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1
การสอนทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา

เชื่อมโยงกับหลักสูตร
ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไรยิ่งดี!

เบลล์ วอลเลซ

	 “พวกเราคิด	แล้วก็คิด	และก็คิดออกจนได้	พวกเราลองน�าไปใช้	แต่ไม่ได้ผล!”

	 “แล้วหนูท�าอย่างไรหลังจากนั้น”

	 “พวกเราก็คิด	แล้วก็คิดอีก	แล้วเจนก็เกิดความคิดใหม่	พวกเราลองน�าไปใช้	คราวนี้ได้ผล!”

(บทสนทนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหากับกลุ่มเด็กอายุ 4 ปี  รายงานโดย เลสลีย์  เล)



12 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น

	ข้อคิดเห็น
	 ครูระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนต้น	คือผู้ท่ีมีหน้าที่พัฒนาการสร้างการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน 

ของเด็ก	 สังคมมักตัดสินเอาเองว่าครูมีหน้าท่ีปูพ้ืนฐานด้านการอ่าน	การเขียน	และการค�านวณ	รวมทั้ง

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เด็ก	ความจริงแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีบทบาท

ส�าคัญในการปูพื้นฐานเหล่านี้ด้วยเช่นกัน	แต่ก็มักเป็นไปได้ยากในสังคมที่เร่งรีบอย่างปัจจุบัน	 เด็กอนุบาล 

ที่เริ่มเข้าโรงเรียนมักมีทักษะทางภาษาท่ียังกระท่อนกระแท่น	รวมท้ังมีประสบการณ์จากการเล่นและพูดคุย

อย่างสร้างสรรค์น้อยเกินไป	และยังไม่ได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม	ด้วยเหตุน้ี	ความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพของครูคนแรกของเด็กจึงมีความส�าคัญอย่างย่ิง	ครูอนุบาลควรให้ค�าแนะน�าและชี้

แนวทางแก่พ่อแม่ผูป้กครองให้มาก	เพ่ือท่ีพวกเขาจะได้เพ่ิมเติมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก	รวมท้ังพัฒนา

ทักษะทางสังคม	สร้างความมั่นใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองให้แก่เด็ก

	 ครใูนระดบัประถมศกึษาตอนปลายข้ึนไปรวมทัง้ผูป้กครองต้องอาศยัการวางรากฐานท่ีดขีองครอูนุบาล 

อย่างมาก	 จากการท่ีผู้เขียนได้ท�างานร่วมกับครูอนุบาลหลาย ๆ คนก็พบว่า	พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี	จัดการงานหลายอย่างไปพร้อม ๆ กันได้	 เอาใจใส่ต่อความต้องการอันหลากหลาย

ของเดก็แต่ละคนในเวลาเดยีวกัน	สามารถจดัการให้เดก็ท่ียึดตนเองเป็นศนูย์กลางมารวมเป็นกลุม่ทางสงัคม 

ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเพ่ือน ๆ	 ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เด็กสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง	รวมทั้ง 

เตรียมความพร้อมให้พวกเขามีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนในระดับชั้นต่อไป



อ้วน

หมวกทรงสูง

คิ้วและเคราสีขาว

ถุงมือสีเขียว

ตาสีฟ้า

รปูลักษณ์
ของ

ซานตาคลอส

แว่นตา

รองเท้าบู๊ต
และเข็มขัดสีด�า

แก้มและจมูกสีแดง
ผมหยิกสีน�้าตาล

เสื้อคลุมสีแดง

ร่าเริง

ใจดี

ยิ้มเก่ง

น่ารัก

ชอบหัวเราะ

ดี ใจ

น่าประหลาดใจ

ยอดเยี่ยม

อ่อนโยน

น่าอัศจรรย์

หน้าตามีความสุข
ฉลาด

สนกุสนาน

รอบคอบ

บุคลิกและ
นสิัยของ

ซานตาคลอส
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สุนัข วิ่ง ขึ้นเนนิเขา

เพื่อจับแมว

ขนยาว
ตัวใหญ่
ตัวเล็ก
มอมแมม

ลูกเล็ก/ลูกใหญ่
ชัน/ลาด
เป็นหลุม
เป็นบ่อ

ขนปุกปุย
อ้วน/ผอม

ขนสั้น/ขนยาว
ซกุซน
มอมแมม

ช้า
เร็ว

สุนัขสีด�าขนยาวตัวมอมแมมวิ่งขึ้นเนนิเขาชันอย่างรวดเร็วเพื่อจับแมวตัวอ้วนขนปุกปุยที่ซกุซน
บันทึกโดยซูซาน เฮย์เวิร์ด โรงเรียนเด็กแรกเกิดแห่งศาสนจักรอังกฤษแฮร์โรว์บี  (ลิงคอล์นเชียร์)
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หนูตัวหนึ่ง วิ่ง เพื่อหนแีมว

เข้าไปในรู ของมัน

ผอมโซ
หิวโซ
เหม็น
สีเทา

ดุร้าย
หิวจัด
โกรธจัด

เล็ก ๆ
ที่ปลอดภัย
ที่น่าอยู่

เล็กกระจิริด
มืด ๆ

เร็ว
กะโผลกกะเผลก

หนูสีเทาผอมโซตัวหนึ่งวิ่งเร็วเพื่อหนแีมวดุร้ายเข้าไปในรเูล็ก ๆ ที่ปลอดภัยของมัน
บันทึกโดยซูซาน เฮย์เวิร์ด โรงเรียนเด็กแรกเกิดแห่งศาสนจักรอังกฤษแฮร์โรว์บี  (ลิงคอล์นเชียร์)

บันทึกโดยพอลลา เวสต์วูด โรงเรียนเด็กแรกเกิดแห่งศาสนจักรอังกฤษแฮร์โรว์บี  (ลิงคอล์นเชียร์)

มีพระเจ้าเป็นบิดา

ใจดี พระเยซู

ประสูติ ในวันคริสต์มาส

ช่วยคนที่เดือดร้อน

มารีย์และโยเซฟเป็นผู้เลี้ยงดู

เหมือนกับพระเจ้า ตาสีน�้าตาล

มีความสุข

สวมชดุสีขาว
ผมยาว

สีน�้าตาล

มีเครา
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 จุดประสงค์

	 จุดประสงค์ของบทน้ีไม่ใช่เพ่ือบอกว่าครูอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนต้นท�าหน้าที่ได้ไม่ดีพอ 

แต่เพ่ือเสนอแนะวิธีขยายขอบเขตการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐาน	 (framework)	ของทักษะการคิดและ 

การแก้ปัญหาท่ีสอดคล้อง	บ่อยครั้งท่ีครูท�างานไปตามสัญชาตญาณภายใต้ความคิดของตนเองเก่ียวกับ 

ทักษะการคิด	แต่ที่ถูกครูควรจะน�ากรอบมาตรฐานของทักษะการคิดนี้ไปใช้ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียน

	 เน้ือหาในบทน้ีน�าเสนอกรอบมาตรฐานเก่ียวกับวิธีการพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาซึ่งได้ผ่าน

การวิจัยมาแล้วอย่างดี	โดยเชื่อมโยงกับหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	พร้อมตัวอย่างกิจกรรมในชั้นเรียน	 กรอบ

มาตรฐานของทักษะการคิดและการแก้ปัญหานี้เรียกว่า	TASC	ซึ่งย่อมาจาก	Thinking	Actively	 in	a 

Social	Context แปลว่า	“การคิดอย่างกระตือรือร้นภายใต้บริบททางสังคม”	 โดยจะอธิบายต่อไปในบทนี้

	การอภิปรายกลุ่ม
	 สะท้อนคดิเก่ียวกับข้อคิดเห็นต่อไปน้ีของคร	ูซึง่เกิดขึน้ในระหว่างการประชมุบคุลากรของโรงเรยีน	และ 

ตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

	การสะท้อนคิด
	 ลองคิดดูสักนิดว่า	มีทักษะใดบ้างที่เราต้องการให้เด็กพัฒนา

 	 ทักษะนั้นมีความส�าคัญอย่างไรถึงต้องบรรจุไว้ในหลักสูตร

 	 ครูในโรงเรียนได้ร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กจะได้รับรู้ในสิ่งเดียวกันจากกิจกรรมแต่ละ 

	 	 กิจกรรมและจากครูแต่ละคนหรือไม่

 	 เด็กรับรู้ถึงพัฒนาการด้านทักษะการคิดของตนเองหรือไม่

 	 ผู้ปกครองรับรู้ถึงทักษะที่ตนเองและครูพยายามให้เด็กพัฒนาหรือไม่	

 	 มีการจัดอบรมทักษะการคิดส�าหรับผู้ปกครองหรือไม่

 จุดประสงค์

	 จดุประสงค์ของบทน้ีคอื	กระตุน้ให้ครไูด้สะท้อนคิดถึงสิง่ท่ีท�าไปแล้วเพ่ือตรวจสอบความเป็นมอือาชพี

ของตนเอง	ซึง่จะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุและขยายขอบเขตการปฏิบตังิานให้ดย่ิีงขึน้	 นอกจากนีค้วรให้ผูป้กครอง 

เข้ามามีส่วนร่วมด้วย	เพราะเมื่อบ้านและโรงเรียนท�างานร่วมกัน	เด็กจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล
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ครมูีภาระงานมากมาย
อยู่แล้ว ยังจะต้องสร้างสรรค์

สิ่งใหม ่ๆ อีกหรือ

จากนั้นครตู้องปูพื้นฐาน
ด้านการอ่าน การเขียน และ

การคิดค�านวณ แต่เป็นเรื่องยาก
เพราะปัจจุบันเด็กสนใจสื่อบันเทิง

ต่าง ๆ มากกว่า

เราเห็นด้วย  เด็กจ�านวนมากคุ้นเคย
กับสื่อบันเทิงและการเรียนรู้แบบรับสาร
ทางเดียวมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จึงเป็นเรื่องยากที่จะฝึกให้เด็กสร้างสรรค์

ความคิดและองค์ความรู้ขึ้นมา แต่ถ้าเราท�าได้ 
หมายความว่าเราได้ปูพื้นฐานให้เด็ก 
เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ใช่แล้ว!  การพูดถึงความรู้สึกเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งการเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น  ความคิดและความรู้สึกไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ เราไม่สามารถคิดโดยปราศจากความรู้สึกได้  ความรู้สึก
ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ความรู้สึกไม่มั่นคงหรือ
เศร้าหมองจะหยุดยั้งความคิด และท�าให้เราไม่กล้าคิด

อย่างสร้างสรรค์หรือแตกต่าง

ถึงแม้ว่าการถ่ายทอดความคิด
จะท�าได้หลายวิธี เด็กอาจถ่ายทอดความคิด
ผ่านศิลปะและดนตรี แต่เราเห็นด้วยว่าภาษา
เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการถ่ายทอดความคิด 
เด็กจะต้องพัฒนาภาษาที่ ใช้สื่อความคิด
รวมทั้งคลังค�าศัพท์ เพื่อให้ถ่ายทอด

ความคิดได้ดีขึ้น
เด็กทุกคนต้องการ

แสดงความรู้สึกออกมา ดังนั้น 
เมื่อเด็กไม่สามารถอธิบายได้ว่าพวกเขา
รู้สึกอย่างไร พวกเขาจะแสดงท่าทาง

หงุดหงิดออกมา

เด็กหลายคนมีปัญหาด้านภาษา
ไม่ ใช่เฉพาะเด็กที่เรียนภาษาที่สอง 
แต่รวมถึงเด็กที่เรียนภาษา

ประจ�าชาติด้วย

การสอนทักษะทาง
สังคมเป็นสิ่งแรกที่ครตู้องท�า 
เช่น ท�าให้เด็กรู้ว่าควรเล่น

ด้วยกันอย่างไร

ใช่! ต้องสอนให้เด็กรู้จักความ
ร่วมมือและการแบ่งปัน ซึ่งเป็นทักษะ

ที่ส�าคัญมาก และเป็นการปูพื้นฐานส�าหรับ
การคิดและแก้ปัญหาที่อาศัย

ความร่วมมือ

เราเห็นด้วยว่าครทู�างานได้ดี
อยู่แล้ว  จริง ๆ แล้วก็ไม่ ใช่การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่หรอก มันคือการคิดทบทวนถึงสิ่งที่
ครทู�าอยู่แล้วและท�าให้งานที่ดีอยู่แล้ว

ดียิ่งขึ้นไปอีก
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เด็กบางคนเป็นนักคิด
โดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นความฉลาด
ที่สุด พวกเขาจะเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อม
ที่บ้านของเด็กเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก

ถ้ามีวิธีการสอนทักษะการคิด
และการแก้ปัญหาที่ชัดเจน เด็ก ๆ

จะเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ

นีห่มายความว่าเด็กทั้งหมด
ต้องคิดไปในทางเดียวกันหรือ  ถ้าเป็น
เช่นนั้น ความคิดสร้างสรรค์และ

อัตลักษณ์อยู่ที่ ไหน

แล้วเด็กที่ต้องการจะฉลาด
รอบรู้ ในหลาย ๆ เรื่องล่ะ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านศิลปะ การเต้น กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 
กิจกรรมด้านมิติสัมพันธ์ ดนตรี 
หรือการปรับตัวทางสังคม

ใช่แล้ว เด็ก ๆ มีลักษณะหรือ
คุณสมบัติทั่วไปที่เหมือนกัน แต่มีประสบการณ์
จากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  เด็กทุกคนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิผลและเติบโต
ด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้น  ในฐานะของคร ูเรา
สามารถสอนเด็กให้รู้จักวิธี ใช้ทักษะการคิดได้

อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งมอบ
ประสบการณ์ ใหม่ ให้พวกเขา

อย่างสม�่าเสมอ

ใช่! ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะเป็นพื้นฐาน
ส�าหรับการเรียนรู้ ในอนาคต ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องอบรม

ผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาในช่วงแรกเริ่มของเด็ก และควร
น�าปัญหาก่อนวัยเรียนมาหารือกันเพื่อให้ได้แนวทางที่มีประโยชน์ 
ภาครัฐควรเห็นความส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุ
เรื่องนี ้ การให้งบประมาณมาเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการศึกษา
ที่เกิดขึ้นภายหลังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยเฉพาะ

ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ ในวัยเด็ก

เด็กทุกคนจ�าเป็นต้องสั่งสม
และพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ซึ่งน�ามาใช้ได้

ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหา เปรียบเหมือนกับการ
หัดขับรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ทักษะขับขี่พื้นฐาน
ที่หลากหลายในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแตกต่างกัน 

ในขณะเดียวกัน เด็กจ�าเป็นต้องมีทักษะทางภาษาและ
การคิดค�านวณที่สามารถน�ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ในการอ่าน-การเขียน 
และในวิชาคณิตศาสตร์

ปัจจัยส�าคัญที่สุดของการเรียนรู้ที่ประสบ
ความส�าเร็จ คือ ภาษา ทักษะ และกระบวนการ 

ครคูวรท�าให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง เช่น ครเูรียกชื่อสิ่งของ
หรือพูดความคิดออกมาให้เด็กได้ยินผ่านทางบทสนทนา
ครตู้องเป็นแบบอย่างในการใช้ทักษะการคิดผ่านการสื่อสาร

ซึ่งถ้าปฏิบัติซ�้า ๆ เด็กก็จะสามารถปฏิบัติตาม
และใช้ทักษะการคิดได้อย่างถูกต้อง

โดยอัตโนมัติ

กิจกรรมใดก็ตามของมนษุย์มักเกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหา เช่น ในการแสดงละครหรือ

การเต้นร�า การต่อตัวต่อสามมิติ การแก้ไขความขัดแย้งในกลุ่ม 
การจัดงานเลี้ยงหรืองานแสดงดนตรี  เด็กจ�าเป็นต้องพัฒนาความ
มั่นใจในศักยภาพของตนเองว่าจัดการกับปัญหาได้  สามารถใช้กลยุทธ์

ทั่วไปร่วมกับทักษะที่ตนเองเชี่ยวชาญ เช่น นักเต้นที่ต้อง
คิดท่าเต้นใหม่ทุกวันก็ต้องการรู้ว่าจะจัดการกับงานอย่างไร 

จะรวบรวมท่าเต้นทั้งหลายอย่างไร จะแสดง
และปรับปรงุท่าเต้นทั้งหมดอย่างไร



TASC
การคิด

(Thinking) สังคม
(Social)

อย่างกระตือรือร้น
(Actively)

บริบท
(Context)

การคิด
•	ไม่ยึดติด
•	ท�าให้มีความเป็นมนุษย์
•	พัฒนาได้

เด็กทุกคนสามารถคิด
และเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

เด็กต้อง
•	มีส่วนร่วม
•	ได้รับโอกาส
•	ได้รับการกระตุ้น

เริ่มจากความอยากเรียนรู้
ของเด็ก ๆ	จ�าเป็นที่เด็กจะ
ต้องสนใจในสิ่งนั้นและได้รับ
ประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง	เพื่อให้เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	

ภายใต้บรรยากาศที่
•	มีปฏิสัมพันธ์กัน
•	มีการแบ่งปัน
•	มีความร่วมมือ

การเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น
เป็นปัจจัยส�าคัญของพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์และสังคม

บริบทต้อง
•	 เกี่ยวข้องและ
	 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
•	 มีความหมายทาง
	 วัฒนธรรม

เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ผ่านกิจกรรมที่สัมพันธ์
กับชีวิตจริง	ความรู้เดิม
ของเด็กเป็นพื้นฐานการ
ขยายขอบเขตความรู้ของ
	 พวกเขา

หลักส�าคัญของ TASC (ส่วนเพิ่มเติมจากวอลเลซ ค.ศ. 2000)

18 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น

พื้นฐานทางทฤษฎีของกรอบมาตรฐานของทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ซึ่งน�าเสนอในหนังสือเล่มนี้
	 ในช่วงกลางทศวรรษ	1980	 เบลล์ วอลเลซ	และ	ฮาร์วีย์ บี. แอดัมส์	 ได้ส�ารวจโครงการที่เก่ียวกับ 

ทักษะการคิดท่ีใช้อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก	 พวกเขาเดินทางไปในหลายประเทศเพ่ือท�างานร่วมกับผู้น�า

และนักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญเรื่องทักษะการคิดและการแก้ปัญหา	หลังจากนั้นได้น�าวิธีการท่ีเลือกจากแหล่ง 

ต่าง ๆ มาใช้	 โดยรวบรวมองค์ประกอบที่ประสบความส�าเร็จจากโครงการท้ังหมดที่พวกเขาได้ประเมินผล

แล้ว	และจัดท�าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา	10	ปี	มุ่งเน้นกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องและคร ู

กลยุทธ์และวิธีการสอนต่าง ๆ ถูกน�ามาทดลองใช้และปรับปรุง	ผ่านกระบวนการปฏิบัติงาน	การประเมิน 

การสะท้อนคดิ	และการปรบัปรงุแก้ไข	ในกลุม่ผูเ้รยีน	คร	ูนกัจติวทิยาการศกึษา	และท่ีขาดไม่ได้คอืนักวิจยั 

ผลลัพธ์จากกระบวนการน้ีคือการพัฒนาแผนผังการสอนทักษะการคิดและการแก้ปัญหาหรือที่รู้จักในชื่อ

ว่า	TASC (Thinking Actively in a Social Context)	ซึง่แปลว่า	“การคดิอย่างกระตอืรอืร้นภายใต้บรบิททาง 

สังคม”	โดย	เบลล์	วอลเลซ	และฮาร์วีย์	บี.	แอดัมส์	ค.ศ.	1993	ซึ่งภายหลังเป็นที่มาของกรอบการพัฒนา

หลักสูตรการสอนทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
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	การสะท้อนคิด
	 คุณต้องการเพิ่มเติมอะไรในหลักส�าคัญของ	TASC	หรือไม่

 จุดประสงค์

	 เนื้อหาส่วนท่ีเหลือในบทนี้จะกล่าวถึงกรอบมาตรฐาน	TASC	บนพ้ืนฐานด้านทฤษฎี	ระเบียบวิธีการ 

สอน	รวมถงึทกัษะหลักและกลยุทธ์ต่าง ๆ ทีร่วมอยู่ในกรอบมาตรฐานนี	้ทัง้นีเ้พื่อให้ครูน�าไปใช้พัฒนาทกัษะ

การคิดและการแก้ปัญหาโดยเชือ่มโยงกับหลกัสตูร	 ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ในชัน้เรยีนในหนังสอืเล่มน้ีแสดง

ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของ	TASC	ในทางปฏิบัติ

	 เนื้อหาในบทต่อ ๆ ไปจะแสดงให้เห็นถึงการน�า	TASC	ไปใช้พัฒนาเด็ก	 โดยมุ่งเน้นท่ีการอ่านออก 

เขยีนได้	รวมท้ังทักษะทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์	 ในระดบัอนุบาลจนถึงประถมศกึษาตอนต้นมกีาร

จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรโดยน�ากิจกรรมการเรยีนรูร้ปูแบบต่าง ๆ มาใช้เพ่ือให้เด็กเกิดพหุปัญญา	 นอกจากน้ี 

ยังใส่ใจในพัฒนาการด้านสังคม	อารมณ์	และร่างกายของเด็ก	รวมทั้งพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

	 เป้าหมายของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งน�ามาสู่การพัฒนา	TASC	คือการรวบรวม	ทดลอง 

และปรับปรุงองค์ประกอบที่มีประสิทธิผลที่สุดของกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ประสบความส�าเร็จส�าหรับทั้ง 

เดก็และคร	ู รปูแบบ	TASC	มุง่เน้นองค์ประกอบท่ีส�าคญัท่ีควรน�าไปเป็นส่วนหนึง่ของโครงการหรอืหลกัสตูร 

เก่ียวกับทักษะการคิด	แต่มันไม่ใช่สิ่งท่ีตายตัว	 รูปแบบ	TASC	 นั้นยืดหยุ่น	สามารถน�าไปปรับใช้และ 

แปลความหมายเพื่อการปฏิบัติได้ตราบเท่าที่หลักส�าคัญยังคงอยู่	 	ผู้มีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้ต่างใช้ความ

เชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้หลักการ	TASC	ด้วยวิธีการของตนเองกับชั้นเรียนต่าง ๆ

	ข้อคิดเห็น
ความเข้าใจในทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของ	TASC
	 จุดแข็งของครูท่ีดีมาจากความฉลาดทางสังคมและอารมณ์	ครูเหล่าน้ีท�างานได้ดีกับกลุ่มเด็ก ๆ ที่มี

ความต้องการแตกต่างกัน	ขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับเด็กแต่ละคนด้วย	 ส่วนใหญ่การวินิจฉัยของครู 

มาจากสญัชาตญาณและความรูส้กึอนัแรงกล้าซึง่เป็นผลจากการพัฒนาในระดับสงูจนเป็นมอือาชพีเก่ียวกับ 

ความเข้าใจในความต้องการของเดก็ ๆ	แต่ในฐานะนกัการศกึษาเราจ�าเป็นต้องมเีหตผุลสนับสนนุการตดัสนิใจ 

ในสิ่งท่ีเราท�าจากทฤษฎีทางการศึกษาท่ีดี	ดังน้ันจึงจ�าเป็นจะต้องเข้าใจทฤษฎีที่ส�าคัญท่ีสุด	2	ทฤษฎีท่ี 

บอกว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่างไร	2	ทฤษฎีน้ีเป็นรากฐานของการพัฒนา	TASC	 ผู้คิดทฤษฎีนี้อาจจะไม่ 

เป็นที่รู้จักมากนัก	แต่ผลจากการน�าทฤษฎีนี้ไปใช้จะท�าให้เกิดการฝึกฝนที่ดีในชั้นเรียนอย่างแน่นอน



20 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น

	ข้อคิดเห็น
 วืยกอตสกี (Vygotsky)	 (ค.ศ.	1978)	อธิบายถึงการค้นพบท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับวิธีการเรียนรู ้

ของทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่	ซึ่งครูที่ดีจะรู้ได้โดยสัญชาตญาณในสิ่งที่วืยกอตสกีพูดถึง	 การหา 

ให้พบว่าเด็กสนใจอะไรเพ่ือต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ใหม ่ๆ เป็นความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของครูที่ดีทุกคน 

ครูท่ีดีจะค้นหาวิธีอธิบายท่ีชัดเจน	 วิธีการเช่ือมโยง	 รวมทั้งวิธีที่มีเหตุผลและสนับสนุนให้เด็กเข้าใจ

กระบวนการท้ังหมด	 การที่เด็กที่อายุมากกว่าคอยช่วยเพ่ือนท่ีอายุน้อยกว่าจนกระท่ังเรียนรู้ได้โดยไม่ต้อง 

พ่ึงพาความช่วยเหลือคือเป้าหมายของการเรียนรู้ในระยะแรกเริ่ม	 เครื่องมือส�าคัญท่ีสุดของการสื่อสาร

คือภาษา	ในระยะแรกจ�าเป็นต้องใช้ภาษาท้องถ่ินของเด็ก ๆ	แล้วจึงขยายไปสู่ภาษาเพ่ือการเรียนรู้อย่าง 

  ทฤษฎีการพัฒนากระบวนการทางจิตวิทยาขั้นสูงของวืยกอตสกี  (ส่วนเพ่ิมเติมจากวอลเลซ 

ค.ศ. 2000)

เด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้อย่างไร
พวกเขาจ�าเป็นต้องน�าความรู้ใหม่
ไปใส่ในกรอบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่
พวกเขาได้พยายามหาทางเชื่อมโยง

ประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนเองอยู่เสมอหรือไม่

หากเด็กมีภาษาที่ไม่ชัดเจนส�าหรับการเรียนรู้
พวกเขาจะหาเหตุผลในสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างไร
จะแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้อย่างไร

จะสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารหลัก
ได้อย่างไร

เด็กเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจได้อย่างไร
พวกเขาใช้ความรู้ที่เป็น	“ความเข้าใจที่ผิด”

แก้ปัญหาได้อย่างไร
และจะสร้างความรู้บนพื้นฐานการเรียนรู้

ที่ไม่ชัดเจนได้อย่างไร

เชื่อมโยง
ความรู้ใหม่
กับความรู้เดิม

จัดท�า
ผังมโนทัศน์

ใช้ภาษาเพ่ือ
การสือ่สารได้
อย่างกว้างขวาง

สื่อความหมาย
ให้เข้าใจตรงกัน

เด็กจ�าความรู้ที่เป็น
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย	กระจัดกระจาย
ไม่มีความหมายหรือการเชื่อมโยงใด ๆ

ได้อย่างไร
สังเกตเห็นได้หรือไม่ว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
เมื่อปะติดปะต่อความรู้เป็นแผนที่ในใจ

	 	 	 	 	 	ที่สมเหตุสมผล
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 ทฤษฎีสติปัญญาสามองค์ประกอบของสเติร์นเบิร์ก (ส่วนเพิ่มเติมจากวอลเลซ ค.ศ. 2000)

เป็นทางการท่ีโรงเรียน	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ได้หมายความถึงการปฏิเสธภาษาท้องถ่ินของเด็ก ๆ	 เพราะ 

อตัลกัษณ์ของเดก็ถูกปลกูฝังจากประสบการณ์ในการพูดช่วงแรก	 อารมณ์ส่วนลกึก็ถูกปลกูฝังจากภาษาท้องถ่ิน 

ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก	ทัศนคติ	ความคาดหวัง	ความกลัว	ความยินดี	ล้วนแล้วแต่แสดงออกท่ีบ้านเป็น 

สถานท่ีแรก	 การปฏิเสธภาษาท้องถ่ินคอืการปฏิเสธตัวตนท้ังหมดของเด็ก	ครท่ีูสอนเด็กอนุบาลจนถึงประถม

ศกึษาตอนต้นจะรูว่้าลกัษณะพ้ืนฐานทางสงัคมทีม่ร่ีวมกันในห้องเรยีน	ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจการยอมรบั 

การเคารพ	การชืน่ชม	และการให้ก�าลังใจ	ล้วนแล้วแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ด้านความคิด
การพัฒนาทักษะและกลยุทธ์เพื่อวางแผน	ตรวจสอบ	ไตร่ตรอง	และถ่ายทอด

ด้านประสบการณ์
การจัดการกับสถานการณ์ใหม่	และกลยุทธ์การเชื่อมโยง

ด้านบริบทสังคม
การปรับตัว	การเลือก	และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่

จ�าเป็นหรือไม่ที่ต้องมุ ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม	
ส�าคัญหรือไม่ท่ีต้องกระตุ ้นเด็กให้รู ้จักคิดล่วงหน้าและรู ้จักวางแผน 

ให้พิจารณาสิง่ท่ีก�าลงัท�าอย่างรอบคอบ	รวมทัง้ให้รูจ้กัแลกเปลีย่นความคดิ 
กับกลุม่เพ่ือน	และให้ระลกึถึงสิง่ทีท่�าเมือ่วานนีแ้ละตดัสนิใจว่าจะน�ามาใช้ 

ท�ากิจกรรมในวันนี้หรือไม่

รูห้รอืไม่ว่าจ�าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในชวิีตประจ�าวันของเดก็เป็นสะพาน

ไปสู่ประสบการณ์ใหม่โดยเริ่มสิ่งที่รู้แล้วไปยังสิ่งท่ียังไม่รู้	 เพ่ือฝึกทักษะ

ในบริบทที่น่าสนใจและมีความหมาย	และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง  ๆ ใน

สถานการณ์ใหม่

ยอมรบัหรอืไม่ว่าเดก็จ�าเป็นต้องปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมทีโ่รงเรยีน 

ซึ่งเราพยายามท�าให้เข้มข้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้	 เราได้กระตุ้นให้เกิด

โอกาสและทางเลือกที่หลากหลายในการท�ากิจกรรมหรือไม่	 เราได้ถาม

เด็กหรือไม่ว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ อย่างไร	พวกเขารับมือกับ

ปัญหาอย่างไร


