
1 

 

 

บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเคลื่อนไหวของขอ้มูลข่าวสารอยู่

ตลอดเวลา ควรมุ่ง เน้นให้ผู ้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รู้จ ัก
ประยุกต์ใชส่ิ้งที่เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลและสร้างสรรค ์ และทกัษะที่ส าคญัในการด าเนินชีวติใน 
ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือ ทกัษะการคิดระดบัสูงเพื่อใช้ในการเลือกรับขอ้มูลที่ถูกตอ้ง
เป็นประโยชนแ์ละทกัษะการแกปั้ญหา   ดงันั้นการสอนแบบผูส้อนเป็นศูนยก์ลางและการสอนแบบ
ท่องจ าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (Djiwandono, 2013)  สอดคลอ้ง
กบัแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560- 2564) ที่ ระบุว่า  
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาต้องพ ัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีท ักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ มุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทกัษะการท างาน รวมถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดงาน  ดงันั้น การจดัการศึกษาทุกระดบัควรมี 
การปรับเปลี่ยนระบบการจดัการเรียนการสอนจากการเรียนแบบท่องจ าเป็นการเรียนเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดให้มากขึ้นเพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถที่หลากหลายส าหรับศตวรรษที่  21    
มีทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นที่มีความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรม  มีความสามารถใน
การส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศได้ มีทกัษะในการใชชี้วติในสังคมอย่างมีความสุข  และมีทกัษะ
การคิดข ั้นสูงโดยเฉพาะทกัษะการคิดอย่างสร้างสรรคแ์ละทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์ จึงอาจกล่าวได้
ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดระดบัสูง ทกัษะ  
การแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล เป็นหน้าที่ความรับผู้ชอบของผู้สอนโดยตรง  เพื่อ จะช่วย
เสริมสร้างเคร่ืองมือที่ผู ้เรียนจะสามารถน าในการใช้ชีวิตในสังคมและการท างานในอนาคตของ
ผูเ้รียนได ้(Djiwandono, 2013; Rezaei et al, 2011) 

การจดัการเรียนการสอนที่จะกระตุ้นทกัษะการคิดของผูเ้รียนมีอยู่หลากหลายวิธี 
แต่วิธีที่ผู ้สอนสามารถด าเนินการโดยตวัผู้สอนและตวัผูเ้รียนเองและกระตุ้นผู้เรียนให้เกดิทกัษะ 
การคิดข ั้นสูงในห้องเรียนได้อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน คือ 
การฝึกตั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบซ่ึงจะเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะทกัษะการคิดเชิงวพิากษข์อง
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ผูเ้รียน (วจิารณ์ พานิช, 2555)    ในปี ค.ศ. 2007 สภาผูน้  าแห่งชาติเพื่อการศึกษาเสรีและสัญญาของ
อเมริกา (LEAP) ไดพ้ฒันากรอบความคิดส าหรับบณัฑิตระดบัอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21  หน่ึงใน
นั้นคือ ทกัษะทางปัญญาและเชิงปฏิบติั  โดยมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการตั้งค  าถามเพื่อ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์  การส่ือสารด้วยการเขียนและ  
การพูด ความรู้พื้นฐานในข้อมูลข่าวสาร และการท างานเป็นทีมและการแกไ้ขปัญหา (คริส ดีด้ี, 
2554)   นอกจากนั้น จอห์น แบเรลล์ (2554) กล่าวว่า ความท้าทายในการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษใหม่น้ี คือ การส่งเสริมผูเ้รียนให้สามารถพฒันาต่อยอดความอยากรู้อยากเห็นของตนต่อ 
ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ดงันั้น ทกัษะการตั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบคือส่ิงที่ผู ้เรียนทุกคนควร
เรียนรู้  จากข้อมูลดงักล่าวจะเห็นว่า การตั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้น
ผูเ้รียนให้เกดิการสั่งสมทกัษะการคิดวเิคราะห์น าไปสู่การคิดเชิงวพิากษอ์ย่างสร้างสรรค ์

การด าเนินชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  
ทั้งในเร่ืองของเทคโนโลยี ความรู้ และขอ้มูลข่าวสาร  หากผูร้ับสารไม่สามารถแยกแยะไดว้า่ขอ้มูล
ที่ไดร้ับนั้นน่าเช่ือถือหรือไม่  มีแหล่งที่มาที่พิสูจนไ์ดห้รือไม่  ผูร้ับสารกจ็ะเช่ือขอ้มูล การน าเสนอ
ของผู้ขายโฆษณา และตกหลุมพรางทางการตลาดได้อย่างง่ายดาย   การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking) จึงเป็นทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับพลเมืองโลกในการเลือกพิจารณาและตดัสินใจเกี่ยวกบั
ขอ้มูลข่าวสารที่ไดร้ับอย่างมีสติ   ทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์เป็นทกัษะการคิดในการตดัสินข้อมูลที่
ไดร้ับโดยการพิจารณาอย่างไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า บนพื้นฐานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของตนเอง (ดารารัตน์ มากทรัพย์, 2553) รวมทั้ งการพิสูจน์ความถูกต้องจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ   นอกจากนั้น ศูนย์พฒันาการเรียนรู้แห่งมหาวทิยาลยั Plymouth (Learning 
Development, 2010) ได้อธิบายว่า การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) หมายถึง การตั้งค  าถาม 
แทนที่จะยอมรับในส่ิงที่อ่านหรือได้ยินมาทันที  คนที่มีทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์จะแสวงหา
หลักฐานและเหตุผลที่ดีพอก่อนท่ีจะยอมรับว่าข้อมูลหรือสารท่ีได้รับนั้ นถูกต้อง  ด ังนั้ น  
การตั้งค  าถามอย่างเป็นระบบจะช่วยผู้เรียนฝึกฝนและพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์  ค  าถามที่จะ
ช่วยพฒันาการคิดของผูเ้รียน คือ อะไร (what) ใคร (who) ที่ไหน (where) เมื่อไหร่ (when) อย่างไร 
(how) ท าไม (why) สมมติว่า… (what if)  ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น แล้วจะท าอย่างไร  (so what) และ  
แล้วจะเกิดอะไรต่อไป (what next)  ด ังโมเดลการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ของ John Hilsdon  
ที่ปรึกษาของศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ มหาวทิยาลยั Plymouth  
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ภำพที่ 1 Model to Generate Critical Thinking ของ John Hilsdon 
 

การตั้ งค  าถามเพื่อให้ผู ้เรียนแสวงหาค าตอบจะช่วยในการพฒันาทกัษะการคิด  
เชิงวพิากษเ์พราะในการตั้งค  าถามท่ีดี ผู ้เรียนจะมีการแสวงหาค าตอบเพื่อท าการอธิบายวา่ส่ิงนั้นคือ
อะไร เกี่ยวข้องกบัอะไร ต าแหน่งของส่ิงนั้น/เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
ผูเ้รียนตอ้งวเิคราะห์ถึงส่วนต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวา่มีความเกี่ยวข้อง สัมพนัธ์กนัอย่างไร  
มีความเหมือน ความต่างกนัอย่างไร  นอกจากนั้น ผู ้เรียนสามารถฝึกฝนการให้เหตุผลสนบัสนุน 
ความคิดเห็นของตนเองต่อส่ิงต่าง ๆ  รวมถึงการให้เหตุผลสนบัสนุนหรือคดัค้านในเหตุการณ์ที่
เกดิขึ้น  ซ่ึงค  าถามเหล่าน้ีเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบั
การเรียนรู้ข ั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom   ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (1956) แบ่งเป็น 6 
ระดบั จากระดบัพื้นฐานไปสู่ระดบัที่ซับซ้อนขึ้น ดงัน้ี (1) ความรู้ (knowledge) (2) ความเข้าใจ 
(knowledge)  (3) การน าความรู้ไปใช้ (apply)  (4) การวิเคราะห์ (analysis)  (5) การสังเคราะห์ 
(synthesis)  และ (6) การประเมินค่า (evaluation)  โดยระดบัที่ 1-3 เป็นระดบัพื้นฐาน และระดบั 4-6 
เป็นระดบัการเรียนรู้ข ั้นสูง  ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนโดยการตั้งค  าถามและแสวงหาค าตอบ 
จะเป็นการกระตุ้นความคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียนและผู้เรียนยงัได้ฝึกการสะท้อนความคิดของ  
ตนเองต่อส่ิงที่ตนเองเรียนรู้ รวมทั้ งการประเมินความเข้าใจและความส าเร็จของตนเองด้วย   
การตั้ งค  าถามจะท าให้ผู ้ เรียนไม่ด่วนสรุปต่อข้อมูลท่ีได้รับทันที  แต่ผู ้เรี ยนจะตั้ งสติโดย 

หัวข้อ/ประเด็น 

อะไร 
เมื่อไหร่ 

ท่ีไหน ใคร 

การพรรณนา การอธิบาย 
(Description) 

การคิดวิเคราะห์ (Analysis) 

การประเมินค่า 
(Evaluation) 

ท ำไม 

สมมติว่ำ ……. แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้น 

ถ้ำไม่เป็นเช่นนั้น 
แล้วจะท ำอย่ำงไร 

เกิดขึ้นได้
อย่ำงไร 

แล้วจะเกิด
อะไรต่อไป 
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การตั้งค  าถามเพื่อทวนสอบความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูล จนถึงการคิดแตกแขนง
ความรู้อย่างสร้างสรรค ์

จากความส าคญัของทกัษะการคิดข ั้นสูงและข้อดีของการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนโดยใช้การตั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบซ่ึงเป็นการฝึกฝนพฒันาทกัษะในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 และเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ออกไปเผชิญหน้ากบั  
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ผู ้วจิยัจึงสนใจศึกษาและพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ของนกัศึกษา
โดยการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม เพื่อให้ผู ้เรียนเกดิการเรียนรู้
ทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างย ัง่ยืน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิยั 
1) เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษข์องนกัศึกษาผ่านการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้

เทคนิคการตั้งค  าถาม  
2) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของนัก ศึกษาที่ ได้รับการ เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค  

การตั้งค  าถาม  
 
1.3 สมมติฐำนกำรวจิยั 

สมมติฐานการวจิยัครั้ งน้ี คือ 
1) หลงัจากนกัศึกษาได้เรียนตามการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม  

นกัศึกษามีการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษเ์พิ่มขึ้น 
2) หลงัจากนกัศึกษาไดเ้รียนตามการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม  

นกัศึกษามีทศันคติที่ดีต่อการเรียนและเห็นคุณค่าของการตั้งค  าถามกอ่นการตดัสินใจ 
 
1.4 ขอบเขตกำรวจิยั 

ขอบเขตของการวจิยัครั้ งน้ีมีดงัน้ี 
1) ขอบเขตเนือ้หำ   เน้ือหาที่ใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ีเป็นเน้ือหาในรายวชิา ENG 2207  

การอ่านเพื่อการอนุมาน การจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม  ซ่ึงลกัษณะค าถาม
ปรับมาจากโมเดลการพฒันาการคิดเชิงวพิากษข์อง John Hilsdon ทีท่ ั้งผูเ้รียนและผูส้อนเป็นผูส้ร้าง
ค  าถามต่อเน้ือเร่ืองทีศึ่กษา 
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2) ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย   
 ประชากร คือ นกัศึกษาวชิาเอกภาษาองักฤษ ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่  
  กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาองักฤษ  ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวชิา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ที่ได้เข้าร่วมการจดั 
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม  และได้เข้ารับการทดสอบก่อนและหลงัการจัด 
การเรียนการสอน จ านวน 43 คน 

3) ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ตาม มคอ. 3  ของ

รายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดยใช้กระบวนการ
การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารตั้งค  าถามต่อเร่ืองท่ีศึกษา  

ตัวแปรตำม  ไดแ้ก ่  
1) ทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์
2) ความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม รายวิชา ENG 2207  
การอ่านเพื่อการอนุมาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      

 4) ขอบเขตด้ำนเวลำ  คือ ระยะเวลา 1 ปี (เมษายน 2560 -  เมษายน 2561) 
 
1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษโดยใช้เทคนิคกำรตั้ งค ำถำม หมายถึง 
กระบวนการเรียนการสอนที่กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกดิความเขา้ใจในเร่ืองที่ศึกษาโดยการตั้งค  าถามปรับ
มาจากโมเดลการพฒันาการคิดเชิงวพิากษข์อง  John Hilsdon เพื่อหาค าตอบและความเข้าใจในเร่ือง
ที่ศึกษา ต ั้ งแต่ค  าถามที่กระตุ้นการคิดข ั้นพื้นฐานจนไปถึงการคิดข ั้นสูง (Who? What? Where? 
When? Why? How? What if? So what? and What next? ) ซ่ึงผู ้สอนและผูเ้รียนเป็นผูค้ิดค  าถามและ
ร่วมกนัแสวงหาค าตอบ 
 ทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์  (Critical Thinking Skill)  หมายถึง ทกัษะการคิดระดบัสูงที่
สามารถแยกแยะ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยไม่ด่วนตดัสินใจ ไม่คลอ้ยตามทนัที 
แต่ตอ้งมีการตั้งค  าถามเพื่อโตแ้ยง้ขอ้อา้งนั้น ๆ  กอ่น น าไปสู่การสรุปความอย่างมีเหตุผล  โดยทกัษะ
การคิดเชิงวิพากษใ์นที่น้ีวดัจากแบบแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์ประกอบดว้ยค าถาม
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แบบเลือกตอบ จ านวน 25 ข้อ โดยปรับมาจาก Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a 
Day ของ Lauren Starkey  
 
1.6 ประโยชน์ของกำรวจิยั 

1) บณัฑิตมีทกัษะการคิดข ั้นสูง   
2) ผูเ้รียนเกดิทกัษะการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน 
3) ผูเ้รียนสามารถด าเนินชีวติในสังคมอย่างมีสติและมีความสุข 

 




