตัวอยOาง คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร5/ศึกษาศาสตร5 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ไดFจากการสุOมแบบหลายขั้นตอน จำนวน 2,600 คน เครื่องมือที่ใชFในการวิจัย คือ แบบสอบถามสำหรับวิเคราะห5
องค5ประกอบเชิงยืนยัน จำนวน 4 ฉบับ แตOละฉบับมีคOา IOC= .80, .80, .90, 1.00 มีคOา r= .927, .858, .943 และ .916
ตามลำดับ วิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันดFวยโปรแกรม AMOS Version 23.0
ผลการวิจัยพบวOา 1) การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู มีสภาพปBจจุบันโดยรวมอยูO
ในระดับปานกลาง (x" = 2.82, S.D.= 4.34) มีสภาพที่พึงประสงค5โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด (x" = 4.57, S.D.=
3.61) และมี ความตF องการจำเปH นเรO งดO วนในการพั ฒนาทั กษะกระบวนการคิ ดสรF างสรรค5 (PNI= .40), ทั กษะ
กระบวนการคิดวิจารณญาณ (PNI= .38), ทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหา (PNI= .37) และทักษะกระบวนการคิด
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ตัดสินใจ (PNI= .36) ตามลำดับ 2) โมเดลองค5ประกอบเชิงยืนยันของทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ ทักษะ
กระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 และทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหาของนักศึกษาครู
มีความสอดคลFองกลมกลืนกับขFอมูลเชิงประจักษ5
คำสำคัญ: ความตFองการจำเปHน; การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน; ทักษะกระบวนการคิด

Abstract

The research article aimed as the following objectives: 1) investigating the current
conditions, desirable conditions, and needs in developing higher order thinking skills of the
student teachers. A sample group included 291 teachers at the Faculty of Education in
autonomous universities in the Northeast region who were chosen by way of multi-stage
sampling. The research tool was a questionnaire with IOC = .80 and r = .824. The obtained
data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Priority Needs
Index Modified (PNI Modified); 2) analyzing the confirmatory factor of the critical thinking
process skills, decision-making process skills, creative thinking process skills, and problemsolving process skills of the student teachers. A sample group included 2,600 students of the
Faculty of Education in autonomous universities in the Northeast region who were chosen by
way of multi-stage sampling. The research tools were 4 confirmatory factor analysis
questionnaires, in which each one has IOC = .80, .80, .90, 1.00 and r = .927, .858, .943, and
.916, respectively. The confirmatory factor analysis was conducted using AMOS program
version 23.0.
From the study, the following results are found: 1) The current conditions of the
development of student teachers’ higher order thinking skills are overall at the moderate
level (x" = 2.82, S.D. = 4.34), with desirable conditions at the highest level ( x" = 4.57, S.D. =
3.61), and urgent needs in developing creative thinking process skills (PNI = .40), critical thinking
process skills (PNI = .38), problem-solving process skills (PNI = .37), and decision-making
process skills (PNI = .36), respectively; and 2) The confirmatory factor analysis model of the
student teachers’ critical thinking process skills, decision-making process skills, creative thinking
process skills, and problem-solving process skills have goodness of fit (GOF) that is in line with
the empirical data.
Keywords: Needs; Confirmatory Factor Analysis; Thinking Process Skills
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บทนำ
ทักษะการเรียนรูFและการพัฒนานวัตกรรมถือเปHนหนึ่งในทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21
เนื่องจากมีความจำเปHนตOอการเรียนรูF การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต ตลอดจนการสรFางประโยชน5ใหFแกO
ตนเองและสังคม โดยประกอบดFวย 1.ทักษะดFานการคิดวิจารณญาณและทักษะในการแกFปBญหา และ 2.ทักษะ
ดFานการสรFางสรรค5และนวัตกรรม ซึ่งเมื่อวิเคราะห5แลFวจะพบวOามีการคิดในขั้นสูงที่ปรากฏอยูOใน 2 ทักษะนี้
แบOงออกไดFเปHน 4 ประเภทใหญO ๆ ไดFแกO 1. การคิดวิจารณญาณ 2. การคิดตัดสินใจ 3. การคิดสรFางสรรค5 และ
4. การคิดแกFไขปBญหา โดยการคิดขั้นสูงทั้ง 4 ประเภทนี้ตOางมีความสัมพันธ5กันจึงยากที่จะแยกออกจากกันไดF
อยOางชัดเจน ตลอดจนทักษะการคิดขั้นสูงทั้ง 4 ประเภทนี้ยังมีความเชื่อมโยงไปถึงสมรรถนะการคิด เนื่องจาก
สมรรถนะเกิดจากการนำความรูF ทักษะและคุณลักษณะมาใชFรOวมกันในสถานการณ5ตOาง ๆ จนเกิดความสำเร็จ
ดังนั้นทักษะการคิดในขั้นสูงจึงเปHนสOวนเสริมสมรรถนะการคิด ขั้นสูงที่ตFองอาศัยการฝšกฝนคิดอยOางตOอเนื่องไป
ตามขั้นตอนของการคิด ซึ่งการพัฒนาดังกลOาวมีความสำคัญจำเปHนสำหรับผูFเรียนในทุกระดับเพื่อพัฒนา
เยาวชนของชาติใหFมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะการคิดขั้นสูง แตOจากผลการประเมิน PISA ในป›
2018 พบวOา นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดFานการอOาน 393 คะแนน (คOาเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) ดFาน
คณิตศาสตร5 419 คะแนน (คOาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และดFานวิทยาศาสตร5 426 คะแนน (คOาเฉลี่ย OECD
489 คะแนน) ซึ่งคะแนนต่ำกวOาคOาเฉลี่ย OECD ทั้ง 3 ดFาน (IPST, 2021) ในป› 2562 World Economic
Forum ไดFจัดอันดับความสามารถทางการแขOงขันของไทยลดลงจากอันดับที่ 38 เปHน 40 จากทั้งหมด 141
ประเทศ และจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O - net) ซึ่งเปHนการทดสอบวัดความรูF
และความคิดของนักเรียนพบวOา มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาไมOถึงครึ่งขณะที่บางวิชาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและบาง
วิชาลดลงไมOมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (Office of the Education Council, 2019) สOวนศักยภาพดFานความคิด
สรFางสรรค5ในรายงานดัชนีความสรFางสรรค5ของโลกพบวOา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 82 จาก 139 ประเทศ
(MPI, 2015)
ครูจึงนับเปHนปBจจัยหลักในการสOงเสริมและสนับสนุนใหFผูFเรียนมีทักษะที่จำเปHนในศตวรรษที่ 21 เมื่อครู
อยากใหFศิษย5มีความรูFความชำนาญในดFานทักษะใด ตัวครูเองนั้นจำเปHนอยOางยิ่งตFองรูFและเขFาใจในสิ่งนั้นอยOาง
ถOองแทFเพื่อ ที่จะสามารถถOายทอดสิ่งนั้นไดF แตOเนื่องดFวยปBจจุบันยังพบปBญหาที่เกิดกับตัวครูพอสมควรซึ่งปBญหา
ดังกลOาวก็จะสOง ผลกระทบตOอตนเองและสังคมดFวย (Sinlarat, 2018) ดFวยเหตุนี้ผูFวิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญ
ของการศึกษาสภาพปBจจุบัน สภาพที่พึงประสงค5 ความตFองการจำเปHนในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้น
สูงและการวิเคราะห5องค5ประกอบ เชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู ซึ่งผลที่ไดFจากการ
วิจัยนี้จะทำใหFการสรFางแบบวัดทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงทั้ง 4
ประเภทใหFกับนักศึกษาครูมีกรอบแนวคิดและ มีขั้นตอนการคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากองค5ประกอบที่ยืนยันไดF เพื่อ
จัดเตรียมความพรFอมใหFแกOวOาที่ครูไทยในศตวรรษ ที่ 21 ไดFสามารถนำทักษะทางปBญญาในขั้นสูงเหลOานี้ไปใชFใน
การเปHนบุคคลแหOงการเรียนรูF การดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ตOอไป
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วัตถุประสงคTของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพปB จ จุ บ ั น สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค5 แ ละความตF อ งการจำเปH น ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู
2. เพื่อวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิด
ตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 และทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหาของนักศึกษาครู

วิธดี ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขFองโดยนำขFอมูลที่ไดFมา
วิเคราะห5และกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปBญหาที่เกิดขึ้นจริงในปBจจุบันและนำมาเปรียบเทียบกับสภาพที่พึงประสงค5
ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง โดยวิเคราะห5ความตFองการจำเปHนและเรียงลำดับไวFเฉพาะทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงที่ถือวOาเปHนความตFองการจำเปHนเรOงดOวนในการพัฒนานักศึกษาครู
ประชากร คือ อาจารย5ผูFสอนในคณะครุศาสตร5/ศึกษาศาสตร5 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 15 แหOง จำนวน 1,221 คน (MHESI, 2021)
กลุMมตัวอยMาง คือ อาจารย5ผูFสอนในคณะครุศาสตร5/ศึกษาศาสตร5 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดFจากการสุOมแบบหลายขั้นตอน จำนวน 291 คน
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ชT ใ นการวิ จ ั ย คื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ สภาพปB จ จุ บ ั น และสภาพที่
พึงประสงค5ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ มี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขFอมูลทั่วไปของ
ผูFตอบแบบสอบถาม ไดFแกO เพศ ประสบการณ5สอน กลุOมวิชาหรือสาขาวิชาที่สอน มีลักษณะเปHนขFอคำถามแบบ
ตรวจสอบรายการ และตอนที ่ 2 การศึ ก ษาสภาพปB จ จุ บ ั น และสภาพที ่ พ ึ ง ประสงค5 ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง มีลักษณะเปHนแบบมาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับ จำนวน 20 ขFอ ซึ่งผOานการหาความ
ตรงเชิงเนื้อหาจากผูFเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีคOา IOC = .80 เมื่อทำการปรับภาษาตามคำแนะนำแลFวจึงนำ
แบบสอบถามไปทดลองใชFกับผูFที่ไมOใชOกลุOมตัวอยOาง จำนวน 30 คน เพื่อหาคOาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability:
r) จากสูตร Cronbach’s α - Coefficient ไดFคOา r = .824
เก็บรวบรวมขTอมูล ดFวยแบบสอบถามเพื่อนำผลการศึกษาสภาพปBญหาที่เกิดขึ้นจริงในปBจจุบันมา
เปรียบเทียบกับสภาพที่พึงประสงค5ที่ควรจะเปHนแลFววิเคราะห5ความตFองการจำเปHนเพื่อจัดเรียงความสำคัญ
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงตามความจำเปHนเรOงดOวนในการพัฒนานักศึกษาครู
วิเคราะหZขTอมูล วิเคราะห5ขFอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห5เนื้อหา และวิเคราะห5ขFอมูลเชิงปริมาณ
โดยหาความถี่, รFอยละ, x", S.D. และคOาดัชนี PNI Modified
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขFองกับทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูงที่ไดFในขั้นตอนที่ 2 เพื่อสรFางแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน
ประชากร คือ นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาอยูOในระดับชั้นป›ที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป›การศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 32,616 คน (MHESI, 2021)
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กลุMมตัวอยMาง คือ นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาอยูOในระดับชั้นป›ที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดFจากการสุOมแบบหลายขั้นตอน จำนวนทั้งสิ้น 2,600 คน โดยกำหนดหนOวย
ตัวอยOางกับตัวแปรสังเกตไดFในอัตราสOวน 20: 1 (Hair et al. 2010) ไดFกลุOมตัวอยOาง ดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการ
คิดวิจารณญาณ จำนวน 600 คน (20X30) 2. ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ จำนวน 500 คน (20X25)
3. ทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 จำนวน 900 คน (20X45) และ 4. ทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหา
จำนวน 600 คน (20X30)
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ชT ใ นการวิ จ ั ย คื อ แบบสอบถามสำหรั บ วิ เ คราะห5 อ งค5 ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ทั ก ษะ
กระบวนการคิ ด ขั ้ น สู ง จำนวน 4 ฉบั บ แตO ล ะฉบั บ มี 2 ตอน ดั ง นี ้ ตอนที ่ 1 ขF อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู F ต อบ
แบบสอบถาม ไดFแกO เพศ อายุ ระดับชั้นป›และสาขาวิชาเอก มีลักษณะเปHนขFอคำถามแบบตรวจสอบรายการ
และตอนที่ 2 การวิเคราะห5องค5ประกอบทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงในแตOละประเภท ที่สรFางขึ้นจากการ
สังเคราะห5นิยามความหมายของทักษะและกระบวน การคิดขั้นสูงโดยไดFระบุองค5ประกอบและกำหนดนิยามขึ้น
เปH นขF อคำถาม มี ลั กษณะเปH นมาตราสO วนประมาณคO า 5 ระดั บ ซึ ่ งผO านการหาความตรงเชิ งเนื ้ อหาจาก
ผูFเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เมื่อปรับภาษาตามคำแนะนำแลFวจึงนำแบบสอบถามไปทดลองใชFกับผูFที่ไมOใชOกลุOม
ตั ว อยO า ง จำนวน 30 คน เพื ่ อ หาคO า ความเชื ่ อ มั ่ น ทั ้ ง ฉบั บ จากสู ต ร Cronbach’s α - Coefficient
ไดFแบบสอบถามที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1) แบบสอบถามสำหรับวิเคราะห5องค5ประกอบ เชิงยืนยันทักษะกระบวนการ
คิดวิจารณญาณ มี 6 องค5ประกอบ องค5ประกอบละ 5 ขFอ รวม 30 ขFอ มีคOา IOC= .80 และมีคOา r= .927,
2) แบบสอบถามสำหรับวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ มี 5 องค5ประกอบ
องค5ประกอบละ 5 ขFอ รวม 25 ขFอ มีคOา IOC= .80 และมีคOา r= .858, 3) แบบสอบถามสำหรับวิเคราะห5
องค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 มี 9 องค5ประกอบ องค5ประกอบละ 5 ขFอ รวม 45 ขFอ
มี คOา IOC= .90 และมี คO า r= .943 และ 4) แบบสอบถามสำหรั บวิ เคราะห5 องค5 ประกอบเชิ งยื นยั นทั กษะ
กระบวนการคิดแกFไขปBญหา มี 6 องค5ประกอบ องค5ประกอบละ 5 ขFอ รวม 30 ขFอ มีคOา IOC= 1.00 และมีคOา
r= .916
การเก็บรวบรวมขTอมูล ดFวยแบบสอบถามทั้ง 4 ฉบับกับกลุOมตัวอยOางจากนั้นจึงนำขFอมูลที่ไดFมา
ตรวจสอบความสมบูรณ5เพื่อทำการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะหZขTอมูล โดยวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันดFวยโปรแกรม AMOS Version 23.0 ซึ่งเมื่อ
ผOานขFอตกลงเบื้องตFนของการวิเคราะห5ขFอมูลแลFวจึงทำการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน
ขั้นตอนที่ 4 นำองค5ประกอบของทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณที่ยืนยันไดFมาสรFางแบบวัดทักษะ
กระบวนการคิดวิจารณญาณและทำการตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 5 นำองค5ประกอบของทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจที่ยืนยันไดFมาสรFางแบบวัดทักษะ
กระบวนการคิดตัดสินใจและทำการตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 6 นำองค5ประกอบของทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหาที่ยืนยันไดFมาสรFางแบบวัดทักษะ
กระบวนการคิดแกFไขปBญหาและทำตรวจสอบคุณภาพ
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เครื่องมือที่ใชTในการวิจัย ในขั้นตอนที่ 4 - 6 คือ 1) แบบวัดทักษะกระบวนการคิดวิจารญณาณ สรFาง
ขึ้นจากนิยามตามองค5ประกอบที่ยืนยันไดF 6 องค5ประกอบ องค5ประกอบละ 3 ขFอ รวม 18 ขFอ 18 คะแนน
2) แบบวัดทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ สรFางขึ้นจากนิยามตามองค5ประกอบที่ยืนยันไดF 5 องค5ประกอบ
องค5ประกอบละ 3 ขFอ รวม 15 ขFอ 15 คะแนน และ 3) แบบวัดทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหา สรFางขึ้น
จากนิยามตามองค5ประกอบที่ยืนยันไดF 6 องค5ประกอบ องค5ประกอบละ 3 ขFอ รวม 18 ขFอ 18 คะแนน โดยทั้ง
3 แบบวัดนี้มีลักษณะเปHนสถานการณ5ที่เกี่ยวขFองกับความเปHนครูและอิงเนื้อหาบางสOวนในรายวิชาจิตวิทยา
สำหรับครู ที่มีตัวเลือกใหFตอบ 4 ขFอ โดยมีคำตอบที่ถูกตFองเพียง 1 ขFอ หากตอบถูกใหF 1 คะแนน หากตอบผิด
หรือไมOตอบใหF 0 คะแนน แบบวัดทั้ง 3 ฉบับผOานการหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผูFเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดย
ทุกฉบับมีคOา IOC = .80 - 1.00 ซึ่งเมื่อทำการปรับภาษาตามคำแนะนำแลFวจึงนำไปตรวจสอบความเชื่อมั่นโดย
ทดลองใชFกับนักศึกษาครูที่ไมOใชOกลุOมตัวอยOาง จำนวน 30 คน ไดFแบบวัดทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณที่มี
คO า r= .944, p= .27 - .80 และ D= .40 - .93, ไดF แบบวั ดทั กษะกระบวนการคิ ดตั ดสิ นใจที ่ มีคO า r= .874,
p= .33 - .80 และ D= .33 - .93 และไดFแบบวัดทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหาที่มีคOา r= .913, p= .33 .80 และ D= .40 - .80 ตามลำดับ
ขั้นตอนที่ 7 นำองค5ประกอบของทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5ที่ยืนยันไดFมาสรFางแบบวัดทักษะ
กระบวนการคิดสรFางสรรค5และทำการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชTในการวิจัย ในขั้นตอนที่ 7 คือ แบบวัดทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 สรFางขึ้นจาก
นิยามตามองค5ประกอบที่ยืนยันไดF 9 องค5ประกอบ ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบทดสอบความคิดสรFางสรรค5ของ
Torrance (From A) เพื่อใหFสอดคลFองเหมาะสมกับเนื้อหาและครอบคลุม 9 องค5ประกอบ แบOงเปHนฉบับภาษา
ที่มีลักษณะเปHนสถานการณ5 6 กิจกรรม (เวลาทำทั้งหมด 40 นาที) และฉบับรูปภาพ 3 กิจกรรม (เวลาทำ
ทั้งหมด 30 นาที) รวม 9 กิจกรรม ตรวจใหFคะแนนตามเกณฑ5ของ Torrance ที่มีคะแนนเต็มไมOจำกัด มีคOา
IOC= .80 - 1.00 และมีคOาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5ภายในชั้นจากผูFตรวจ จำนวน 2 คน (ดFานวัดและประเมินผล
1 คน และดFานจิตวิทยาการศึกษา 1 คน) ไดFคOา r= .835
การเก็บรวบรวมขTอมูล ในขั้นตอนที่ 4 - 7 โดยนำแบบวัดทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงทั้ง 4 ประเภท
ไปทดลองใชFกับนักศึกษาครูที่ไมOใชOกลุOมตัวอยOาง จำนวน 30 คนเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบวัด
การวิเคราะหZขTอมูล วิเคราะห5คุณภาพแบบวัดทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง โดยหาคOา IOC, คOา r จาก
สู ต ร Kuder Richardson (KR - 20), คO า p และคO า D จากสู ต ร Item Total Correlation และวั ด ความ
นOาเชื่อถือระหวOางผูFประเมิน (Inter - Rater Reliability: IRR) โดยหาคOาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5ภายในชั้น

ผลการวิจัย

วัตถุประสงคZที่ 1 สภาพปBจจุบัน สภาพที่พึงประสงค5และความตFองการจำเปHนในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู มีผูFตอบแบบสอบถาม จำนวน 291 คน แบOงเปHนเพศหญิง จำนวน 157
คน (คิดเปHนรFอยละ 53.95) และเพศชาย จำนวน 134 คน (คิดเปHนรFอยละ 46.05) โดยมีประสบการณ5สอนสOวน
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ใหญOอยูOระหวOาง 6 - 10 ป› (คิดเปHนรFอยละ 48.50) ซึ่งกระจายอยูOในหลายสาขาและหลายกลุOมวิชา ไดFผล
การศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปBจจุบัน สภาพที่พึงประสงค5และการวิเคราะห5ความตFองการจำเปHน
ทักษะกระบวนการ
คิดขั้นสูง
1. การคิดวิจารณญาณ
2. การคิดตัดสินใจ
3. การคิดสรlางสรรค*
4. การคิดแกlไขปˆญหา

สภาพปJจจุบัน
x"

2.80
2.90
2.75
2.85

S.D. ระดับ
1.40
1.58
1.66
1.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สภาพที่พึงประสงค6
ลำดับ

x"

3
1
4
2

4.58
4.55
4.60
4.56

S.D. ระดับ
1.35
1.43
1.34
1.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม
2.82 4.34 ปานกลาง
4.57 3.61
หมายเหตุ: PNI Modified มีค`าสูงกว`า .35 ถือว`าเปjนความตlองการจำเปjนเร`งด`วน

มากที่สุด

PNI ลำดับ
ลำดับ
2
4
1
3

.38
.36
.40
.37

2
4
1
3

.38

จากตารางที่ 1 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง มีสภาพปBจจุบันโดยรวมอยูOในระดับปานกลาง
(x" = 2.82, S.D.= 4.34) และมีสภาพที่พึงประสงค5โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด (x" = 4.57, S.D.= 3.61)
ซึ่งเรียงลำดับไวFเฉพาะทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 4 ประเภทที่มีคOา PNI Modified สูงกวOา .35 ซึ่งถือเปHนความ
จำเปHนเรOงดOวนที่ตFองไดFรับการพัฒนาจากมากไปหานFอย ดังนี้ 1. ทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 (PNI= .40)
2. ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ (PNI= .38) 3. ทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหา (PNI= .37) และ 4.
ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ (PNI= .36)
วัตถุประสงคZที่ 2 องค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิด
ตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5และทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหาของนักศึกษาครู ไดFผลการ
ยืนยันองค5ประกอบอันดับที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห5องค5ประกอบกับคOาสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค5ประกอบกับขFอมูลเชิงประจักษ5
ค7าที่ได;
ดัชนีความกลมกลืน

ค`าไคสแควร*สัมพันธ* (CMIN/DF)
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑ6

<2
เกณฑ6

ผล
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ
กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ
คิด
คิดตัดสินใจ
คิด
คิดแก;ไข
วิจารณญาณ
สร;างสรรค6
ปJญหา
1.113
1.133
1.223
1.108
ผ`านเกณฑ*
ค7าที่ได;
ผล
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะ
กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ
คิด
คิดตัดสินใจ
คิด
คิดแก;ไข
วิจารณญาณ
สร;างสรรค6
ปJญหา
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ค`าสถิติไคสแควร* (p) ไม`มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
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> .05

.071

.079

.000

.091

ผ`านเกณฑ*

> .90

.958

.960

.953

.964

ผ`านเกณฑ*

.946

ผ`านเกณฑ*

.961

ผ`านเกณฑ*

.994

ผ`านเกณฑ*

.996

ผ`านเกณฑ*

.013

ผ`านเกณฑ*

.017

ผ`านเกณฑ*

.77 - .96

ผ`านเกณฑ*

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
> .90 .945
.944
.940
ปรับแกlแลlว (AGFI)
ดัชนีวัดความสอดคลlองเชิงสัมพัทธ* > .90 .954
.950
.957
(NFI)
ดัชนีที่แสดงการยอมรับของโมเดล ≥ .90 .994
.992
.990
(TLI)
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
> .95 .995
.994
.992
เปรียบเทียบ (CFI)
ดัชนีรากของค`าเฉลี่ยกำลังสองของ < .05 .014
.016
.016
ความคลาดเคลื่อน (RMSEA)
ดัชนีรากของกำลังสองเฉลี่ยของ
≤ .08 .015
.018
.016
เศษเหลือ (RMR)
น้ำหนักองค*ประกอบ (Factor
> .70 .83 - 1.00 .75 - .92
.74 - .93
Loading)
หมายเหตุ: ค`า p ของทักษะกระบวนการคิดสรlางสรรค* = .000 < .05 (ไม`เปjนไปตามเกณฑ*)

จากตารางที่ 2 เมื่อนำผลการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันที่ไดFมาเปรียบเทียบกับเกณฑ5ในตารางที่
2 แสดงใหFเห็นไดFวOาทั้ง 4 โมเดลมาตรวัดมีความสอดคลFองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎี ดังนี้
1. โมเดลองค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ มี 6 องค5ประกอบ (ตัวแปรแฝง)
และ มี ต ั ว แปรที ่ ส ั ง เกตไดF 30 ตั ว โดยโมเดลหลั ง การปรั บ แตO ง มี ค O า Chi - Square= 391.798, df= 352,
CMIN/DF= 1.113, p= .071, GFI= .958, AGFI= .945, NFI= .954, TLI= .994, CFI= .995, RMSEA= .014
และ RMR = .015 ซึ่งถือวOาผOานเกณฑ5คOาสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค5ประกอบกับขFอมูลเชิงประจักษ5
และมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบอยูOระหวOาง .83 - 1.00 เรียงลำดับน้ำหนักองค5ประกอบจากมากไปหานFอยไดF
ดังนี้ 1. พิสูจน5คFนขFอเท็จจริง - สรุปอFางอิงแบบอุปนัย (1.00) 2. เพิ่มพูนเหตุผล (.93) 3. พิสูจน5คFนขFอเท็จจริง สรุปอFางอิงแบบนิรนัย (.89) 4. แสวงหาขFอมูล (.86) 5. ระบุประเด็นปBญหา (.85) และ 6. ใชFเกณฑ5การประเมิน
(.83)
2. โมเดลองค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ มี 5 องค5ประกอบ (ตัวแปรแฝง) และ
มีตัวแปรที่สังเกตไดF 25 ตัว โดยโมเดลหลังการปรับแตOงมีคOา Chi - Square= 266.238, df= 235, CMIN/DF=
1.133, p= .079, GFI= .960, AGFI= .944, NFI= .950, TLI= .992, CFI= .994, RMSEA= .016 และ RMR=
.018 ซึ่งถือวOาผOานเกณฑ5คOาสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค5ประกอบกับขFอมูลเชิงประจักษ5 และมีคOา
น้ำหนักองค5ประกอบอยูOระหวOาง .75 - .92 เรียงลำดับคOาน้ำหนักองค5ประกอบจากมากไปหานFอยไดF ดังนี้ 1.
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กะเทาะเปลื อ กความคิ ด (.92) กั บ 2. พิ น ิ จ ทางที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด (.92) มี ค O า น้ ำ หนั ก องค5 ป ระกอบเทO า กั น
3. เพิ่มพูนทางเลือก (.90) 4. แสวงหาขFอมูล (.85) และ 5. ระบุประเด็นปBญหา (.75)
3. โมเดลองค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 มี 9 องค5ประกอบ (ตัวแปรแฝง)
และมี ต ั ว แปร ที ่ ส ั ง เกตไดF 45 ตั ว โดยโมเดลหลั ง การปรั บ แตO ง มี ค O า Chi - Square= 979.334, df= 801,
CMIN/DF= 1.223, p= .000, GFI= .953, AGFI= .940, NFI= .957, TLI= .990, CFI= .992, RMSEA= .016
และ RMR= .016 ซึ่งถือวOาผOานเกณฑ5คOาสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค5ประกอบกับขFอมูลเชิงประจักษ5
และมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบอยูOระหวOาง .74 - .93 เรียงลำดับคOาน้ำหนักองค5ประกอบจากมากไปหานFอยไดF
ดังนี้ 1. ผลิตผลงาน - สานสิ่งใหมO (.93) 2. กOอเกิดแนวคิด (.92) 3. เพิ่มพูนการคิดตOาง (.89) 4. คิดกระจOาง
ละเอียดลออ (.88) 5. คิดไววOองหลายทาง (.87) 6. คิดอยOางแคลOวคลOอง (.82) กับ 7. ใชFเกณฑ5การประเมิน
(.82) มีคOาน้ำหนักองค5ประกอบเทOากัน 8. แสวงหาขFอมูล (.80) และระบุประเด็นปBญหา (.74)
4. โมเดลองค5ประกอบเชิงยืนยันทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหา มี 6 องค5ประกอบ (ตัวแปรแฝง)
และมี ต ั ว แปรสั ง เกตไดF 30 ตั ว โดยโมเดลหลั ง การปรั บ แตO ง มี ค O า Chi - Square= 345.842, df= 312,
CMIN/DF= 1.108, p= .091, GFI= .964, AGFI= .946, NFI= .961, TLI= .994, CFI= .996, RMSEA= .013
และ RMR= .017 ซึ่งถือวOาผOานเกณฑ5คOาสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค5ประกอบกับขFอมูลเชิงประจักษ5
และมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบอยูOระหวOาง .77 - .96 เรียงลำดับคOาน้ำหนักองค5ประกอบจากมากไปหานFอยไดF
ดังนี้ 1. มีการไตรOตรอง - ทดลองปฏิบัติ (.96) 2. จัดระบบชุดวิธี (.93) 3. เพิ่มพูนกลยุทธ5 (.86) 4. ประเมินวัด
ตามเกณฑ5 - เนFนการประยุกต5ใชF (.87) 5. ระบุประเด็นปBญหา (.84) และ 6. แสวงหาขFอมูล (.76)
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องคTความรูaใหมG
องคZประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทักษะกระบวนการคิดขัน้ สูง 4 ประเภท
ทักษะกระบวนการ
คิดวิจารณญาณ

ทักษะกระบวนการ
คิดตัดสินใจ

ทักษะกระบวนการ
คิดสรTางสรรคZ

ทักษะกระบวนการ
คิดแกTไขปfญหา

ระบุประเด็นป`ญหา

ระบุประเด็นป`ญหา

ระบุประเด็นป`ญหา

ระบุประเด็นป`ญหา

แสวงหาขfอมูล

แสวงหาขfอมูล

แสวงหาขfอมูล

แสวงหาขfอมูล

เพิ่มพูนเหตุผล

เพิ่มพูนทางเลือก

เพิ่มพูนการคิดตrาง

เพิ่มพูนกลยุทธ/

พิสูจน/คfนขfอเท็จริง สรุปอfางอิงแบบอุปนัย

กะเทาะเปลือกความคิด

คิดอยrางแคลrวคลrอง

จัดระบบชุดวิธี

พินิจทางที่ดที ี่สุด

คิดไววrองหลายทาง

มีการไตรrตรอง - ทดลอง
ปฏิบัติ

พิสูจน/คfนขfอเท็จริง สรุปอfางอิงแบบนิรนัย
ใชfเกณฑ/การประเมิน

คิดกระจrางละเอียดลออ
กrอเกิดแนวคิด

ประเมินวัดตามเกณฑ/ เนfนการประยุกต/ใชf

ผลิตผลงาน - สานสิ่งใหมr
ใชfเกณฑ/การประเมิน

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนการวัดและการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 4 ประเภท
ตามองค5ประกอบที่ยืนยันไดF

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขFอที่ 1 พบวOา นักศึกษาครู มีสภาพปBจจุบันโดยรวมอยูOในระดับปานกลาง
(x" = 2.82, S.D.= 4.34) และมีสภาพที่พึงประสงค5 โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด (x" = 4.57, S.D.= 3.61)
เรียงลำดับตามความตFองการจำเปHนเรOงดOวนในการพัฒนานักศึกษาครูไดF ดังนี้ 1) ทักษะกระบวนการคิด
สรFางสรรค5 (PNI= .40) 2) ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ (PNI= .38) 3) ทักษะกระบวนการคิดแกFไข
ปBญหา (PNI= .37) และ 4) ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ (PNI= .36) สอดคลFองกับ World Economic
Forum (2020) ที่ไดFสรุปทักษะสำหรับการทำงานในป› 2025 ไวF 10 ทักษะ (นำเสนอเฉพาะที่เกี่ยวขFอง) โดย
อันดับ 1 คือ การแกFปBญหาที่มีความซับซFอน อันดับ 2 คือ การใชFความคิดอยOางมีวิจารณญาณ อันดับ 3 คือ
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มีความคิดสรFางสรรค5 และอันดับ 7 คือ การตัดสินใจ ซึ่งครอบคลุมความตFองการจำเปHนเรOงดOวนในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงทั้ง 4 ประเภทในงานวิจัยนี้ โดยทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5เปHนความตFองการ
จำเปHนอันดับแรก เนื่องจากยุคการศึกษา 4.0 เปHนการศึกษาที่เนFนการพัฒนาคนเพื่อไปสรFางผลผลิต การ
จัดการศึกษาจึงควรเนFนใหFผูFเรียนเกิดการคิดสรFางสรรค5แลFวแปรความคิดสรFางสรรค5นั้นเปHนผลผลิต (Siphai,
and Sinlarat, 2018) สOวนทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจอยูOอันดับทFายสุด เนื่องจากผูFตอบอาจเห็นวOาการคิด
ขั้นสูงประเภทตOาง ๆ นั้นจะมีการคิดตัดสินใจอยูOรOวมดFวย
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค5ขFอที่ 2 พบวOา โมเดลองค5ประกอบเชิงยืนยันทั้ง 4 โมเดลมีความสอดคลFอง
กลมกลืนกับขFอมูลเชิงประจักษ5 เนื่องจากในแตOละองค5ประกอบกำหนดพฤติกรรมบOงชี้ไดFชัดเจนตรงกับนิยามที่ไดF
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม หลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการและนักการศึกษาอื่น ๆ
ซึ่งอาจมีชื่อเรียกองค5ประกอบที่แตกตOางกันบFางแตOเมื่อพิจารณาถึงขFอความในตัวบOงชี้แลFวพบวOา มีการระบุ
พฤติกรรมไวFคOอนขFางคลFายกันโดยทุกองค5ประกอบที่ยืนยันไดFครอบคลุมกับพฤติกรรมที่บOงชี้ถึงทักษะกระบวนการ
คิดขั้นสูงทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
2.1 โมเดลทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ มี 6 องค5ประกอบ หลังการปรับแตOงมีคOาสถิติที่ใชFวัด
ความกลมกลืนผOานเกณฑ5มาตรฐาน คือ CMIN/DF= 1.113 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Schumacker, and Lomax, 2010), p= .071 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจั กษ5 (Byrne, 2010), GFI= .958 แสดงวO าโมเดลมี ความสอดคลF องกั บขF อมู ลเชิ งประจั กษ5 (Hu, and
Bentler, 1999), AGFI= .945 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5 (Byrne, 2010), NFI >
.954 (Diamantopoulos, and Siguaw, 2000) แสดงวO า เกิ ด ความกลมกลื น ระหวO า งโมเดลกั บ ขF อ มู ล เชิ ง
ประจักษ5, TLI= .994 แสดงวOาเกิดความกลมกลืนระหวOางโมเดลกับขFอมูลเชิงประจักษ5, CFI=.995 แสดงวOา
โมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี, RMSEA= .014 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Schumacker, and Lomax, 2010), RMR= .015 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Kline, 2011) และมี Factor Loading อยูOระหวOาง .83 - 1.00 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับ
ขFอมูลเชิงประจักษ5 (Hair et al. 2010)
โมเดลมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบเรียงจากมากไปหานFอยไดF ดังนี้ 1. พิสูจน5คFนขFอเท็จจริง - สรุปอFางอิง
แบบอุปนัย สอดคลFองกับ Dressel, and Mayhew (1957); Watson, and Glaser (1964) และ Norris, and
Ennis (1989) 2. เพิ ่ ม พู น เหตุ ผ ล สอดคลF อ งกั บ Dressel, and Mayhew (1957); Decaroli (1973) และ
Norris, and Ennis (1989) 3. พิสูจน5คFนขFอเท็จจริง - สรุปอFางอิงแบบนิรนัย สอดคลFองกับ Watson, and
Glaser (1964); Decaroli (1973); Noris, and Ennis (1989) 4. แสวงหาขFอมูล สอดคลFองกับ Dressel, and
Mayhew (1957); Watson, and Glaser (1964); Decaroli (1973) และ Norris, and Ennis (1989) 5.ระบุ
ประเด็ นปB ญหา สอดคลF องกั บ Dressel, and Mayhew (1957); Watson, and Glaser (1964); Decaroli
(1973) และ Norris, and Ennis (1989) และ 6. ใชFเกณฑ5การประเมิน สอดคลFองกับ Watson, and Glaser
(1964); Decaroli (1973) และ Norris, and Ennis (1989) โดยองค5ประกอบที่มีคOาน้ำหนักมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1. พิสูจน5คFนขFอเท็จจริง - สรุปอFางอิงแบบอุปนัย 2. เพิ่มพูนเหตุผล และ 3. พิสูจน5คFนขFอเท็จจริง -
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สรุปอFางอิงแบบนิรนัย ซึ่งการคิดวิจารณญาณเปHนการคิดพิจารณาอยOางไตรOตรองตามหลักการของเหตุผลและ
ตF อ งมี ห ลั ก ฐานในการอF า งอิ ง กO อ นทำการประเมิ น ตั ด สิ น ใจวO า สิ ่ ง ใดควรเชื ่ อ สิ ่ ง ใดควรทำ (Good, 1973;
Khemmani, 2011; Pornkul, 2014) คำนิยามนี้มีความสอดคลFองกับองค5ประกอบที่ยืนยันไดF โดยในขั้นพิสูจน5
คFนขFอเท็จจริง - สรุปอFางอิงแบบอุปนัยและพิสูจน5คFนขFอเท็จจริง - สรุปอFางอิงแบบนิรนัยเปHนการคิดในเชิง
ตรรกะที่ตั้งอยูOบนพื้นฐานของการนำเหตุผลมาใชFใหFมากในการคิด (เพิ่มพูนเหตุผล) ทั้ง 3 องค5ประกอบนี้จึงถือ
ไดFวOาเปHนลักษณะเฉพาะอันโดดเดOนของการคิดวิจารณญาณ
2.2 โมเดลทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ มี 5 องค5ประกอบ หลังการปรับแตOงมีคOาสถิติที่ใชFวัดความ
กลมกลืนผOานเกณฑ5มาตรฐาน คือ CMIN/DF= 1.133 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี
(Schumacker, and Lomax, 2010), p= .079 แสดงวO า โมเดลมี ค วามสอดคลF อ งกั บ ขF อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ5
(Byrne, 2010), GFI= .960 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5 (Hu, and Bentler, 1999),
AGFI= .944 แสดงวO า โมเดลมี ค วามสอดคลF อ งกั บ ขF อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ5 (Byrne, 2010), NFI > .950
(Diamantopoulos, and Siguaw, 2000) แสดงวOาเกิดความกลมกลืนระหวOางโมเดลกับขFอมูลเชิงประจักษ5,
TLI= .992 แสดงวOาเกิดความกลมกลืนระหวOางโมเดลกับขFอมูลเชิงประจักษ5, CFI=.994 แสดงวOาโมเดลมีความ
สอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี, RMSEA= .016 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี
(Schumacker, and Lomax, 2010), RMR= .018 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี
(Kline, 2011) และมี Factor Loading อยูOระหวOาง .75 - .92 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5 (Hair et al., 2010)
โมเดลมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบเรียงจากมากไปหานFอยไดF ดังนี้ 1. กะเทาะเปลือกความคิดกับ
2. พินิจทางที่ดีที่สุด สอดคลFองกับ Beyer (1985); Laskey, and Compbell (1991); Yildiz (2012) และ
Galotti (2013) 3. เพิ่มพูนทางเลือก สอดคลFองกับ Beyer (1985); Galotti (2013); Eisenfuhr (2011) และ
Verma (2014) 4. แสวงขF อ มู ล สอดคลF อ งกั บ Beyer (1985); Laskey, and Compbell (1991); Yildiz
(2012); Galotti (2013) และ Verma (2014) และ 5.ระบุ ป ระเด็ น ปB ญหา สอดคลF อ งกั บ Beyer (1985);
Laskey, and Compbell (1991); Galotti (2013) และ Verma (2014) ซึ่งเมื่อพิจารณาองค5ประกอบของ
การคิดตัดสินใจแลFวจะพบวOา มีความสัมพันธ5กับการคิดวิจารณญาณที่เชื่อมโยงไปยังการคิดแกFไขปBญหาและ
การคิดสรFางสรรค5 จึงควรนำการคิดตัดสินใจมาใชFรOวมดFวยเพื่อสOงเสริมประสิทธิภาพการคิดขั้นสูงในประเภท
นั้น ๆ เพิ่มขึ้น โดยองค5ประกอบที่มีคOาน้ำหนักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. กะเทาะเปลือกความคิด 2. พินิจ
ทางที่ดีที่สุด และ 3. เพิ่มพูนทางเลือก ซึ่งทั้ง 3 องค5ประกอบนี้สอดคลFองกับความหมายของการตัดสินใจอยOาง
มีเหตุผลวOา เปHนกระบวนการคิดวิเคราะห5 จำแนกแยกแยะ หาขFอดีขFอเสีย พิจารณาคFนหาหรือสรFางทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือก ประเมินทางเลือกที่มีความเปHนไปไดFหรือเปHนหนทางใหFบรรลุตาม
เป¨าหมายหรือวัตถุประสงค5เพื่อกำหนดทางเลือกอยOางเปHนระบบและมียุทธศาสตร5หรือมีกลยุทธ5สูงสุด โดย
วินิจฉัยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับนำไปสูOการปฏิบัติเพื่อใหFบรรลุเป¨าหมายหรือวัตถุประสงค5สูงสุด (Beyer,
1985; Laskey, and Compbell, 1991; Simon, 1997; Gazzaniga, 2009; Eisenfuhr, 2011; Yildiz, 2012
Galotti, 2013; Verma, 2014)
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2.3 โมเดลทักษะกระบวนการคิดสรFางสรรค5 มี 9 องค5ประกอบ หลังการปรับแตOงมีคOาสถิติที่ใชFวัดความ
กลมกลืนผOานเกณฑ5มาตรฐาน คือ CMIN/DF= 1.223 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี
(Schumacker, and Lomax, 2010), p= .000 (ไมOเปHนไปตามเกณฑ5) คือ คOาสถิติไค - สแควร5มีนัยสำคัญ
(≤ .05) แตOหากมีคOาไค - สแควร5สัมพัทธ5 < 3, GFI และ AGFI > .90, CFI > .95 คOา Standardized RMR
< .08 และคOา RMSEA < .06 ถือวOาโมเดลองค5ประกอบสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5 (Chadcham, and
Kornpetchpranee, 2003) โดยการตรวจสอบเพื่อยืนยันวOาโมเดลทฤษฎีการวัดที่สรFางขึ้นมีความสอดคลFองกับ
ขFอมูลเชิงประจักษ5 ในอดีตพิจารณาจากคOาไค - สแควร5ที่ไดFตFองไมOมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งหมายถึงโมเดล
พัฒนาขึ้นมาไมOมีความแตกตOางกับขFอมูลเชิงประจักษ5อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ อยOางไรก็ตามคOาไค - สแควร5ที่
คำนวณไดFรับผลกระทบจากขนาดกลุOมตัวอยOางที่ใหญOหรือขFอมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากสมมุติฐานเบื้องตFนจึงควร
พิจารณาจากคOาสถิติตัวอื่น ๆ ดFวย (Sakulsriprasert, 2013) และเมื่อพิจารณาถึงคOาสถิติอื่น ๆ แลFวพบวOามี
คO าสถิ ติผO านเกณฑ5 คื อ มี GFI= .953 แสดงวO าโมเดลมี ความสอดคลF องกั บขF อมู ลเชิ งประจั กษ5 (Hu, and
Bentler, 1999), AGFI= .940 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5 (Byrne, 2010), NFI
> .957 (Diamantopoulos, and Siguaw, 2000) แสดงวO า เกิ ด ความกลมกลื น ระหวO า งโมเดลกั บ ขF อ มู ล
เชิงประจักษ5, TLI= .990 แสดงวOาเกิดความกลมกลืนระหวOางโมเดลกับขFอมูลเชิงประจักษ5, CFI= .992 แสดงวOา
โมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี, RMSEA= .016 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Schumacker, and Lomax, 2010), RMR= .016 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Kline, 2011) และมี Factor Loading อยูOระหวOาง .74 - .93 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับ
ขFอมูลเชิงประจักษ5 (Hair et al. 2010)
โมเดลมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบเรียงจากมากไปหานFอยไดF ดังนี้ 1. ผลิตผลงาน - สานสิ่งใหมO (.93)
สอดคลFองกับ Guilford, and Hoepfner (1971); Torrance (1992) และ Plsek (1997) 2. กOอเกิดแนวคิด
(.92) สอดคลF อ งกั บ Osborn (1963); Guilford, and Hoepfner (1971); Torrance (1992) และ Plsek
(1997) 3. เพิ่มพูนการคิดตOาง (.89) 4. คิดกระจOางละเอียดลออ (.88) 5. คิดไววOองหลายทาง (.87) และ 6. คิด
อยOางแคลOวคลOอง (.82) สอดคลFองกับ Guilford (1967); Torrance (1992); และ Guilford, and Hoepfner
(1971) 7. ใชFเกณฑ5การประเมิน (.82) สอดคลFองกับ Osborn (1963) และ Bandrowski (1996) 8. แสวงหา
ขF อ มู ล (.80) สอดคลF อ งกั บ Osborn (1963) และ Torrance (1992) และ 8. ระบุ ป ระเด็ น ปB ญ หา (.74)
สอดคลFองกับ Osborn (1963); Guilford, and Hoepfner (1971); Wallas, (1971) และ Torrance (1992)
โดยองค5ประกอบที่มีคOาน้ำหนักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. ผลิตผลงาน - สานสิ่งใหมO สอดคลFองกับ
ความหมายของความคิดสรFางสรรค5วOา เปHนลักษณะของผลผลิต สิ่งประดิษฐ5ที่แปลกใหมO นวัตกรรมหรือวิธีการ
แกF ป B ญ หาที ่ เ กิ ด ประโยชน5 ส ู ง สุ ด (Torrance, 1992; Sternberg, 2009) 2. กO อ เกิ ด แนวคิ ด สอดคลF อ งกั บ
กระบวนการคิดสรFางสรรค5ในขั้นการรูFแจFงของ Wallach, and Kogan (1965) ขั้นการสะสมรูปแบบการคิด
ขั้นครุOนคิดไปสูOการรูFแจFงและขั้นสังเคราะห5สิ่งตOาง ๆ เขFาดFวยกันของ Osborn (1963) ขั้นการคFนพบแนวคิด
ของ Torrance (1992) และขั้นความคิดใหมOของ Plsek (1997) โดยในขั้นนี้จะเปHนการนำทุกการคิด (เพิ่มพูน
การคิดตOาง คิดอยOางแคลOวคลOอง คิดไววOองหลายทางและ คิดกระจOางละเอียดลออ) มาเชื่อมโยงผสมผสาน
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คำตอบเขFาดFวยกันอันจะทำใหFไดFแนวคิดใหมOที่สมบูรณ5ยิ่งขึ้น จากนั้นจึงไตรOตรองนำเหตุผลมาใชFพิจารณา
แนวคิดใหมOที่ไดFวOามีความเกี่ยวขFองหรือเปHนเหตุเปHนผลกันกับประเด็นปBญหาและขFอมูลหรือไมO แลFวประเมิน
แนวคิดใหมOเพื่อตั้งขึ้นเปHนสมมุติฐานและคาดคะเนลOวงหนFาอยOางมีเหตุผลจนแนOใจวOามีความเปHนไปไดFในทาง
ปฏิบัติและตั้งอยูOบนพื้นฐานของความเปHนจริง ดังนั้นในการคิดสรFางสรรค5จึงมีการคิดวิจารณญาณอยูOรOวมดFวย
สอดคลFองกับ Krulik, and Rudnick (1993) ที่อธิบายวOา การคิดวิจารณญาณมีสOวนชOวยในการประเมินผล
คุณภาพของความคิดสรFางสรรค5 นอกจากนี้ Bandrowski (1996) ผูFเสนอ A Model for Creative Strategic
Planning ไดFอธิบายวOา เมื่อสรFางแนวคิดแลFวตFองมีการวิพากษ5วิจารณ5อยOางละเอียดรอบคอบ และสอดคลFอง
กับ De Bono (2016) ที่ใหFความหมายความคิดเชิงสรFางสรรค5วOา เปHนความสามารถในการคิดนอกกรอบเพื่อ
สรFางแนวคิดใหมOที่จะนำมาใชFแกFปBญหาไดFหลาย ๆ แนวคิดและนำแนวคิดเหลOานี้ไปพัฒนาตOอเพื่อใหFสามารถใชF
แกFปBญหาที่ตFองการไดF และ 3. เพิ่มพูนการคิดตOาง เปHนการคิดหาคำตอบที่แปลกใหมOไมOซ้ำใคร แตกตOางไปจาก
กรอบความคิดเดิมหรือความคิดธรรมดาทั่วไป ซึ่งถือเปHนองค5ประกอบสำคัญในการคิดอยOางสรFางสรรค5โดยหาก
นำไปใชFแกFไขปBญหาจะกOอใหFเกิดการแกFไขปBญหาอยOางสรFางสรรค5ตOอไป
2.4 โมเดลทักษะกระบวนการคิดแกFไขปBญหา มี 6 องค5ประกอบ หลังการปรับแตOงมีคOาสถิติที่ใชFวัด
ความกลมกลืนผOานเกณฑ5มาตรฐาน คือ CMIN/DF= 1.108 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Schumacker, and Lomax, 2010), p= .091 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจั กษ5 (Byrne, 2010), GFI= .964 แสดงวO าโมเดลมี ความสอดคลF องกั บขF อมู ลเชิ งประจั กษ5 (Hu, and
Bentler, 1999), AGFI= .946 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5 (Byrne, 2010), NFI >
.961 (Diamantopoulos, and Siguaw, 2000) แสดงวO า เกิ ด ความกลมกลื น ระหวO า งโมเดลกั บ ขF อ มู ล เชิ ง
ประจักษ5, TLI= .994 แสดงวOาเกิดความกลมกลืนระหวOางโมเดลกับขFอมูลเชิงประจักษ5, CFI =.996 แสดงวOา
โมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิงประจักษ5ดี, RMSEA= .013 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Schumacker, and Lomax, 2010), RMR= .017 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับขFอมูลเชิง
ประจักษ5ดี (Kline, 2011) และมี Factor Loading อยูOระหวOาง .77 - .96 แสดงวOาโมเดลมีความสอดคลFองกับ
ขFอมูลเชิงประจักษ5 (Hair et al. 2010)
โมเดลมีคOาน้ำหนักองค5ประกอบเรียงจากมากไปหานFอยไดF ดังนี้ 1. มีการไตรOตรอง - ทดลองปฏิบัติ
สอดคลFองกับ Guiford (1971); Weir (1974); Dewey (1993); Sternberg (2009) และ Khemmani (2011)
2. จัดระบบชุดวิธีสอดคลFองกับ Sternberg (2009) และ Khemmani (2011) 3. เพิ่มพูนกลยุทธ5 สอดคลFอง
กั บ Weir (1974); Guiford (1971); Dewey (1993); Sternberg (2009) และ Khemmani (2011)
4. ประเมินวัดตามเกณฑ5 - เนFนการประยุกต5ใชFสอดคลFองกับ Guiford (1971); Dewey (1993); Isaksen,
Dorval, and Treffinger (2011) และ Sternberg (2009) 5. ระบุประเด็นปBญหา สอดคลFองกับ Guiford
(1971); Weir (1974); Dewey (1993); Khemmani (2011); Sternberg (2009) และ Isaksen, Dorval,
and Treffinger (2011) และ 6. แสวงหาขF อ มู ล สอดคลF อ งกั บ Dewey (1993); Sternberg (2009);
Khemmani (2011) และ Isaksen, Dorval, and Treffinger (2011) โดยองค5ประกอบทีม่ ีคOาน้ำหนักมากที่สุด
3 อันดับแรก คือ 1. มีการไตรOตรอง - ทดลองปฏิบัติ ซึ่งเปHนการพินิจพิจารณาไตรOตรองถึงวิธีการอยOางรอบคอบ
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กOอนการลงมือปฏิบัติจัดการแกFไขปBญหา ดังนั้นการแกFไขปBญหาที่ประสบผลสำเร็จตFองมีการคิดวิจารณญาณ
รOวมดFวย สอดคลFองกับ Noris, and Ennis (1989) และ Alfaro - Lefever (2019) ที่ไดFกลOาววOา การคิดแกFไข
ปBญหาและการคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธ5กันอยOางมาก 2. จัดระบบชุดวิธี สอดคลFองกับ Robertson
(2001) ที่เสนอวOามิติของปBญหามี 3 สOวน ซึ่งเริ่มจากสถานการณ5ที่ทำใหFเกิดความไมOพึงพอใจ (สภาวะเริ่มตFน)
โดยปBญหาจะไดFรับการแกFไขตามความคาดหวัง (สภาวะตามเป¨าหมาย) ตOอเมื่อมีชุดของการปฏิบัติอยOางเปHน
ลำดับขั้นตอน และ 3. เพิ่มพูนกลยุทธ5 เปHนการคิดวางแผนหารูปแบบวิธีการแกFไขปBญหาหลาย ๆ ทางใหFมาก
ที่สุด โดยไตรOตรองพิจารณาถึงความเกี่ยวขFองกัน ความเปHนเหตุเปHนผลกับประเด็นปBญหาและขFอมูล แลFวทำ
การประเมินอยOางมีเหตุผลจนแนOใจวOาแผนการปฏิบัติ รูปแบบหรือวิธีการนั้นมีความเปHนไปไดFในทางปฏิบัติที่จะ
นำไปสูOการแกFไขปBญหาไดFจริง ซึ่งขั้นนี้มีความสัมพันธ5กับกระบวนการแกFไขปBญหาอยOางสรFางสรรค5ในขั้น
รวบรวมแนวคิดของ Isaksen, Dorval, and Treffinger (2011)

สรุป

ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงตามความตFองการจำเปHนเรOงดOวนในการพัฒนานักศึกษาครู คือ ทักษะ
กระบวนการคิดสรFางสรรค5ซึ่งมี 9 องค5ประกอบ ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณซึ่งมี 6 องค5ประกอบ ทักษะ
กระบวนการคิดแกFไขปBญหาซึ่งมี 6 องค5ประกอบและทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจซึ่งมี 5 องค5ประกอบ โดย
องค5ประกอบเปHนขั้นตอนการคิดที่มีความสัมพันธ5กันและในแตOละขั้นตอนจะประกอบดFวยทักษะการคิดยOอย
หลายทักษะทั้งทักษะการคิดที่เปHนแกนและทักษะการคิดที่ซับซFอนที่ตFองนำมาใชFรOวมกันหรือเพื่อการสOงเสริม
กันตั้งแตOตFนจนสิ้นสุดกระบวนการคิด

ขaอเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผูFวิจัยมีขFอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขTอเสนอแนะจากการวิจัย
การนำผลการวิจัยนี้ไปเปHนกรอบแนวคิดหรือนำไปปรับใชFเพื่อการวัดและประเมินหรือเพื่อการสOงเสริม
พัฒนา ควรไดFศึกษาถึงนิยามของแตOละองค5ประกอบซึ่งจะทำใหFเขFาใจไดFวOามีทักษะการคิดยOอยใดที่ปรากฏอยูOใน
ขั้นตอนของการคิด โดยปรับแบบวัดใหFเหมาะสมกับกลุOมตัวอยOางตามบริบทเพื่อใหFไดFเครื่องมือวัดที่มีความ
เฉพาะเจาะจง หรือหากนำไปสOงเสริมพัฒนาควรฝšกใหFมีทักษะการคิดยOอยที่ปรากฏอยูOในนิยามกOอน ซึ่งอาจเนFน
ไปที่องค5ประกอบที่มีคOาน้ำหนักมาก แตOเพื่อใหFเกิดศักยภาพทางความคิดสูงสุดควรดำเนินการใหFครบถFวน
เนื่องจากองค5ประกอบที่ไดFเปHนขั้นตอนของการคิดขั้นสูงทีม่ ีความเชื่อมโยงกัน
2. ขTอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตMอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตOอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
การนำโมเดลทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเดิมไปเปรียบเทียบยืนยันผลกับกลุOมตัวอยOางอื่น หรือการนำ
โมเดลทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงที่มีความสัมพันธ5กันไปสังเคราะห5ขึ้นใหมO โดยพิจารณาถึงปBจจัยที่เกี่ยวขFอง
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และทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงอื่น ๆ ที่ยังไมOไดFศึกษาอยOางครอบคลุมครบถFวนเพื่อตOอยอดการวัดและการ
สOงเสริมพัฒนาตOอไป
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