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บทคัดยอ
คําถามและอภิปรายเชิงเหตุผล โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 2
คือการตัง้ คําถาม ผูเ รียนตองตัง้ คําถามอยางไตรตรองเกีย่ ว
กับโจทยปญ
 หา เพือ่ นําไปสูก ารวิเคราะหและการอภิปราย
เชิงเหตุผล แตยังพบวาในขั้นตอนนี้ คําถามของผูเรียนยัง
ขาดความชัดเจนในสาระสําคัญและไมนาํ ไปสูก ารอภิปราย
อยางกวางขวาง การคิดทวนซํา้ การคิดใหม อีกครัง้ หลังสิน้
สุดของขั้นตอนที่ 2 นี้ เปนการสะทอนคิดเกี่ยวกับทักษะ
การตั้งคําถามทําใหผูเรียนไดตรวจสอบความคิดเดิมของ
ตนเอง และทําใหคาํ ถามใหมมคี วามชัดเจน นําไปสูผ ลลัพธ
การเรียนรูที่ดีขึ้น

การเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐาน เปนกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนกลุมยอยและการ
ใชโจทยปญหาเปนสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนกระบวนการเรียน
รู ผลลัพธของการเรียนรูคือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ
ของผูเรียน ขั้นตอนของการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ตามลําดับไดแก 1) การทําความ
เขาใจคําศัพทยาก 2) การตั้งคําถาม 3) การระดมสมอง
4) การวิเคราะหปญหา 5) การกําหนดประเด็นการเรียนรู
6) การศึกษาดวยตนเอง และ 7) การนําเสนอในชั้นเรียน
ผูเรียนตองเรียนรูแตละขั้นตอนอยางมีสติกํากับ โดยเริ่ม
ตนตั้งใจอานโจทยปญหาที่กําหนดให เพื่อนําไปสูการคิด
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Abstract
Problem-based learning is a process of self directed learning, small group discussion and triggering
learning process by a problem or a scenario. The learning outcome is critical thinking. Problem -based
learning composed of 7 steps including; 1) clarification of unfamiliar terms, 2) problem definition, 3) brain
storming, 4) problem analysis, 5) formulating learning issues, 6) self study and 7) reporting to the class.
Learner have to consciously learn in each steps from critical read a prescriptive problem or a scenario that
leads to logical analysis and discussion especially in the second step. It was founded that most questions
were unclear and did not lead to the extensive debate. Metacognition or re-think question about questions at
the end of the second step is reflection on the questioning skills. As the result, learner can reassess their
own initial thought and clarify new questions which lead to better learning outcomes.

ความสําคัญของการคิดทวนซํ้าการคิด
ระดับสูงเกี่ยวของกับการควบคุมกระบวนการคิดอยาง
จริงจังในกระบวนการเรียนรู Efklides (2006) ระบุวา หมาย
ถึง รูปแบบของการคิด เปนการแสดงลักษณะการคิดของ
การคิด (cognition of cognition or thinking about
thinking) หรืออาจเรียกวาเปนการคิดทวนซํา้ คือคิดอีกครัง้
ในเรื่องเดิมที่คิดไวแลว ประกอบดวย 3 มิติหลัก ไดแก
1) องคความรูก ารคิดทวนซํา้ (metacognition knowledge)
เปนองคความรูของแนวคิด ความเชื่อ เปาหมาย และวิธี
การตางๆ 2) ประสบการณการคิดทวนซํา้ (metacognition
experiences) ไดแก ความรูส กึ ตางๆ เชน ความรูส กึ มัน่ ใจ
รูส กึ พึงพอใจ รูส กึ คุน เคย รูส กึ ยากลําบาก รวมทัง้ การตัดสิน
ใจหรือการประมาณการดานเวลาและขอมูลตางๆ และ
3) ทักษะการคิดทวนซํา้ (metacognitive skills) เปนความ
ตระหนักรูและตั้งใจคิดเพื่อทํากิจกรรม ใชกลยุทธ ทุมเท
เวลา มานะพยายาม มีการวางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุง
และประเมินผลลัพธ การประยุกตทักษะการคิดทวนซํ้า
จัดเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน สามารถนําไปประยุกตใช
ในการเรียนรูไดเปนอยางดี ประเด็นคือเมื่อบุคคลตั้งใจ
ควบคุมความคิดของตนเองในเรือ่ งใด จะพยายามทําความ

ความสามารถชี้นําตนเองในการเรียนรู เปนหัวใจ
สําคัญในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
องคประกอบหลักที่ชวยใหผูเรียนสามารถชี้นําตนเองไปสู
เปาหมายการเรียนรูได คือความสามารถในการควบคุม
ตนเองในการเรียนรู โดยมีกระบวนการตัดสินใจ การแกไข
ปญหาและการใชหรือการจัดการแหลงทรัพยากร ความ
สามารถเหลานี้จะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับองค
ประกอบหลายอยาง ปจจัยสําคัญที่อาจสงผลตอความ
สําเร็จในการเรียนรู คือการคิดทวนซํา้ ในทีน่ คี้ อื การคิดทวน
ซํา้ การคิดเกีย่ วกับขอคําถามทีไ่ ดระบุไวในขัน้ ตอนที่ 2 ของ
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
การคิดทวนซํ้าการคิดเปนมโนทัศนทางจิตวิทยา
ผูกําหนดคําศัพทนี้คนแรกคือ Flavell ในค.ศ.1976 เขาได
อธิบายวา ความรูเ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จะเกีย่ วของกับกระบวน
การคิดในเรื่องนั้นๆ ทําใหเกิดผลลัพธหรือความเชื่อมโยง
กับสิ่งอื่นๆ ตามมา (Cubukcu, 2009) และไดกลาวยืนยัน
วา การคิดทวนซํา้ การคิดตองประกอบดวย การตรวจสอบ
ขอมูลอยางไตรตรองและประมวลขอมูลเหลานั้น การคิด
ทวนซํ้าการคิดเปนทักษะเชิงปญญาที่หมายถึง การคิดใน
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เขาใจและตรวจสอบความเขาใจในสิ่งนั้น มีการวางแผน
มีขนั้ ตอนตรวจสอบและปรับกระบวนการคิด คําถามสําคัญ
คือ บุคคลนั้นจะรูไดอยางไรวาตนเองตองการประยุกตใช
ทั ก ษะการคิ ด ทวนซํ้ า สิ่ ง นี้ ถู ก กํ า หนดจากการรู  ส ติ
(consciousness) ซึ่งตองใชการกระตุนกลับจากปจจัย
ภายนอก หรือใชปจจัยภายนอกตนเองเปนสิ่งเรา แตกรณี
ที่บุคคลนั้นไดผานประสบการณการคิดทวนซํ้า มาแลว
อาจใชการปอนกลับจากปจจัยภายใน หรือใชสงิ่ เราภายใน
ตนเองเปนตัวกระตุนใหเกิดการคิดทวนซํ้าได (Efklides,
2006)
การคิดทวนซํา้ การคิดเปนกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญ
ทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนรู จึงจําเปนตองจัดกิจกรรม
ใหเห็นวาผูเรียนไดใชแหลงทรัพยากรดานการคิดที่มีอยู
ผานกระบวนการที่เรียกวาการควบคุมการคิดทวนซํ้า
ซึ่งเชื่อมโยงกับความรู ความตระหนักรูและการควบคุม
การเรียนรูของตนเอง (Cubukcu, 2009) การพัฒนาการ
คิดทวนซํา้ เปนการพัฒนาความสามารถในการคิดซึง่ ทําให
ผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น มีความตระหนักรูเพิ่มขึ้น และ
สามารถควบคุมการเรียนรูของตนเองไดในที่สุด ดังนั้นจึง
ควรนําทักษะการคิดทวนซํ้าการคิดมาใชเปนเครื่องมือสง
เสริมการเรียนรู ในวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได
เชน นํามาใชในการเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐาน (problem
– based learning)

พัฒนาทักษะในการคิดวิจารญาณ การคิดไตรตรอง การ
แกปญ
 หา การทํางานกลุม การศึกษาหาความรูด ว ยตนเอง
และการประเมินผลลัพธการเรียนรู
การเรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐานเปนกระบวนการ
เรียนรูที่มี 7 ขั้นตอนสําคัญ ประกอบดวย
1. การทําความเขาใจกับศัพทยากหรือคําศัพทที่
ไมคุนเคย (clarification of unfamiliar terms) โดยผูเรียน
ตั้งใจและมีสมาธิในการอานโจทยปญหา แลวตรวจสอบ
ตนเองวาในโจทยปญหานั้น มีคําศัพทใดบางที่ตนเอง
ไมเขาใจ ใหระบุคําศัพทนั้น ขั้นตอนนี้จึงใหความสําคัญ
กับการทําความเขาใจคําศัพทที่ปรากฏในโจทยปญหา
2. การตัง้ คําถาม (problem definition) เมือ่ ผูเ รียน
อานโจทยปญ
 หาทีก่ าํ หนดใหแลว ผูเ รียนตรวจสอบตนเอง
วาโจทยปญหานี้ มีสาระหลักที่สําคัญอะไร มีความเชื่อม
โยงของแตละสาระหลักอยางไร สิ่งที่ตนเองตองการเรียน
รูในเบื้องตนและตองการสะทอนออกมาเปนคําถามคือ
อะไร ขั้นตอนนี้ใหความสําคัญกับการตั้งคําถามในสิ่งที่
ผูเรียนตองการเรียนรู ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจาก
ผูเรียนตองเริ่มตนใชกระบวนการคิดอยางจริงจังเพื่อ
ตอยอดไปสูขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5
3. การระดมสมอง (brainstorming) เปนการแสดง
ความคิดเห็นหรือใชความรูที่มีอยูเดิมของผูเรียนแตละคน
ตอบคําถามจากขอคําถามทุกขอในขั้นตอนที่ 2 ที่กลุมได
กําหนดไว ขัน้ ตอนนีจ้ งึ เปนขัน้ ตอนทีส่ ามารถตรวจสอบได
วาในเบื้องตนผูเรียนแตละคนมีความคิดอยางไร มีความรู
อะไรมากอน เพราะขอคําถามแตละขอทําใหผเู รียนแตละ
คนพยายามตอบคําถามทุกขอ
4. การวิเคราะหปญหา (problem analysis)
เปนการอธิบายเชือ่ มโยงขอมูลหรือวิเคราะหปญ
 หาในเชิง
ลึกโดยใชความรูที่มีอยูมาอภิปรายหรือสรางสมมติฐาน
การเรียนรูใหเกิดขึ้น
5. การกําหนดประเด็นการเรียนรู (formulating
learning issues) เปนการกําหนดประเด็นการเรียนรูที่นํา

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่
ใชสถานการณปญหาหรือโจทยปญหา (scenario or
problem) เปนเครื่องกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการ
ใฝหาความรูเพื่อแกปญหา เนนใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจ
เลือกสิง่ ทีต่ อ งการแสวงหาความรูด ว ยตนเอง และรูจ กั การ
ทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุม ผูเ รียนวัตถุประสงคหลัก
คือเพือ่ ใหผเู รียนไดเรียนรูเ นือ้ หาวิชาการตามความตองการ
หรือตามเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร เพื่อสรางและ
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ไปสูก ารคนหาคําตอบหรือพิสจู นสมมติฐานวาสิง่ ทีเ่ คยเรียน
รูมาเปนความจริงหรือไมอยางไร
6. การศึกษาหาความรูห รือขอมูลดวยตนเอง (self
study) เปนการคนหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ อยาง
หลากหลาย
7. การนําเสนอความรู (reporting to the class)
เปนการนําความรูหรือขอมูลที่ไดสืบคนตามประเด็นการ
เรียนรูท ไี่ ดกาํ หนดไว มานําเสนอใหกบั กลุม เพือ่ นในหองเรียน
กระบวนการ 7 ขัน้ ตอนนี้ ดําเนินการดวยกระบวนการเรียน
แบบกลุมยอย 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เปนการทําในขั้นตอนที่
1-5 และครั้งที่ 2 ทําขั้นตอนที่ 7 (Camp, Kaar, Molen,
& Schmidt, 2002)

คําถามระดับตืน้ ผูเ รียนจึงไดสะทอนวามีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงคําถามใหมใหเห็นประเด็นที่ตองการเรียนรู
ชัดเจนขึ้น คําถามที่ซํ้าซอนตองยุบประเด็นใหเปนเรื่อง
เดียวกัน เพิ่มเติมหรือกําหนดคําถามใหม
จากมุมมองของผูเ รียน ผลจากการใหผเู รียนไดคดิ
ทวนซํา้ การคิดไดพบสิง่ สําคัญ สามารถสรุปไดใน 2 ลักษณะ
คือ ดานพัฒนากระบวนการอานและการคิดของผูเรียน
กลาวคือ ผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห
คิดไตรตรอง คิดรอบคอบ คิดมีเหตุผล และคิดเปนระบบ
มากขึ้น ผูเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของ
การอานโจทยปญ
 หา การฝกจับประเด็นจากการอานโจทย
ปญหามากขึ้น และผลลัพธของคําถามที่เกิดขึ้นใหม
พบวา ขอคําถามใหมถูกจัดกลุมใหมีความชัดเจน เขาใจ
งาย มีประเด็นสําคัญ และใหแนวทางการอภิปรายในขัน้ ตอน
ของการระดมสมอง การวิเคราะหปญหาเพื่อเชื่อมโยงสู
การสรางประเด็นการเรียนรูไ ดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมตามโจทยปญหาและวัตถุประสงคการเรียนรู
มากขึ้น
ตัวอยาง การสะทอนคิดจากผูเรียนที่ผานทักษะ
การคิดทวนซํ้าการคิดมีดังนี้
ผูเรียนคนที่ 1 สะทอนคิดวา “การคิดทวนซํ้าการ
คิดคําถามใหม ทําใหเขาใจคําถามมากขึ้น คําถามไมซํ้า
ซอน ขั้นตอนที่ 3 (ระดมสมอง) ออกมาตรงประเด็น
ไดคําถามที่มีความชัดเจน ถามคําถามที่ตองการทราบคํา
ตอบอยางแทจริง สามารถสรางประเด็นการเรียนรูไดมาก
ขึ้น หรือทําใหมีความรูที่หลากหลาย ทําใหปญหามีความ
ละเอียดมากขึ้น เขาใจคําถามมากกวาเดิม”
ผูเ รียนคนที่ 2 สะทอนคิดวา “ทําใหรจู กั คิดไตรตรอง
บางคําถามตอบไดทันทีที่ถามก็ตองตัดทิ้ง ทําใหเขาใจ
ความหมายของคําถามมากขึน้ ไดคาํ ถามทีต่ อ งการคําตอบ
ทีแ่ ทจริง ไมตอ งตอบคําถามซํา้ ซอน สามารถเขาใจจุดโฟกัส
ของคําถาม ตอบคําถามไดงา ยขึน้ เมือ่ คําถามชัด เขาใจใน
คําถามและประเด็นของโจทย ทําใหถามคําถามครอบคลุม

กระบวนการคิดทวนซํ้าการคิด
การสํารวจประสบการณในการตั้งคําถามของ
ผูเรียนในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน พบวาผูเรียน
สวนใหญตั้งคําถามไดในระดับตื้น ขาดการขมวดสาระ
สําคัญจากเรื่องที่อาน บางคําถามปราศจากความหมาย
ไมมีจุดเนนสําคัญหรือสิ่งที่ตองการเรียนรู บางคําถาม
ตองการคําตอบเดียว เปนคําตอบงายๆ ที่ไมจําเปนตอง
ผานการสืบคนหรือสรางประสบการณการเรียนรู และ
คําถามไมสะทอนสิง่ ทีต่ อ งการเรียนรูใ นเชิงทฤษฎี เปนตน
การคิดทวนซํ้าการคิด คือการคิดขอคําถามใหม
จากขอคําถามทีไ่ ดกาํ หนดไวอกี ครัง้ ในขัน้ ตอนที่ 2 ของการ
เรียนรูแ บบใชปญ
 หาเปนฐานโดยยอมใชเวลาเพียงเล็กนอย
ใหผเู รียนทัง้ กลุม ชวยกันทบทวนลักษณะคําถามทีส่ รางขึน้
อีกครั้ง การฝกเชนนี้ทําใหผูเรียนมีโอกาสทวนซํ้าความคิด
เดิมของตนเอง และวิเคราะหไดวา คําถามทีค่ ดิ ขึน้ ใหมเปน
คําถามที่ตองการตอบโจทยที่ตองการเรียนรูจริงๆ หรือไม
จากการคิดทวนซํา้ การคิดเกีย่ วกับคําถามทําใหผเู รียนพบ
ดวยตนเองวาขอคําถามบางสวนที่สรางขึ้นในครั้งแรกนั้น
ยังขาดความสมบูรณ ลักษณะคําถามมีความซํา้ ซอน บาง
คําถามไมมคี วามหมายทีน่ าํ ไปสูก ารแสวงหาคําตอบ เปน
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มากขึ้น สามารถคิดประยุกตสิ่งที่เหมือนกันเขาดวยกัน
ทําใหเรียบเรียงความคิดเดิมไดดียิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น”
ผูเรียนคนที่ 3 สะทอนคิดวา “มีการคิดวิเคราะห
ทําใหไดประเด็นคําถามทีม่ คี วามครอบคลุมและเขาใจงาย
ยิ่งขึ้น จะเห็นวาการกําหนดคําถามในขั้นตอนที่ 2 คําถาม
ยังคงกวางและไมครอบคลุมโจทยปญหาทั้งหมด คําถาม
บางขอยังไมถูกตองและไมชัดเจนจึงทําใหเขาใจยาก แต
เมือ่ ไดมาคิดทบทวนถึงประเด็นคําถามทัง้ หมดวา ประเด็น
ใดตองปรับปรุงแกไข หรือประเด็นใดที่ไมสามารถตั้งเปน
คําถามได จึงทําใหมีประเด็นคําถามที่ชัดเจนขึ้น และตรง
ตามวัตถุประสงคการเรียนรูมากยิ่งขึ้น เมื่อนําประเด็น
คําถามในขัน้ ตอนที่ 2 มาลองอธิบายสาเหตุทมี่ าของปญหา
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาหรือสมมติฐานในขั้นตอนที่ 4 ทําใหไดประเด็น
การเรียนรูที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงปญหาตางๆ ได
จากการที่ได rethink questions ทําใหไดปญหาที่เขาใจ
งายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไดประเด็นที่ครอบคลุม”
ผูเ รียนคนที่ 4 สะทอนคิดวา “ไดตงั้ คําถามเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีเ่ รียน พบวาการตัง้ คําถามโดยทีย่ งั ไมไดคดิ ใหดกี อ น
นั้นจะทําใหไดคําถามที่มีลักษณะที่ไมสามารถคนหาคํา
ตอบได เปนคําถามแบบพื้นๆ ไมไดเจาะลึกลงไป และตั้ง
คําถามแบบวกไปวนมา ไมเขาประเด็นยิง่ กวานัน้ ออกนอก
ประเด็นไปเลย นอกจากนั้นไดคําถามที่สะเปะสะปะไม
เปนหมวดหมูแ ละทีส่ าํ คัญไมไดฝก คิดพิจารณาหรือวิเคราะห
ทําใหไมเกิดการเรียนรูที่แทจริง เปนเพียงการพูดออกมา
โดยไมไดคิด แตในขณะเดียวกัน การตั้งคําถามที่ผาน
กระบวนการคิดใหมนนั้ (rethink questions) จะไดคาํ ถาม
ทีต่ รงประเด็นเปาหมายทีต่ อ งการ สามารถหาคําตอบและ
ไดคําถามที่เปนระบบระเบียบไมซํ้ากัน รวมทั้งไดฝก
ประสบการณดา นการคิดวิเคราะห การพิจารณา และการ
สังเคราะหประเด็นปญหา ถาไมไดคิดวิเคราะหประเด็น
คําถามใหมกจ็ ะไมบรรลุวตั ถุประสงคทวี่ างไว ไมมจี ดุ มุง หมาย
หรือทิศทางที่แนนอน ทําใหเราไขวเขวได ดังนั้นในการคิด

คําถามนัน้ เราตองพินจิ พิจารณาอยางถีถ่ ว นกอน หรือตอง
ทบทวนความคิดที่เราคิดไวกอนอีกสักครั้งหนึ่ง เพื่อใหได
คําถามที่ดีที่สุด การตั้งคําถามนั้นจะกอใหเกิดการเรียนรู
ชวยพัฒนากระบวนการคิด การตีความ การไตรตรอง ทําให
เราเปนผูฉลาดในที่สุด ดิฉันคิดวามันเปนสิ่งที่ดีที่อาจารย
สอนใหเราคิดแบบนี้ เพราะอยางนอยมันก็เปนประโยชน
แกตัวเราเอง ในการพัฒนาทักษะดานการคิดและการตั้ง
คําถาม ทําใหเราไดฝก ฝนวิธคี ดิ วิธวี เิ คราะหบอ ยๆ เมือ่ คิด
บอยๆ ก็จะเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น”
ผูเ รียนคนที่ 5 สะทอนคิดวา “ทําใหไดรจู กั เรียบเรียง
ประโยคใหเขาใจกวาเดิม ทําใหไดคาํ ถามทีค่ รบถวนสมบูรณ
คําถามที่รูคําตอบแลวไมควรนํามาถามอีก ทําใหไดแกไข
คําถามเดิมใหมคี วามกระจางขึน้ ทําใหสามารถจับประเด็น
ไดถูกตองในขั้นตอนตอไป ทําใหไดเรียนรูขอผิดพลาด
สามารถเรียนรูประเด็นหลักที่จะตองไปสืบคนในขั้นตอน
ที่ 6 ไดคําถามและคําตอบที่ถูกทาง ทําใหไดคิดวิเคราะห
คําถามวาแตกตางหรือเหมือนกันอยางไร ทําใหเกิดความ
คิดตาง ทําใหมีการแสดงเหตุผล”
ผูเรียนคนที่ 6 สะทอนคิดวา “rethink question
about questions ซึ่งเปนการคิดคําถามใหมจากคําถาม
เดิมที่ตั้งไวในตอนแรก วิธีการนี้ชวยใหไดกลับไปอานและ
ยอนคิดอีกครัง้ วา เราตองการอะไรจากการศึกษาเรียนรูใ น
ครั้งนี้ จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนของคําที่ใช
เรียกแทนตัวละครในโจทยปญ
 หา รวมถึงเนือ้ หาของคําถาม
ที่ไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสามารถมองประเด็นไดชัดเจน
ขึ้น ทําใหตรงประเด็นที่เราตองการศึกษาเรียนรูมากขึ้น
ชวยใหจับประเด็นที่ตองการเรียนรูไดดีขึ้น คําถามแคบลง
และตรงประเด็นมากขึ้น เปนคําถามที่ครอบคลุมเนื้อหา
การเรียนรู เปนประเด็นคําถามที่เขาใจงาย ไมกํากวมใน
การคนหาคําตอบ หลีกเลี่ยงคําถามที่มีหลายแบบ เชน
บอย มาก หลาย นอย คําถามที่มีความเกี่ยวเนื่องกันควร
ใหอยูในหัวขอเดียวกัน”
ผูเรียนคนที่ 7 สะทอนคิดวา “กอนนํากระบวนการ
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rethink questions มาใช การตั้งประเด็นคําถามจะกวาง
หาจุดสําคัญหลักไดยาก คําถามกํากวม การหาคําตอบ
หรือการอธิบายการแกปญ
 หาไมชดั เจน ไมสามารถอธิบาย
เชื่อมโยงเปนระบบได แตพอไดนํากระบวนการ rethink
question about questions มาชวย ทําใหไดมกี ารคิดใหม
การตั้งประเด็นคําถามขอสงสัยแคบลง และหาจุดที่เปน
สาเหตุหลักของปญหาได ทําใหการอธิบายเหตุผล การแก
ปญหางายขึ้น เปนระบบไมวกวนและถูกตอง ทําใหการ
อธิบายเชื่อมโยงและสรางความเขาใจใหกับตัวเราเองได
มากยิ่งขึ้น มีการคิดวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อคัดกรอง
ขอมูลที่จําเปนและไดประเด็นที่สําคัญ นําไปสูขั้นตอนที่ 5
formulate learning issues การกําหนดวัตถุประสงคการ
เรียนรูที่ชัดเจน สามารถคนควาขอมูลจากสื่อตางๆ ได
สะดวกขึ้นในขั้นตอนที่ 6 self study และนํามาสรุปเปน
ขอสรุปและหลักการที่ไดจากการศึกษาปญหาในขั้นตอน
สุดทาย reporting to the class”
ผูเ รียนคนที่ 8 สะทอนคิดวา “การคิดทบทวนคําถาม
ใหมจากคําถามเดิม เปนวิธีการที่กอใหเกิดการเรียนรู
ทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการคิด ฝกคิดอยางรอบดาน ไมยดึ ติดแนวคิด
เดิมดานเดียว คิดอยางเปนระบบและหาเหตุผลเปรียบ
เทียบ ตั้งคําถามและหาเหตุผล ไตรตรอง การถายทอด
ความคิด สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
การจัดการเรียนรูไ ดเปนอยางดี ชวยใหผเู รียนสรางความรู

ความเขาใจ สรางความคิดใหมๆ กระบวนการถามชวย
พัฒนาทักษะการคิด ทําใหเขาใจกระจาง การไดขอ มูลปอน
กลับจากการเรียนการสอน กอใหเกิดการทบทวน การเชือ่ ม
โยงระหวางความคิดตางๆ สงเสริมความอยากรูอ ยากเห็น
และเกิดความทาทาย ถาไมมีการ rethink ทําใหไดขอมูล
ความรูเ พียงบางสวนของประเด็นปญหา ทําใหไมสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนในดานการศึกษาหรือเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิด
การตัดสินใจผิดพลาดตามมาได”
ทักษะคิดทวนซํ้าการคิด เปนกระบวนการที่นํามา
ใชไดในการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ทําให
ผูเรียนสามารถคนพบวิธีการตั้งคําถามไดดวยตนเองวา
การตั้งคําถามที่ดีตองเกิดจากการมีสมาธิอยางจดจอใน
การอานโจทยปญหา เอาใจใสกับประเด็นสําคัญที่ไดถูก
ออกแบบไวในโจทยปญหานั้นๆ และคิดไตรตรอง เพื่อตั้ง
คําถามวา ตนเองตองการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง
คําถามที่ตั้งขึ้นตองมีสาระสําคัญที่ชัดเจน และควรเปน
ประเด็นหลักทีต่ ดั สินใจแลววา มีความนาสนใจและตองการ
เรียนรู ทักษะการคิดทวนซํ้าการคิด หากไดปลูกฝงใหกับ
ผูเ รียนนาจะทําใหผเู รียนมีความสามารถตรวจสอบวิธกี าร
เรียนรูดวยตนเอง ทําใหสามารถเรียนรูแบบนําตนเองได
ตลอดชีวิต.

เอกสารอางอิง
Camp, G., Kaar, A., Molen, H., & Schmidt, H. (2002). PBL step by step: A guide for students and tutors
(1 st ed.). Rotterdam: Psychology Department, Erasmus University.
Cubukcu, F. (2009). Metacognition in classroom. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 559 – 563.
Efklides, A. (2006). Metacognition and affect: What can metacognition experiences tell us about the learning
process. Education Research Review, 1, 3-14
51

