
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
สรุปสาระส าคญัจากเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ในการวจิยัครั้ งน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานใน 
การด าเนินการวจิยัโดยไดแ้ยกตามหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. การคิดเชิงวพิากษ ์
1.1 ลกัษณะส าคญัของการคิด 
1.2 ความหมายของการคิดเชิงวพิากษ ์(Critical Thinking) 
1.3 ประโยชนข์องการคิดวพิากษ ์

 2.    ค  าถามกบัทกัษะการคิด 
 3.    การจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการคิด 
 4.     งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

 
1. การคิดเชิงวพิากษ์ 

1.1  ลกัษณะส าคญัของการคดิ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายค าวา่ คิด หมายถึง ท าให้เป็นรูปร่าง หรือประกอบ

ให้เป็นรูปหรือเร่ืองขึ้นในใจ ใคร่ครวญ คาดคะเน ค  านวณ มุ่ง จงใจ ต ั้งใจ  ชนาธิป พรกุล (2554) 
กล่าววา่ การคิดเป็นส่ิงที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่การจะท าให้เกดิการคิดทีมีคุณภาพจนท าให้เกดิ
ประโยชนแ์กส่่วนรวมจ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะการคิดและวธีิคิดอย่างถูกวธีิ  การคิดมีลกัษณะ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญา (Cognitive process) ที่คนเราใชส้ร้าง
ความหมายและความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

2.  การคิดเป็นกระบวนการที่เกดิขึ้นในสมอง จดักระท าขอ้มูลท่ีรับเขา้มาทาง 
ประสามสัมผสั สามารถสังเกตไดจ้ากการกระท า หรือการแสดงออก 

3. การคิดเป็นกระบวนการ มีข ั้นตอนการคิดเป็นล าดบัในสมอง การคิดแบบต่าง  ๆ
มีข ั้นตอนการคิดที่ต่างกนั การคิดไม่ใช่เน้ือหาที่จะถ่ายทอดให้จดจ ากนัได้ 
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4. การคิดเป็นงานเฉพาะตน ผูเ้รียนตอ้งด าเนินการเอง จะให้ผูอ้ื่นคิดแทนไม่ได ้
5. การคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

 นอกจากนั้น  สุคนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2551) กล่าวว่า การคิดเป็นพฤติกรรมที่
เกดิขึ้นในสมอง ที่มีการคน้หาหลกัการหรือข้อความจริงแลว้วิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุป ซ่ึงการคิดนั้น
อาจเกิดจากส่ิงเร้าหรือขอ้ความจริงท่ีไดร้ับรวมกบัประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ผลของการปรับเปลี่ยน 
การคิดจะช่วยพฒันาระดบัความคิดให้สูงขึ้น 

สรุปไดว้า่ การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของแต่ละบุคคลเพื่อท าการตอบโต้ 
กบัวิ่งเร้าที่มากระตุ้น ซ่ึงการคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีล  าดบัข ั้นตอนที่แตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคลโดยสามารถสังเกตไดผ้่านพฤติกรรมที่แสดงออก  ซ่ึงประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มต่างๆ  
สังคมรอบขา้งจะมีอิทธิพลต่อการคิดของบุคคล 
 

1.2  ความหมายของการคิดเชิงวพิากษ์ (Critical Thinking) 
ธีรนุช  อนุฤทธ์ิ (2559) ได้จดัการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อยู่ในกลุ่มทักษะ 

การคิดข ั้นสูงตามระดบัทกัษะการคิด ของ Anderson & Krathwohl ซ่ึงหมายถึง ความสามารถใน 
การแยกวตัถุส่ิงของ เร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ โดยมีหลกัการหรือกฎเกณฑ์ที่
ก  าหนดไว ้เพื่อคน้หาความส าคญั องคป์ระกอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ เพื่อน าไปสู่  
การคิดหาหลกัการหรือขอ้สรุปจากองคป์ระกอบเหล่านั้นอย่างมีเหตุผล 

สุคนธ์ สินธพานนท์  วรรัตน์ วรรณเลิซลกัษณ์ และพรรณี สินธพานนท ์ (2555) กล่าวว่า 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง กระบวนการคิดที่ใชเ้หตุผลโดยมีการศึกษา
ขอ้เทจ็จริง หลกัฐาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจ แลว้น ามาพิจารณาวิเคราะห์อย่าง
สมเหตุสมผล ก่อนการตดัสินใจว่าส่ิงใดควรหรือไม่ควรเช่ือ ผู ้ท่ีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณจะ
เป็นผู้มีใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเอง 
กอ่นจะตดัสินใจในเร่ืองใดกจ็ะตอ้งมีข้อมูลหลกัฐานเพียงพอและสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ตนเองให้เขา้กบัผู ้อื่นได ้ถา้ผูน้ ั้นมีเหตุผลที่เหมาะสม ถูกตอ้งกว่า เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นใน 
การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ 

อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (2555) กล่าวว่า คุณลกัษณะส าคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Thinking) คือ ลกัษณะความคิดที่ไม่ด่วนสรุป มีการวิเคราะห์หาขอ้สมมติฐานหรือสาเหตุ 
การหาข้อมูล การประเมินข้อมูลว่าอะไรเกี่ยวข้อง หรือส าค ัญหรือไม่ การพิ สูจน์ การสรุป  
การประเมิน ว่าเหมาะสมหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ เมื่อได้ประมวลความรู้ทั้งหมดแล้วอาจสรุป
ได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิด พิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกบั
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ขอ้มูล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆเพื่อน าไปสู่การหาขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผลและการตดัสินใจ
ที่ถูกตอ้งเหมาะสมกว่า ส่ิงใดถูกต้องหรือไม่ถูกตอ้ง ส่ิงใดดีหรือไม่ดี ส่ิงใดควรเช่ือหรือไม่ควรเช่ือ 
ส่ิงใดควรท าไม่ควรท า 

ริชาร์ด พอล และ ลินดา เอลเดอร์ (2551) ให้ค  าจ  ากดัความว่า การคิดเชิงวพิากษ ์คือ ศิลปะ
แห่งการวิเคราะห์และประเมินการคิดด้วยแนวคิดที่มุ่งสู่การปรับปรุงวิธีคิดของตนเองให้ดีขึ้ น 
เร่ือย ๆ  เป็นการช้ีน าตนเอง การท าให้มีวินยัดว้ยตนเองและการคิดแบบปรับแกไ้ขตนเอง  ช่วยให้ 
การติดต่อส่ือความและเพิ่มความสามารถในการแกปั้ญหาที่มีประสิทธิภาพ 

การคิดเชิงวิพากษ ์คือ กระบวนการที่มีหลากหลายขั้นตอน เป็นกระบวนการคิดที่เกีย่วขอ้ง
กบัการสังเกต การวเิคราะห์ และการสะท้อนกลบัความรู้ใหม่ รวมถึงการรวบรวมหรือหลอมรวม
ความรู้ ความเขา้ใจที่เพิ่งไดร้ับมากบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ (Deakin university, n.d.) 

เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2549) ให้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ ความคิดเชิงวพิากษ ์หมายถึง 
ความตั้งใจที่จะพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยการไม่เห็นคล้อยตามข้ออ้างที่น าเสนอ แต่ 
ตั้งค  าถามทา้ทาย หรือโต้แยง้ขอ้อา้งนั้น เพื่อเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่าง ๆ ที่แตกต่าง อนัจะ
น าไปสู่การแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผลมากกวา่ขอ้อา้งเดิม 

Costtrell (2005) ให้ค  าจ  ากดัความ การคิดเชิงวิพากษ์ ว่าเป็นกระบวนการทางปัญญาที่
ซบัซ้อนและเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะที่หลากหลาย ไดแ้ก ่การระบุตวัตน การอธิบายความ การประเมิน
สถานการณ์ การให้ขอ้สนบัสนุนและขอ้โตแ้ยง้ต่อประเดน็ต่าง ๆ การตีความ การสรุปความ การคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

จากการให้ความหมาย ค  าจ  ากดัความ คุณลกัษณะของการคิดเชิงวพิากษ ์(Critical Thinking) 
ของนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญนั้น อาจกล่าวไดว้า่ การคิดเชิงวพิากษ์ (Critical Thinking) คือ การคิด
ระดบัสูงที่สามารถแยกแยะ การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยไม่ด่วนตดัสินใจ ไม่คลอ้ย
ตามทนัที แต่ตอ้งมีการตั้งค  าถามเพื่อโตแ้ยง้ขอ้อา้งนั้น ๆ กอ่น น าไปสู่การสรุปความอย่างมีเหตุผล  
 

1.3 ประโยชน์ของการคดิวพิากษ์ 
 เกรียงศกัดิ์   เจริญวงศ์ศกัดิ์  (2549) ไดอ้ธิบายประโยชนข์องการคิดวพิากษไ์วด้งัน้ี 

1) การคิดวพิากษช่์วยสืบคน้ความจริงแทนคลอ้ยตามความคิด เราจะไม่คลอ้ยตาม
ความเคยชิน หรือเช่ือตาม ๆ กนั แต่เราจะตั้ งค  าถามให้กบัเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้ น อ ันจะน าไปสู่ 
การสืบคน้ความจริง  การวิพากษ์ช่วยแกไ้ขนิสัยด่วนสรุปตามความเคยชิน ท าให้เราสามารถตดัสิน
เร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ย่างรอบคอบและสามารถป้องกนัความผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้นได ้
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2) การคิดวิพากษ์ช่วยสังเกตความแตกต่างท่ามกลางความเหมือน เหตุการณ์ที่
เหมือนเดิม เช่น กิจวตัรประจ าวนั การขบัรถไปท างาน การจราจรที่ติดขดัในตอนเช้า เป็นต้น  
มกัก่อให้เกิดความเคยชิน คิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม เหตุการณ์ในทุก ๆ วนัจะเหมือนเดิม แต่ใน  
ความเป็นจริง ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิขึ้นสองครั้ งในลกัษณะที่เหมือนกนัทุกประการ ดงันั้นเราจึงไม่
สามารถใช้ขอ้สรุปเดียวกนักบัส าหรับทุกเหตุการณ์ได้ แต่จ าเป็นตอ้งมีการวพิากษเ์พื่อตรวจสอบว่า
ส่ิงที่เราคิดนั้นเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ โดยดูจากบริบทแวดลอ้มเป็น
ส าคญั  

3) การคิดวพิากษช่์วยให้เช่ือในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ไม่ถูกหลอก การคิดวพิากษจ์ะท าให้
เกดิการคิดหลากหลายแง่มุม เกดิการตั้งค  าถามวา่ซ้ือไปท าไม ซ้ือแลว้ดีหรือไม่ เทียบกบัไม่ซ้ือแล้ว
เป็นอย่างไร ช่วยท าให้เราตดัสินใจเลือกส่ิงที่ดีกว่า ท่ามกลางส่ิงที่ดีและไมดี ท  าให้เป็นคนท่ีไม่ถูก
หลอกง่าย เพราะเป็นคนไม่เช่ือข้อมูลเหล่านั้นทนัที แต่จะพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านก่อน 
การตดัสินใจ 

4) การคิดวพิากษ์ช่วยให้ตดัสินตามขอ้เท็จจริง ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึก  คนเรา
มกัจะใช้ความรู้สึกตดัสินส่ิงต่าง ๆ มากกว่าการใช้ข้อเท็จจริง และมกัตดัสินเร่ืองเหล่านั้นอย่าง
ปราศจากขอ้มูล อีกทั้งยงัเช่ือม ัน่วา่เป็นจริงตามนั้น  นอกจากนั้น เราตอ้งตระหนกัวา่ขอ้สมมติฐาน
ของเรามีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ และในบางเร่ืองอาจจะย ังไม่มี เหตุผลเหมาะสมมายืนย ัน
สมมติฐานที่เราคิด หากเราสรุปโดยปราศจากการวิพากษ์และให้เหตุผลสนบัสนุนขอ้อ้างที่หนกั
แน่นพอแล้วอาจท าให้เราตดัสินใจผิดพลาด  เราจ าเป็นต้องคิดวพิากษ์เพื่อตรวจสอบความจริงได้
อย่างรอบคอบและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาตดัสินเร่ืองใด ๆ กต็าม หากขาด  
การคิดวพิากษ ์หมายถึงขาดการสืบค้นความจริงอย่างรอบคอบและยุติธรรม ส่งผลท าให้ไดข้อ้สรุป
เพียงดา้นเดียว โดยผูส้รุปอาจยึดสมมติฐานของตนเป็นหลกัซ่ึงอาจถูกหรือผิดกไ็ด ้

5) การคิดวพิากษ์เป็นจุดเร่ิมตน้ของความคิดสร้างสรรค ์เพราะกลา้คิดแนวใหม่ 
ไม่ปักใจในส่ิงเดิม เพราะการวพิากษเ์ร่ิมตน้ดว้ยความสงสัย เร่ิมที่จะไม่เช่ือและไม่ยอมรับความคิด
เดิม ๆ วธีิปฏิบตัิเดิม ๆ เน่ืองจากเห็นวา่ไม่เหมาะสมกบับริบทที่เปลี่ยนไป อนัน าไปสู่การหาแนวคิด
ใหม่ ๆ  

นอกจากนั้น สุคนธ์ สินธพานนท์  และคณะ (2551) ไดอ้ธิบายประโยชนข์องการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical Thinking) ในการด าเนินชีวติ ดงัน้ี 

1) การคิดอย่างมีวจิารณญาณท าให้เรามีความมัน่ใจในการเผชิญต่อปัญหาต่าง ๆ 
และแกปั้ญหาไดถู้กทาง 
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2) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณจะสามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 

3) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณจะมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนสุขุมรอบคอบ 
ละเอียดลออ  กอ่นการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะต้องมีขอ้มูลหลกัฐานประกอบ แลว้วเิคราะห์
ดว้ยเหตุผลกอ่นการตดัสินใจ 

4) ผู้ที่ มีท ักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะท ากิจการงานต่าง ๆ ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนดอย่างมีคุณภาพ เน่ืองจากมีระบบความคิดอย่างเป็นขั้นตอน 

5) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณจะมีทกัษะการส่ือสารกบัผูอ้ื่นไดด้ี 
6) การพัฒนาวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่เสทอ ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบ

แหลม พ ัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองในสถานการณ์ของโลกที่มี  
การเปลี่ยนแปลง 

7) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณเป็นผูท้ี่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวนิยั  
8) ผูท้ี่มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นผูท้ี่ปฏิบตัิงานอยู่บนหลกัการและ

เหตุผล ส่งผลให้งานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ 
อาจกล่าวได้ว่า ผู ้ที่มีการพ ัฒนาและฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อย่าง

สม ่าเสมอ จะส่งผลดีท ั้งต่อตนเองและส่วนร่วม  การคิดเชิงวพิากษจ์ะช่วยให้เรามองส่ิงต่าง ๆ ที่
เกดิขึ้นดว้ยใจที่เป็นกลาง ไม่ตดัสินใจเช่ือในส่ิงท่ีได้รับทนัทีแต่จะตั้งค  าถามเพื่อเป็นการตรวจสอบ 
ความถูกตอ้ง  มีการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง หลกัฐานต่าง ๆ มายืนยนัในส่ิงท่ีตดัสินใจว่าเป็น 
ส่ิงที่มีเหตุผลสมควรแกก่ารเลือก ส่งผลให้เราไม่ถูกหลอก ท าให้เป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
และพร้อมจะยอมรับส่ิงใหม่หากพิจารณาอย่างถี่ถว้นแลว้วา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง 

 
2. ค าถามกบัทักษะการคดิ 

Ennis (1985 อา้งใน Iakovos, 2011) ได้จ  าแนกองคป์ระกอบของการคิดเชิงวพิากษอ์อกเป็น 
4 ส่วน ได้แก่ 1) การให้ค  าจ  ากดัความและการอธิบายความ  2) การถามค าถามที่เหมาะสมเพื่อ
อธิบาย ขยายความหรือท้าทายความคิด  3) การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล และ  
4) การแกปั้ญหาและการสรุปความ  นอกจากนั้น ผูส้อนควรส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์โดย 
การถามค าถามที่หลากหลาย เป็นค าถามที่ไม่เพียงแต่ให้ผู ้เรียนเสาะแสวงหาค าตอบ แต่ยงัเป็น
ค าถามที่ผู ้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบ ประยุกตค์วามรู้และสามารถประเมินข้อมูลและ
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง   
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นอกจากนั้น Pierce (2004) ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการพฒันาทกัษะการคิดว่า ผู ้สอนควร
เนน้ในประเดน็ต่อไปน้ี  

1) การพฒันาความสามารถการรู้คิด (Metacognitive Abilities) ของผู้เรียน โดย
ให้ผูเ้รียนมีการประเมินความรู้ของตนและสะทอ้นความคิดออกมาเป็นการเขียนแบบไม่เป็นทางการ 

2) การใชก้ลยุทธ์การถามอย่างมีประสิทธิผล เป็นการถามเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
แจกแจง อธิบาย ให้เหตุผลสนบัสนุน และเป็นค าถามที่ต้องใช้การคิดที่หลากหลาย  เพื่อให้ได้
ค  าตอบที่เป็นไปไดท้ี่หลากหลายไม่ใช่เป็นการถามเพื่อให้ไดค้  าตอบที่ถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว  

3) การฝึกให้ผู ้เรียนส่ือสารโดยการพูดและการเขียนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น  
การฝึกตอบค าถามของตนเอง กอ่นการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน  การฝึกท างานเป็นกลุ่มย่อย  
การให้ผูเ้รียนฝึกใชก้ลยุทธ์การอ่านและการจดบนัทึก  การฝึกเขียนสะทอ้นความคิดของตนเองและ 
การเขียนแบบวชิาการ 

4) การออกแบบงานที่ต้องการการคิดเกี่ยวก ับ เน้ือหาเป็นเบ้ื องต้น โดย 
การให้ผู ้เรียนได้ใช้การเรียนรู้แบบเชิงลุก เน้นการลงมือท า (Active Learning) เพื่อให้ผู ้เรียนได้
ประมวลผลขอ้มูลที่ได ้และงานที่มอบหมายควรเป็นงานที่มีการพฒันาทกัษะอย่างเป็นระบบ 

5) การสอนให้ผู ้ เรียนได้รู้ ว่าทักษะการคิดแบบไหนที่ เหมาะสมก ับงาน  
แต่ละช้ิน ท าให้ผูเ้รียนทราบวา่การฝึกฝนอย่างเดียวไม่เพียงพอ  การประยุกต์ใชก้ระบวนการทาง 
การรู้คิดห รือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) เป็นส่ิ งส าค ัญ  และการให้ผลสะท้อนกลับ
(Feedback) แกผู่เ้รียนเป็นส่ิงที่จ  าเป็นต่อกระบวนการทางการรู้คิดของผูเ้รียน 

6) การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูเ้รียน โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขนั 

ส าหรับ  Cotton (n.d.) การใช้ค  าถามในห้องเรียนได้ส่งผลต่อผลลพัธ์ที่เก ิดแก่ผู ้เ รียน 
รวมถึงความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการเรียนที่ก  าหนดไว ้ความสามารถ/ความคงทนใน  
การจดจ า และการมีส่วนร่วมของผู้เ รียน โดยจุดประสงค์หลกัในการตั้งค  าถามในห้องเรียน
สามารถแยกเป็นประเด็นกวา้ง ๆ ได้ดงัน้ี 

1) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจของผู้ เรียนจนกลายเป็นการเรียน
อย่างกระตือรือร้น 

2) เพื ่อประเมินผลการมีส่วนร่วมและความส าเร็จของงานที่ผู ้เ รียนได้รับ
มอบหมาย 

3) เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และเจตคติการสืบเสาะข้อมูล (Inquiring 
Attitudes) 
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4) เพื่อทบทวนความรู้เดิม  
5) เพื่อเช่ือมโยงความรู้ใหม่  
6) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายที่ต ั้งไว  ้
7) เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  

Cotton (n.d.) ยงัได้เสนอข้อแนะน าส าหรับการตั้งค  าถามในห้องเรียน ดงัน้ี 
1) ผู ้สอนควรรวมการตั้งค  าถามไวก้ บัการฝึกฝนการเรียนรู้และกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
2) ผู้สอนควรถามค าถามที่เน้นส่วนส าคญัของบทเรียน หลีกเลี ่ยงการถาม

ค าถามเกี่ยวกบัประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกบับทเรียน  
3) ส าหรับผูเ้รียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้สูง ควรถามค าถามก่อนหรือ

หลงัการอ่านบทความหรือกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ถ ้าเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถทาง  
การเรียนรู้ต ่าหรือผู้เรียนวยัเด็ก ควรถามค าถามหลงัจากการอ่านบทความ  

4) ค าถามที ่ใช้การคิดระดบัต ่าเหมาะส าหรับผู ้เ รียนที่มีความสามารถทาง  
การเรียนอ่อนหรือผูเ้รียนวยัเดก็ เพราะผู้เรียนสามารถตอบสนองค าถามระดบัน้ีได้อย่างถูกต้อง  

5) ค าถามที่ใช้การคิดระดบัสูงควรถามผู ้เรียนที่อยู ่ในระดบัที่สูงขึ้นทั้งใน 
ด้านความสามารถทางการเรียนรู้และวยัวุฒิ  

6) เมื่อสามารถถามค าถามความคิดระดบัสูงได้แล้ว ควรให้ผู ้เรียนฝึกกลวิธี  
การอนุมาน 

7) เมื่อถามค าถามที่ใช้การคิดระดบัต ่า ควรให้เวลาแก่นกัเรียนประมาณ 2-3 
วินาทีในการทบทวนความจ า 

8) เมื่อถามค าถามท่ีใช้การคิดระดบัสูง เพิ่มเวลาอีก 3 นาที 
9) การถามแบบช้ีน าและการถามแบบซักไซ้ไล่เลียงจะเป็นการถามที่เน้นไปยงั

ส่วนส าคญัของบทเรียน 
10) หลีกเลี่ยงการตอบสนองที่ใช้การคิดวิพากษใ์นการตรวจสอบค าตอบผู้เรียน

ระหว่างกิจกรรมการทบทวนความจ าหรือการท่องจ า  
ทิศนา แขมมณี (2557) ได้กล่าวว่า การอภิวฒัน์การเรียนรู้ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องมี

การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้เน้นทกัษะในการกระท าที่มีลกัษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็น
กระบวนการ (Process Skills) ซ่ึงทกัษะกระบวนการแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
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1)  ทกัษะกระบวนการปฏิบตัิ เป็นการกระท าที่แสดงออกทางพฤติกรรม  เป็น
ทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นล าดบัข ั้นตอน เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ทกัษะน้ี
สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก เช่น ทกัษะการพูด การอ่าน การเขียน  

2)  ท กัษ ะกระบวนการทางปัญญา เ ป็นก ารกระท าภ ายในสมองที ่ม อ ง  
ไม่เห็น ผู ้อื่นจะทราบกต็่อเมื่อผู้คิดแสดงออกทางการบอกเล่าหรืออนุมานจากผลงานที่ท  า ทกัษะ
การคิดมีจ  านวนมากทั้งทกัษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดข ั้นสูง เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ทกัษะการคิดวิพากษ ์คิดแกปั้ญหา คิดสร้างสรรค์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทกัษะ
ทางปัญญาเหล่าน้ีล้วนเป็นทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จ  าเป็นต่อผู้เรียน 

3)  ทกัษะกระบวนการทางสังคม คือความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผู้อื ่น 
ได้แก่ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานร่วมกบัผู ้อื่น ทกัษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม ทกัษะ  
การแกปั้ญหา ทกัษะการลด/ขจดัความขดัแย้ง ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  

เทคนิคการสอนที่นิยมใช้ในการสอนทกัษะกระบวนการทั้ง  3 ประเภทมีหลากหลาย
มากมาย เช่น เทคนิคการใชผ้งักราฟิกแบบต่าง ๆ  เทคนิคการใช้ค  าถาม เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม  

นอกจากนั้น ทิศนา แขมมณี (2551) ยงัอ ธิบายถึงเทคนิคการใช ้ค  าถามตามระดบั
จุดมุ่งหมายทางดา้นพุทธิพิสัยของ Bloom ซ่ึงจุดมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัย 6 ระดบั คือ ระดบั
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซ่ึง
ผู ้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการตั้งค  าถามได้ เพื ่อกระตุ ้นผู้เรียนให้เกิดการคิดใน
ระดบัที่สูงขึ้น เช่น หากผู้เรียนมีความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแล ้ว ผู ้สอนควรตั้งค  าถามในระดบัที่
สูงขึ้นคือระดบัความเข ้าใจ ดงันั้นการที่ผู ้สอนจะสามารถตั้งค  าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของ
ผู้เรียน  ผู ้สอนจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจลกัษณะของความรู้แต่ละระดบัและพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรู้นั้น ดงัน้ี 

1) การเรียนรู้ในระดบัความรู้ ความจ า (Knowledge) 
การเรียนรู้ในระดบัน้ี ผู ้เรียนสามารถตอบไดว้่าส่ิงที่เรียนรู้มามีสาระไรบา้ง ซ่ึงการที่สามารถตอบ
ได้นั้น ได้มาจากการจดจ า ดงันั้น ค  าถามท่ีใช้ในการทดสอบการเรียนรู้มกัเป็นค าถามท่ีถามถึง
ข้อมูล สาระ รายละเอียดของส่ิงที่เรียนรู้ 

2) การเรียนรู้ในระดบัความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึงการเรียนรู้ในระดบั
ที่ผู ้เรียนเข้าใจความหมาย ความสัมพนัธ์และโครงสร้างของส่ิงท่ีเรียนและสามารถอธิบายส่ิงที่
เรียนได้ด้วยค าพูดของตน ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  จะสามารถแสดงออกได้
หลายทาง เช่น สามารถตีความได้ แปลความได้ เปรียบเทียบได้ บอกความแตกต่างได้  
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3) การเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช้ (Application) หมายถึง การเรียนรู้ในระดบัที่
ผู ้เ รียนสามารถน าข้อมูล ความรู้ และความเข ้าใจที่ได้เ รียนรู้มาไปใช้ในการหาค าตอบและ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ ดงันั้น ค  าถามในระดบัน้ีมกัจะประกอบไปด้วยสถานการณ์ท่ี
ผู ้เรียนจะต้องดึงความรู้ ความเข้าใจ มาใช้ในการหาค าตอบ  

4) การเรียนรู้ในระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การเรียนรู้ในระดบัที่
ผู ้เรียนตอ้งใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดที่ลึกซ้ึงขึ้น เน่ืองจากไม่สามารถหาค าตอบได้
จากข ้อม ูลที ่ม ีอยู ่โดยตรง  ผู ้เ รียนต้องใช ้ความคิดหาค าตอบจากการแยกแยะข ้อมูลและ  
หาความสัมพนัธ์ของข้อมูลที่แยกแยะนั้น ผู ้เรียนต้องสามารถจบัประเด็นได้ว่า อะไรคือสาเหตุ 
เหตุผล หรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลงัปรากฏการณ์นั้น ๆ  การวิเคราะห์โดยทัว่ไปมี 2 ลกัษณะ คือ 
(1) การวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้ได้ข้อสรุปและหลกัการที่สามารถน าไปใช้สถานการณ์
อื่น ๆ ได้  และ (2) การวิเคราะห์ข้อสรุป ข ้ออ ้างอิง หรือหลกัการต่าง ๆ เพื่อหาหลกัฐานที่
สามารถสนบัสนุนหรือปฏิเสธข้อความนั้น 

5) การเรียนรู้ในระดบัสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การเรียนรู้ในระดบัที่
ผู ้เรียนสามารถคิด ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ท  านายสถานการณ์ในอนาคต และคิดวิธีการแกปั้ญหาที่มี
หลากหลายวิธีได้ 

6) การเรียนรู้ระดบัประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเรียนรู้ในระดบัที่
ผู ้เรียนต้องใช้การตดัสินคุณค่า ผู ้เรียนต้องสามารถตั้งเกณฑ์ในการประเมินหรือตดัสินคุณค่า 
ส่ิงต่าง ๆ ได้ และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนั้นได้ 

Rezaei et al. (2011) ได้สนบัสนุนการใช้ค  าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนโดย  
อธิบายว่า การใช้ค  าถามอย่างมีประสิทธิภาพของครูจะท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิด และการตั้งค  าถามต่อส่ิงที่เห็นของผู้เรียนจะช่วยให้ผู ้เรียนมองไปยงัส่ิงที่อยู่ลึก
และซับซ้อนไปจากส่ิงที่เห็น ดงันั้นการจะเป็นผู้ท่ีคิดเชิงวิพากษ์ได้จะต้องสามารถตั้งค  าถามต่อ
ส่ิงที่เห็นและสามารถค้นหาค าตอบต่อข้อสงสัยนั้นโดยค าตอบที่ได ้ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
หลกัการหรือหลกัฐานที่น่าเช่ือถือ 
 DeWaelsche (2015) และ Fahim and Bagheri (2012) สนบัสนุนการใช้เทคนิคการตั้ง
ค  าถามในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการเรียนไม่
ว่าจะเป็นการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)  
การ เขียนเชิงว ิจารณ์เพื ่อแสดงความคิด เห ็น (Analytic Writing) หรือการประเม ินแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ (Dynamic Assessment) จะช่วยให้ผู ้เ รียนได้พฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จะ 
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กา้วข้ามผ่านความแตกต่างในกระบวนการคิดของวฒันธรรมและสังคมที่มีความเช่ือที่แตกต่าง
ได้  
 จากการศึกษาของนกัการศึกษาทั้งหลายข้างต้นอาจกล่าวได้ว ่า ค  าถามสามารถช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะการคิดของผู ้เรียนได้เป็นอย่างดี ต ั้งแต่การเรียนรู้และการคิด
ระดบัพื้นฐานจนถึงการเรียนรู้และการคิดระดบัสูง รวมถึงการพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นส าหรับ  
การเรียนรู้และใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 
3. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

3.1 การจดัการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ    
จากแนวคิด จากพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 2542  กล่ าวถึ งก ารจัด 

การเรียนรู้ ที่ยอมรับวา่บุคคลหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างกนั และทุกคนสามารถเรียนรู้ได ้ดงันั้นใน 
การจดัการเรียนรู้  ครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีความเช่ือพื้นฐานอย่างนอ้ย 3 ประการ  คือ  เช่ือว่า 
ทุกคนมีความแตกต่างกนั   เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  และเช่ือวา่การเรียนรู้เกดิไดทุ้กที่ ทุกเวลา   
ดงันั้น การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการบรรยากาศ จดักิจกรรม จดัส่ือ จดัสถานการณ์ ฯลฯ  
ให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนครอบคลุมอย่าง  
รอบดา้น และสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้
สอดคลอ้งกบัผู้เรียน ส าหรับในการจดักจิกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าไดห้ลายวธีิการและ 
หลายเทคนิค แต่มีขอ้ควรค านึงว่า ในการจดัการเรียนรู้แต่ละครั้ ง แต่ละเร่ือง ไดเ้ปิดโอกาสให้กบั
ผูเ้รียนในเร่ืองต่อไปน้ี 
                     1. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผู้เลือกหรือตดัสินใจในเน้ือหาสาระที่สนใจ  
เป็นประโยชนต์่อตวั ผูเ้รียน 
                     2. เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด  
ไดร้วบรวมความรู้และลงมือปฏิบตัิจริงดว้ยตนเอง ซ่ึง ทิศนา แขมมณี (2551) ไดน้ าเสนอแนวคิดใน
การเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิได ้ดงัน้ี 
                         2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที ่ควรช่วยให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วม
ทางด้านร่างกาย (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู ้เรียนไดม้ีโอกาสเคลื่อนไหว
ร่างกาย เพื่อช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผูเ้รียนตื่นตวั พร้อมที่จะรับขอ้มูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
จะเกดิขึ้น การรับรู้เป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ ถา้ผูเ้รียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะมีการให้
ความรู้ที่ดี ๆ ผูเ้รียนกไ็ม่สามารถรับได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ ถา้ปล่อยให้ผูเ้รียนนัง่นาน ๆ ในไม่ชา้ผูเ้รียน
กจ็ะหลบัหรือคิดเร่ืองอื่น ๆ แต่ถา้ให้มีการเคลื่อนไหวทางกายบา้งกจ็ะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของ
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ผูเ้รียนต่ืนตวัและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้ส่ิงต่างๆได้ดี ดงันั้น กจิกรรมที่จดัให้ผู ้เรียน จึงควรเป็น
กจิกรรมที่ช่วยให้ผูเ้รียนได้เคลื่อนไหวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
กบัวยัและระดบัความสนใจของผูเ้รียน 
                         2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา (Intellectual Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทาง
สติปัญญา ต้องเป็นกิจกรรมที่ทา้ทายความคิดของผูเ้รียน สามารถกระตุน้สมองของผู้เรียนให้เกิด 
การเคลื่อนไหว ตอ้งเป็นเร่ืองที่ไม่ยากหรือง่ายเกนิไปท าให้ผูเ้รียนเกดิความสนุกที่จะคิด  
                         2.3 กจิกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
(Social Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ ช่วยให้ผู ้เ รียนมีปฏิสัมพ ันธ์ทางสังคมกบับุคคลหรือ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เน่ืองจากมนุษยจ์  าเป็นตอ้งอยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะ มนุษยต์อ้งเรียนรู้ที่จะปรับตวั
เขา้กบัผูอ้ื่นและสภาพแวดลอ้มต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่นจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกดิการเรียนรู้ทางดา้นสังคม 
                           2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมทาง
อารมณ์ (Emotional Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซ่ึงจะ
ช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกดิความหมายต่อตนเองโดยกจิกรรมดงักล่าวควรเกี่ยวขอ้งกบัผู้เรียนโดยตรง  
โดยปกติการมีส่วนร่วมทางอารมณ์น้ีมกัเกดิขึ้นพร้อมกบัการกระท าอื่นๆอยู่แลว้ เช่น กิจกรรมทาง
กาย สติปัญญา และสังคม ทุกครั้ งที่ครูให้ผูเ้รียนเคลื่อนท่ี เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกจิกรรม ผูเ้รียนจะ
เกดิอารมณ์ ความรู้สึกตามมาดว้ยเสมอ  

3.2  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
Moore (2015) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานสามารถเกดิขึ้นไดโ้ดยทนัที

ในสถานการณ์การแกปั้ญหาและการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนไดเ้กิด 
การเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละคนและผูเ้รียนจะไดท้  างานอย่างร่วมมือร่วมใจในขณะที่จดัท า
โครงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละครั้ ง  โครงงานอาจรวมไปถึงการท ารายงาน
คน้ควา้ การส ารวจ การสร้างแบบจ าลอง การผลิตโปสเตอร์ การจดัท าวดีีทศัน ์การศึกษากรณีศึกษา 
หรือแมแ้ต่การจดัสวน 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องใชร้ะยะเวลาในการศึกษา สังเกตการณ์ ซ่ึงขึ้นอยู่กบั
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต ั้ งไว้  โครงงานจะช่วยให้ผู ้เรียนเรียนรู้เน้ือหาวิชาการที่ส าค ัญและ 
การฝึกฝนทกัษะของศตวรรษที่ 21 เช่น ทกัษะการท างานระหว่างบุคคล ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะ
การคิดสร้างสรรค ์ ในการท าโครงงานผูเ้รียนสามารถท างานเดี่ยว คู่ กลุ่ม หรือท าร่วมกนัทั้งชั้นเรียน
กไ็ด ้โดยผูส้อนอาจจะให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกลกัษณะการจดักลุ่มไดต้ามตอ้งการ รวมถึงการเลือกหวัข้อ



18 

ในการท าโครงงานที่ตนสนใจ  เมื่อผู ้เรียนมีโอกาสในการเลือกส่ิงที่ต้องการเรียนรู้ ความสนใจ 
แรงจูงใจย่อมมีมากขึ้น 

ส าหรับเกณฑ์ในการวดัผลประเมินผลโครงงานต้องมีการระบุที่ ช ัดเจนและควรมี  
การอธิบายรายละเอียดของเกณฑก์ารวดัผลท่ีละเอียด รวมถึงการให้ค่าคะแนนโครงงานแต่ละช้ินที่มี
น ้าหนกัคะแนนต่างกนั  การประเมินผลควรจดัท าเป็นระยะ ๆ เพื่อจะมีการรายงานความกา้วหน้า
ของโครงงานและผูส้อนสามารถให้ขอ้เสนอแนะ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และค าแนะน าอื่น ๆ ระหวา่ง
การจดัท าโครงงานได ้

3.3 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หรือการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry Based Learning) 
 การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนที่ เน้นให้ผู ้เรียนสืบสวน
สอบสวนความรู้ดว้ยตนเอง ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดหาเหตุผล โดยผูส้อนจะน าเสนอปัญหา สถานการณ์ 
หรือเร่ืองราวที่เป็นปัญหา แลว้ช้ีแนะให้ผูเ้รียนคน้หาค าตอบโดยการตั้งสมมติฐานพร้อมกบัทดสอบ
สมมติฐานเพื่อใชเ้ป็นค าถามในการแสวงหาขอ้เทจ็จริง (สนิท สัตโยภาส , 2547)  
 นกัการศึกษาหลายท่านได้ก  าหนดขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้นั้นมีอยู่หลากหลายวธีิ/ชั้นตอนที่แตกต่างกนัไปดงัน้ี 

ทิศนา แขมมณี (2547) ก  าหนดขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน แบ่งเป็น 4 ข ั้นตอน  
   ขั้นที่ 1 การสังเกต (Observation) 
   ผูส้อนจดักระบวนการสอน/กจิกรรมที่กระตุน้ให้ผู ้เรียนเกดิการวเิคราะห์ 
โดยมีการก  าหนดประเด็นปัญหา ให้ผู ้เรียนสังเกตสภาพแวดลอ้มที่ก่อให้เกิดปัญหา พยายามน า
ความคิดรวบยอดมาแกปั้ญหา โดยคิดหาเหตุผล จดัล  าดบัความคิดในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพการณ์อนัเป็นปัญหานั้น 
   ขั้นที่ 2 การอธิบาย (Explanation) 

ผู้สอนมีเอกสาร วสัดุ หรือส่ือที่ ผู ้เรียนสามารถใช้ประกอบการคิด
วเิคราะห์ และผู้เรียนสามารถจดัระบบความคิด ต ั้งสมติฐาน เพื่ออธิบายความคิดรูปแบบต่าง ๆ  
ในการแกปั้ญหา ทบทวนความคิด และท าความเข้าใจกบัปัญหาให้ชดัเจน  ผ่านการศึกษาคน้ควา้ 
หาความรู้/ค  าตอบ โดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม 
   ขั้นที่ 3 การท านาย (Prediction) 
   ผู้เรียนท านายหรือพยากรณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้ นได้อีก ว่าเมื่อเกิดแล้ว 
ผลเป็นอย่างไรและจะแกปั้ญหาอย่างไร 
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   ขั้นที่ 4 การน าไปใชแ้ละสร้างสรรค ์(Control and Creativity) 
   ผูเ้รียนสามารถน าเหตุผลและความเขา้ใจในการแกปั้ญหาไปใชป้ระโยชน์
ในชีวติประจ าวนัได ้รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์น าไปใชใ้นสถานการณ์อื่น ๆ   โดยผูส้อนวดัและ
ประเมินผลการเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหาสาระและกระบวนการสืบสอบหาความรู้ 
  Moore (2015) อธิบายขั้นตอน 3 ขั้นตอนในการเรียนแบบเสาะแสวงหาความรู้ดงัน้ี 
   ขั้นที่  1 ระบุปัญหา (Identify the problem) การเรียนแบบเสาะแสวงหา
ความรู้เกี่ยวข้องกบัการเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) และกระบวนการระบุปัญหาเป็น
กระบวนการที่ส าคญั ผู ้สอนต้องพิจารณาว่าผู ้เรียนมีความพร้อมและมีทกัษะในการระบุปัญหาที่
ตอ้งการศึกษาอย่างชดัเจน ผูส้อนต้องสามารถตรวจสอบกระบวนการระบุปัญหาและให้ค  าแนะน า
หรือทางเลือกที่เหมาะสมแกผู่เ้รียนในการเลือกปัญหา 
   ขั้นที่ 2 เสาะแสวงหาทางแก ้(Working toward solutions) การเรียนแบบ
เสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการในการหาทางแกปั้ญหาส าค ัญกว่าค  าตอบที่พบ ในระหว่าง
กระบวนการหาทางแกปั้ญหา ผูเ้รียนควรจะได้รับโอกาสในการปรับกลวธีิในการหาทางแกปั้ญหา
อยู่ตลอดเวลา ผูเ้รียนบางคนอาจหาทางแกปั้ญหาจากการค้นควา้เอกสาร ต ารา ในขณะที่บางส่วน
อาจหาทางแกปั้ญหาจากการสัมภาษณ์ผูรู้้ ผู ้เช่ียวชาญ บางคนอาจท าการพิสูจนด์้วยตนเองเพื่อหา
ค าตอบ  ผู ้สอนควรให้อิสระในการหาค าตอบอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย ซ่ึงโอกาสใน  
การแสวงหาค าตอบจะแสดงให้ผู ้เรียนเห็นว่ากระบวนการเสาะแสวงหาค าตอบสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
   ขั้นที่  3 การค้นพบค าตอบ (Establishing solutions) การเรียนแบบเสาะ
แสวงหานั้น ผูเ้รียนแต่ละคนจะไดร้ับโอกาสอย่างเตม็ที่ในการแสวงหาค าตอบที่ตนตอ้งการ ผูเ้รียน
จะใช้ความคิด ทกัษะ การตดัสินใจของตนเองอย่างเต็มที่ในการให้ไดม้าซ่ึงบทสรุปของการเรียนรู้
ของตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนอาจมีการตีความค าตอบและขอ้สรุปในการแกปั้ญหาที่แตกต่างกนั 
 Bybee et al. (2006 อา้งใน Moore, 2015) ไดเ้สนอ 5 ขั้นตอน 5E ส าหรับการเรียนแบบเสาะ
แสวงหา ไดแ้ก ่
  ขั้นที่ 1 Engage การมีส่วนร่วม   

ผูเ้รียนจะเป็นผูม้ีส่วนร่วมและระบุช้ินงาน กจิกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนจะ
เป็นตวัดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการคิดของผูเ้รียน  ค  าถามที่ถูกใช้ในกจิกรรมการเรียนจะเป็น
ตวัเช่ือมระหวา่งประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ จนน าไปสู้การระบุประเด็น
หรือปัญหาที่ตอ้งการหาค าตอบ 
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  ขั้นที่ 2 Explore การแสวงหา   
  ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมโดยตรงกบักระบวนการเรียนรู้ในขั้นน้ี โดยผู้เรียนจะเป็น 
ผูร้ะบุและพฒันาแนวคิด กระบวนการ และทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการเสาะแสวงหา
ขอ้มูลที่จะมาใชใ้นการตอบค าถามหรือแกปั้ญหาที่ตนเป็นผูร้ะบุไวอ้ย่างกระตือรือร้น  
  ขั้นตอนที่ 3 Explain การอธิบาย 
  ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ส่ิงที่ค้นพบโดยจะอธิบายความเข้าใจ 
ประสบการณ์ของตน  การอธิบายจะช่วยให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกทางความคิดทกัษะและพฤติกรรม
ใหม่ ๆ รวมถึงความเขา้ใจในแนวคิดและองคค์วามรู้ของตนเองไดก้ระจ่างขึ้น 
  ขั้นที่ 4 Elaborate การปรับองคค์วามรู้ความเขา้ใจให้ชดัเจน 
  ผู้เรียนจะขยายแนวความคิดที่ได้เรียนรู้โดยการเช่ือมโยงความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ของผู้เรียนกบัสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พบเจอ  ซ่ึงการเรียนรู้
ลกัษณะน้ีจะท าให้เกดิการเรียนรู้ที่ไม่ส้ินสุดตลอดเวลา 
  ขั้นที่ 5 Evaluate การประเมินผล 
  ผูส้อนจะตดัสินแนวคิดและความรู้ของผู้เรียนโดยกระบวนการวดัผล ประเมินผล
สามารถเกดิขึ้นไดต้ลอดเวลาของกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นขา้งตน้ 
 ข้อดขีองการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หรือการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน 

1) การให้ผู ้เรียนเป็นผู้ก  าหนดวธีิในการแกปั้ญหาและแสวงหาความรู้จะกระตุ้น
ผูเ้รียนให้คิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์เพราะการเรียนรู้แบบน้ีจะไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัในวธีิการให้
ไดม้าซ่ึงความรู้ จินตนาการและความคิดสร้างสรรคจ์ะถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาอย่างเตม็ที่  

2) การแสวงหาความรู้จะกระตุน้ความสนใจและผลกัดนัให้ผูเ้รียนแกปั้ญหาโดย
กา้วข้ามผ่านขีดจ ากดัความสามารถของตนเองได้  ผูเ้รียนจะไม่ถูกตดัสินหรือลงโทษกบัความไม่รู้
ในเร่ืองที่ตนต้องการแสวงหาความรู้ แต่ผูเ้รียนจะไดร้ับแรงผลกัดนัให้เสาะหาวิธีการให้ได้มาซ่ึง
ความรู้เพื่อขจดัความไม่รู้ของตนเอง 

3) ผู้เรียนจะประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายของแต่ละคนมาใช้ใน  
การสืบเสาะหาความรู้ ดงันั้น ความมัน่ใจของผุเ้รียนแต่ละคนจะเพิ่มมากขึ้น 
 ข้อจ ากดัของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หรือการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน 

1) การเสาะแสวงหาความรู้หรือการสืบสวนสอบสวนบางครั้ งกอ็าจท าให้เกิด
ความโกลาหลได้ เพราะหากผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีวิธีการที่หลากหลายกนัในการเสาะแสวงหา
ความรู้เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาเดียว อาจท าให้เกดิความสับสนและวุน่วาย  
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2) ระยะเวลาในการแกปั้ญหาอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนแบบเสาะแสวงหา  
การให้อิสระในการแกปั้ญหาอาจใชเ้วลานานและผูเ้รียนแต่ละคนใชเ้วลาในการแสวงหาความรู้เพื่อ
แกปั้ญหาของตนเองแตกต่างกนั 

3) การประเมินผลอาจเป็นปัญหาในการเรียนแบบการเสาะแสวงหาความรู้หรือ
การสืบสวนสอบสวนเพราะผูส้อนตอ้งมีการตอ้งมีเกณฑก์ารวดัผลที่ชดัเจนในการประเมินผูเ้รียนที่
มีความหลากหลาย ทางแกปั้ญหาน้ีคือ การให้ผูเ้รียนแต่ละคนจดัท าแฟ้มสะสมงาน ซ่ึงแฟ้มสะสม
งานจะช่วยให้ผูส้อนเห็นพฒันาการของผูเ้รียนไดช้ดัเจนขึ้น 

  
 3.4  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคดิ 
 การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้กระบวนการคิดเป็นรูปแบบการสอนที่ผู ้สอนใชว้ิธีการ
และเทคนิคการสอนต่าง ๆ กระตุน้ให้ผู ้เรียนเกดิความคิดขยายต่อเน่ืองจากความคิดเดิมที่มีอยู่ เช่น 
ความคิดมีความหลากหลายมากขึ้น  ละเอียดและลึกซ้ึงขึ้น มีความรอบคอบมากขึ้น เล็งเห็นการณ์
ไกล มีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งความคิดที่ทีเหตุผล 
  กิจกรรมที่ผู ้สอนสามารถจดัเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดต่าง ๆ ไดแ้ก ่

1. ทกัษะการคิดพื้นฐาน เช่น การจ า การระลึกได้ การบรรยาย การอ่าน  
การเขียน เป็นตน้ 

2. ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนส าคญั เช่น ทักษะการสังเกต การตั้งค  าถาม  
การจ าแนก การจัดหมวดหมู่  การเปรียบเทียบ การเช่ือมโยง การใช้เหตุผล การขยายความ  
การตีความ การสรุป เป็นตน้ 

3. ทักษะการคิดข ั้นสู ง เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  
การประยุกตใ์ช ้การคาดคะเน การพิสูจน์ ทดสอบ การประเมิน การจดัโครงสร้าง การสร้างใหม่  
เป็นตน้ 

4. ทกัษะการคิดแบบแยบคายตามหลกัพุทธธรรม ไดแ้ก ่การคิดสืบสาว
หาเหตุปัจจยั คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบสามญัลกัษณ์ คิดแบบแกปั้ญหา 

5. กระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิดเชิงวิพากษ ์กระบวนการ
คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์กระบวนการแกปั้ญหา การคิดตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 
 ในการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดนั้น ผู ้สอนมีการเปิดโอกาส
และให้เวลาแกผู่ ้เรียนในการคิด และควรมีการอภิปรายเกีย่วกบัความคิดที่เกดิขึ้นในกระบวนการ
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เรียนการสอน  หลังจากนั้นผู้สอนและผู้เรียนมีการร่วมกนัสรุปประเด็นที่ได้   โดยต้องมี 
การประเมินผลการเรียนทั้งทางดา้นเน้ือหาและกระบวนการคิด (ทิศนา แขมมณี, 2551) 
 
4. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 งานวิจ ัยของ Hayikaleng  Nair  และ Krishnasamy (2016) ระบุว่าในการจัดการ เรียน 
การสอนอ่านภาษาองักฤษผูส้อนยงัใชค้  าถามส าหรับการคิดระดบัพื้นฐานค่อนขา้งมาก หากผูส้อน
ตอ้งการพฒันาทกัษะการคิดข ั้นสูง ผู ้สอนควรมีการใช้ค  าถามกระตุน้การคิดระดบัสูงให้มากขึ้น 
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียน 
 ธีรนุช  อนุฤทธ์ิ (2559) ได้ท  าการวิจยัเกี่ยวกบัการใช้กลุ่มวรรณกรรมเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ 
การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีพฒันาการทาง 
การคิดวิเคราะห์มากขึ้นทั้ ง 3 ระดบั คือ การอธิบาย (Description) การวิเคราะห์ (Analysis) และ 
การประเมินค่า (Evaluation) โดยผู้เรียนมีการตรวจสอบทักษะการคิดจากการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกบัผูอ้ื่นและจากการเขียนสะทอ้นความคิดเห็นของตนเอง 
 Thaiposri and Wannapiroon (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการเพิ่มพูนทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) โดยใช้สังคม
ออนไลน์ (Social Media) และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) พบว่า การใช้
กจิกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านสังคมออนไลนแ์ละการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆมีความเหมาะสมในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์อยู่ในระดบัสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6 จาก
คะแนนเตม็ 5) และมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวติจริงไดอ้ยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี่ย 
4.4 จากคะแนนเตม็ 5) 
 Etemadzadeh, Seifi and Far (2012) ท าการวจิยัเกีย่วกบับทบาทของเทคนิคการใชค้  าถามใน
การพัฒนาทักษะการคิด : ผลกระทบที่ต่อเน่ืองต่อทกัษะการเขียน พบว่า เทคนิคการใช้ค  าถาม
สามารถกระตุ้นให้ผูเ้รียนชาวมาเลเซียคิดอย่างมีวจิารณญาณและมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการเขียน
อย่างกระตือรือร้น หลงัจากที่ผู ้เรียนเขา้ร่วมการจดัการเรียนการสอนเขียนภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้  าถาม ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง ให้ความร่วมมือในการส่ือสารอย่างมี
ความหมายจึงอาจกล่าวได้วา่ การใชค้  าถามในการจดัการเรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อการเขียนของ
ผูเ้รียน รวมทั้งค  าถามและการแสวงหาค าตอบช่วยพฒันาทกัษะความคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
 จากงานวจิยัทั้งหลายลว้นสนบัสนุนการใชค้  าถามและการแลกเปลี่ยนความคิดกบัผูอ้ื่นใน
การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียน โดยลกัษณะค าถามควรเน้นการใช้ค  าถามที่ กระตุ้นการคิด
ระดบัสูงให้มากขึ้น 




