
35 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถามเพื่อ
พ ัฒนาก ารคิด เชิงวิพากษ์ของนัก ศึกษาไทยที่ เรี ยนภาษ าอ ังกฤษ เป็นภาษ าต่ างประเทศ   
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาเอกภาษาองักฤษที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิค
การตั้ งค  าถาม  รายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560  
ตลอดภาคการศึกษา  จ  านวน 43 คน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษข์อง
นกัศึกษาผ่านการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจ ัย
ประกอบด้วย 1)  รายละเอียดวิชา (มคอ . 3) รายวิชา ENG 2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน ตาม
หลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบบัปรับปรุง พ .ศ. 2558)   2) แบบทดสอบวดัทกัษะ 
การคิดเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วยค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 25 ข้อ โดยปรับมาจาก Critical 
Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day ของ Lauren Starkey  3) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยการใช้เทคนิคการตั้งค  าถามในรายวิชา 
การอ่านเพื่อการอนุมาน  4) แบบสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการเรียนการสอนรายวชิา ENG 
2207 การอ่านเพื่อการอนุมาน   การวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยการใช้
เทคนิคการตั้งค  าถาม  ผู ้วิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  นกัศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามมีคะแนน
เฉลี่ยของทกัษะการคิดเชิงวพิากษสู์งขึ้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (P< 0.001)   
 2.  ในภาพรวมความคิดเห็นของนัก ศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถามอยู่ในระดบัมาก (   = 4.50) โดยนกัศึกษาตระหนกัถึง
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ความส าค ัญและเห็นประโยชน์ของการตั้ งค  าถามต่อข้อมูลที่ได้รับทั้งในด้านวิชาการและใน
ชีวติประจ าวนั อีกทั้งนกัศึกษายงัเห็นถึงความสัมพนัธ์ของการตั้งค  าถามกบัการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงวพิากษ ์
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวมีประเดน็ส าคญัที่ควรน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคว์จิยั ดงัน้ี 
 1. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากษ์ผ่านการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคการตั้ งค  าถาม  ดังจะเห็ นได้จากผลคะแนนแบบทดสอบวดั ทักษะการคิด 
เชิงวพิากษท์ี่สูงขึ้นหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม สอดรับตามสมมติฐาน
ที่ต ั้งไว ้ การที่นกัศึกษามีผลคะแนนความสามารถทางการคิดเชิงวพิากษสู์งขึ้นหลงัจากการเรียนโดย
ใชก้จิกรรมการตั้งค  าถามอาจเกดิจากการพฒันาทกัษะการคิดผ่านกระบวนการในการฝึกฝนการคิด
และการแสวงหาค าตอบที่ใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามตลอดภาคการศึกษา ดงัน้ี 

1) ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ผูส้อนจะเป็นผูต้ ั้งค  าถามต่อเร่ือง 
หรือบทความที่นักศึกษาอ่าน เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างค  าถามที่จะน าไปสู่การให้ นักศึกษา 
ตั้งค  าถามด้วยตนเอง  เป็นการสร้างความคุ้นเคยกบักิจกรรมการใช้ค  าถามในการจัดการเรียน 
การสอนและเป็นการฝึกนกัศึกษาให้สังเกตลกัษณะค าถาม  ค  าถามที่ผู ้สอนใช้ในการจดัการเรียน
การสอนในช่วงแรกน้ีจะเป็นค าถามฝึกทกัษะการคิดข ั้นพื้นฐานในการอ่านโดยการใช้ค  าถาม Who? 
What? Where? When? เพื่อจบัประเดน็ในเร่ืองที่อ่าน  เมื่อนกัศึกษามีความเข้าใจในส่ิงท่ีศึกษากจ็ะ
สามารถวเิคราะห์ วพิากษ ์และตดัสินส่ิงที่ศึกษาไดต่้อไป 

2) หลงัจาก 4 สัปดาห์แรกของการเรียน  นกัศึกษาจะไดเ้ป็นผูก้  าหนดค าถามโดย 
ใชค้  าถาม 5Ws1H (Who?  What?  Where?  When?  Why?  How?) ต่อส่ิงท่ีจะไดศึ้กษา เรียนรู้ เช่น 
ข่าว เร่ืองสั้ น การ์ตูน เพลง โฆษณา ก่อนจะแสวงหาค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ  หากนกัศึกษาไม่พบ
ค าตอบในเน้ือหาที่ผู ้สอนเตรียมมา  นกัศึกษาสามารถค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่
นกัศึกษาคิดว่าน่าเช่ือถือแล้วน าเสนอต่อสมาชิกในกลุ่มหรือในชั้นเรียน  โดยนกัศึกษาทุกคนจะ
ร่วมกนัพิจารณาความน่าเช่ือถือและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  หลงัจากนั้นร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นต่อค าตอบและข้อมูลที่มี เช่น จากโฆษณาที่ปรากฏ ขอ้มูลที่น าเสนอมีความน่าเช่ือถือ
หรือไม่ นกัศึกษาจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑห์รือไม่ เพราะอะไร   
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ภาพที่ 2 ตวัอย่างค  าถามที่นกัศึกษาร่วมกนัคิดกอ่นการอ่านบทความและข่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 การจดักจิกรรมคู่และกลุม่เพือ่ให้นกัศึกษาแลกเปลี่ยนขอ้มูลและความคิดเห็น 
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3) หลงัจากที่นกัศึกษาไดร้ับขอ้มูลที่ผูส้อนน าเสนอ เช่น กลอน บทเพลง เร่ืองสั้น  
โฆษณา ข่าว เป็นต้น  จากค าถาม 5Ws1H ในการสร้างความเข้าใจพื้นฐานต่อข้อมูลร่วมกนัทั้ ง 
ชั้นเรียน   นกัศึกษาจะไดร่้วมอภิปรายกลุ่มเกีย่วกบัขอ้มูลที่ไดร้ับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
และจะร่วมกนัคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้นจากข้อมูลและความรู้เดิมที่นกัศึกษามี โดยผูส้อนจะ
เพิ่มเติมลกัษณะค าถามที่ใช้กระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์ เช่น จากส่ิงที่อ่าน เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 
เพราะอะไร แลว้จะเกิดอะไรตามมา  ถ้าหากเป็นนกัศึกษาจะท าอย่างไรและเพราะอะไรจึงเลือกท า
เช่นนั้น  การใชล้กัษณะค าถามกระตุ้นความคิดเชิงวพิากษ์น้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดต่้อยอดความเขา้ใจ
ต่อเร่ืองที่อ่านและพฒันาความสามารถทางการคิดของตนเองได ้   สอดคลอ้งกบัการวจิยัของธีรนุช 
อนุฤทธ์ิ (2559) เกี่ยวกบัการใช้กลุ่มวรรณกรรมเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัศึกษา
ภาษาองักฤษชาวไทย ที่ ช้ีให้เห็นว่า การที่นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่านการเขียนและ 
การอภิปรายโดยใชค้  าถาม อย่างไร ท าไม อะไรจะเกิดถ้าหาก ช่วยให้นกัศึกษามีพฒันาการระดบั 
การคิดวิเคราะห์ได้  และการถามค าถามที่เหมาะสมและหลากหลายในชั้นเรียนภาษาองักฤษจะ
กระตุน้ให้นกัศึกษาสนใจจะแสวงหาค าตอบ ค้นควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม รวมถึงผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้และประเมินข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น  
การเพิ่มพูนการคิดเชิงวิพากษ์ของนกัศึกษาในชั้นเรียนภาษาองักฤษได้ (Ivakovos, 2011; Feng 
2013)   หลงัจากที่นกัศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัสมาชิกในกลุ่มของตนเองแลว้ ตวัแทนกลุ่ม
จะน าเสนอความเขา้ใจและความคิดเห็นของกลุ่มต่อสมาชิกคนอื่นในชั้นเรียน โดยสมาชิกทุกคนใน
ห้องเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นที่เห็นดว้ยและขดัแยง้ต่อการน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มอื่น 
ๆ ได ้และตอ้งมีการให้เหตุผลสนบัสนุนความคิดเห็นของตนเอง 

4) การอ่านหนงัสือนอกเวลา โดยมีค  าถามกอ่นอ่านเร่ือง ระหวา่งการอ่านแต่ละ 
บท และค าถามหลงัจากการอ่านเร่ือง  ค  าถามเกี่ยวกบัหนงัสืออ่านนอกเวลาจะเป็นค าถามที่ผู ้สอน
และนกัศึกษาร่วมกนัก  าหนด  โดยค าถามกอ่นการอ่านจะเป็นค าถามที่ฝึกทกัษะการคาดเดา เช่น จาก
ช่ือเร่ืองและภาพหน้าปก นกัศึกษาคาดว่าเร่ืองที่จะอ่านเป็นเร่ืองแนวไหน ตอนจบจะจบแบบใด  
ส าหรับค าถามระหว่างการอ่านจะเป็นค าถามเพื่อสอบถามความเข้าใจเกีย่วกบัเร่ือง เช่น ตวัละคร
หลกัคือใคร เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด เมื่อไหร่  เกิดอะไรกบัตวัละครหลกั/รอง  ส าหรับค าถามฝึก 
การคิดเชิงวิพากษ์ เช่น อุปนิสัยของตวัละครหลกั/รองเป็นเช่นไรและส่ิงใดช่วยให้ผู ้เรียนทราบ
เกีย่วกบัอุปนิสัยของตวัละคร  เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์หรือการกระท านั้น ๆ ขึ้น   หากไม่ท  า
เช่นนั้น น่าจะเกดิอะไรขึ้น  และหากผูเ้รียนเป็นตวัละครนั้น ๆ นกัศึกษาจะท าอย่างไร เพราะเหตุใด   
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ภาพที่ 4 ผลงานการอ่านหนงัสือนอกเวลาของนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การเขียนตอบค าถามกอ่นการอ่านหนงัสือนอกเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การเขียนตอบค าถามระหวา่งการอ่านหนงัสือนอกเวลา 
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ภาพที่ 7 การเขียนตอบค าถามหลงัการอ่านหนงัสือนอกเวลา 
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การที่นกัศึกษาได้ฝึกฝนการแสวงหาค าตอบ การแกปั้ญหา การหาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  
การให้เหตุผลที่น่าเช่ือถือมาสนบัสนุนความคิดเห็นของตนเอง จะช่วยให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะ
การคิดระดบัสูง ต ั้งแต่การคิดวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ ท่ีมาหรือสาเหตุของการกระท าและผลลพัธ์
หรือผลกระทบที่ตามมา  การประเมินค่าในการตดัสินวา่ส่ิงที่เกิดขึ้นถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี โดย
ประมวลผลจากขอ้มูลที่แสวงหามา  จนถึงการสร้างความรู้ใหม่ของตนเองจากการสั่งสมความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ จากการอ่านและการพูดคุยอภิปรายกบัเพื่อนร่วมชั้นและผูส้อน  นอกจากนั้น การใช้
ค  าถามประกอบการอ่านเร่ืองสั้นส่งผลต่อทกัษะการเขียนดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากการใชค้  าถามจะช่วย
ให้นกัศึกษารู้จุดประสงค์ในการอ่านและการเขียนของตน  ดงัเช่น Etemadzadeh, Seifi and Far 
(2012) ท าการวจิยัเกีย่วกบับทบาทของเทคนิคการใชค้  าถามในการพฒันาทกัษะการคิด : ผลกระทบ
ที่ต่อเน่ืองต่อทกัษะการเขียน พบว่า เทคนิคการใช้ค  าถามสามารถกระตุ้นให้ผู ้เรียนชาวมาเลเซีย  
คิดอย่างมีวจิารณญาณและมีส่วนร่วมต่อกจิกรรมการเขียนอย่างกระตือรือร้น หลงัจากที่ผู ้เรียนเข้า
ร่วมการจดัการเรียนการสอนเขียนภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้ค  าถาม ผู ้เรียนมีความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเอง ให้ความร่วมมือในการส่ือสารอย่างมีความหมายจึงอาจกล่าวไดว้า่ การใช้
ค  าถามในการจดัการเรียนการสอนส่งผลที่ดีต่อการเขียนของผูเ้รียน  

อย่างไรกต็ามผลความต่างคะแนนการทดสอบความสามารถทางการคิดเชิงวพิากษก์อ่นและ
หลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถามยงัไม่สูงมากนกัอาจเกิดจากอุปสรรค
ทางด้านภาษาองักฤษของนกัศึกษา   จากการสอบถามนกัศึกษาและการเขียนสะทอ้นความคิดเห็น
ของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษาบางส่วนรู้สึกว่าตนเองยงัไม่สามารถแสดง
ศกัยภาพและความคิดเห็นของตนเองเป็นภาษาองักฤษได้และผู้เรียนบางส่วนยงัมีความกลวัใน  
การแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ถึงแม้วา่ผูส้อนจะจดักจิกรรมคู่หรือ
กจิกรรมกลุ่ม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดนัในการเรียนแลว้กต็าม  โดยนกัศึกษากล่าว
วา่ตนเองยงัมีความกลวัว่าเพื่อนร่วมชั้นจะรู้สึกร าคาญและคิดว่าตนเองท าให้กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปอย่างล่าชา้   DeWaelsche (2015) กพ็บกบัปัญหาน้ีเช่นกนั โดยการศึกษา
ของ DeWaelsche เกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาชาวเกาหลีในการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิด เห ็นในชั้นเรียนภาษาอ ังกฤษ พบว่า นัก ศึกษาชาวเกาหลีระบุ ในแบบส ารวจว่า 
ความสามารถทางภาษาอ ังกฤษเป็นอุปสรรคในการแสดงความคิดเห็นที่จะสะท้อนการคิด  
เชิงวพิากษ์ของนกัศึกษา แต่หากนกัศึกษาตอบค าถามเป็นภาษาเกาหลีในการสนทนากลุ่ม นกัศึกษา
สามารถสะทอ้นทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ไดเ้ป็นอย่างดี  จึงอาจกล่าวได้วา่ ความสามารถทางภาษา
ส่งผลต่อการแสดงออกทางทกัษะการคิดเชิงวพิากษ ์ หากผูเ้รียนมีความสามารถทางภาษาองักฤษต ่า
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อาจไม่ สาม ารถสะท้อนความคิด เชิงวิพ ากษ์ของตนเองได้ เน่ื องจากข้อจ าก ัดทางด้าน  
ความหลากหลายของค าศพัทแ์ละการผลิตภาษาตามโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม  
 2.  ความคิดเห็นของนกัศึกษาที่ได้รับการพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษผ์่านการจัด 
การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการตั้งค  าถาม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัด 
การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถาม อยู่ในระดบัมาก (  = 4.49)  นกัศึกษาเห็นวา่การตั้ง
ค  าถามช่วยให้ตนเองไม่ด่วนตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ (  = 4.70)  ท  าให้นกัศึกษาตดัสินใจไดด้ีขึ้น (  

= 4.54)  ท  าให้คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น (  =4.57)  และสามารถน าเทคนิคการตั้งค  าถามไปใช้
วเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ (  =4.59)  ซ่ึงลกัษณะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างมีเหตุผล ไม่ด่วนสรุป เป็นลกัษณะการคิดเชิงวิพากษ์ที่นกัศึกษาคิดเห็นวา่การจดัการเรียน 
การสอนโดยใช้การตั้งค  าถามกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้พ ัฒนาการคิดระดบัสูงได้ดีขึ้ น  ดงัท่ี ท ิศนา  
แขมมณี (2551) กล่าวว่า การตั้งค  าถามจะกระตุ้นผู้เ รียนให้เกิดการคิดในระดบัที่สูงขึ้น เช่น  
หากผู ้เรียนมีความรู้ เ ร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแล ้ว ผู ้สอนควรตั้งค  าถามในระดบัที่สูงขึ้นกว่าระดบั 
ความเข ้าใจ และการตั้งค  าถามจะช่วยให้ผู ้เรียนเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น  รวมถึง 
DeWaelsche (2015) และ Fahim and Bagheri (2012) ที่สนบัสนุนการใช้เทคนิคการตั้งค  าถามใน
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการเรียนไม่ว่าจะเป็น
การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) การอ่านแบบมีส่วนร่วม (Active Reading)  การเขียน 
เชิงว ิจารณ์เพื ่อแสดงความคิดเห ็น (Analytic Writing) หรือการประเมินแบบมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Dynamic Assessment) จะช่วยให้ผู ้เ รียนได้พฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่จะกา้วข้ามผ่าน
ความแตกต่างในกระบวนการคิดของวฒันธรรมและสังคมที่มีความเช่ือที่แตกต่างได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
1.1 การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการตั้งค  าถามโดยเฉพาะ

ค าถามที่มุ่งเน้นการคิดระดบัสูงควรน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเพื่อเป็น 
การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง  
  1.2 การฝึกฝนทกัษะการคิดระดบัสูงควรเร่ิมต้นตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาในทุก
สาระวิชาเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการพฒันาทกัษะการคิดอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะส่งผลให้ผู ้เรียนเป็นผู้ที่มี
เหตุผล รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 ผูเ้รียนควรไดร้ับการฝึกฝนทกัษะการคิดอย่างสม ่าเสมอ เพราะการพฒันา 
ทกัษะการคิดตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนจนเกดิความช านาญ   
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2.    ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิยัครั้งต่อไป  
ในการท าวจิยัครั้ งต่อไปควรท าการวจิยัที่เนน้การพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูงและ 

ทกัษะการแกปั้ญหาโดยอาจใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบวจิยัเป็นฐาน  การจดัการเรียนสอน

แบบปัญหาหรือกรณีศึกษาเป็นฐาน 




