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 บทท่ี 7 
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ประเภททฤษฎีท่ีเน้นความรู้ 3 

 
 
 บทน้ีจะกล่าวถึงนวตักรรมการเรยีนรูท้ี่เป็นแบบทฤษฎีที่เน้นความรูต้่ออกี 4 วธิ ี
ประกอบดว้ย การเรยีนรูแ้บบลลีาการเรยีนรู ้ การเรยีนรูโ้ดยใชพ้หุปญัญา การเรยีนรูโ้ดยใช้
กลวธิเีมตาคอกนิชนั และการเรยีนรูโ้ดยพฒันากระบวนการคดิ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 
การเรียนรู้แบบลีลาการเรียนรู้ 
  

ลลีาการเรยีนรู ้ หรอืวธิกีารเรยีนรู ้ หรอืแบบการเรยีนรู(้ทศินา  แขมมณ,ี2551) เป็น
ลกัษณะหรอืวธิกีารเรยีน หรอืวธิกีารคดิ หรอืวธิกีารแกป้ญัหา ทีบุ่คคลชอบหรอืมคีวามถนดัใน
การใชเ้ป็นประจ า หรอืใชเ้ป็นสว่นใหญ่ในการเรยีนรูเ้รือ่งต่างๆในชวีติประจ าวนั และเป็นวธิกีาร
เรยีนรูท้ีช่ว่ยใหบุ้คคลนัน้เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีีส่ดุ 
 ลลีาการเรยีนรูแ้บ่งออกเป็นแบบต่างๆแตกต่างกนั ขึน้กบัทฤษฎ ีหลกัการ หรอืแนวคดิ
ทีผู่จ้ าแนกยดึเป็นหลกัหรอืเกณฑใ์นการจ าแนก ซึง่สามารถจดักลุ่มไดด้งัน้ี 

1. ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามชอ่งทางการรบัรู(้Perceptual pathways or learning 
modality) 

2. ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามลกัษณะหรอืกระบวนการคดิ(Cognitive style) 
3. ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามลกัษณะของพฤตกิรรม(Behavior style) 
4. ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามบรบิทหรอืสภาพแวดลอ้ม(Context / Environment) 
 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
เน่ืองจากการเรยีนและการสอนต้องมกีระบวนการที่สมัพนัธ์กนั ดงันั ้นจงึขอกล่าวถึง

ลลีาการเรยีนรูแ้ต่ละประเภท โดยจะกล่าวควบคูไ่ประหวา่งการเรยีนและการสอน 
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1.  ลีลาการเรียนรู้ที่จ าแนกตามช่องทางการรบัรู้ (ทิศนา  แขมมณี,2551) 
ประกอบดว้ยลลีาการเรยีนรูท้างจกัษุประสาทหรอืทางสายตา,ทางโสตประสาทหรอืทางหู,ทาง
ประสาทสมัผสั และทางการเคลื่อนไหว  

สามารถจดัการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนไดท้ัง้แบบรายบุคคลคอืจดัการสอนตาม
แบบทีผู่เ้รยีนชอบหรอืถนดั และแบบเป็นกลุ่มทัง้ชัน้เรยีน กรณทีีจ่ดัการสอนเป็นกลุ่มท าไดด้งัน้ี 

- วนิิจฉยัลลีาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้ชัน้ 
-  จดัท า Profile ลีลาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน จ าแนกผู้เรยีนเป็นกลุ่มตามลีลาการ

เรยีนรูท้ีช่อบหรอืถนดั 
- วเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดออ่นของแต่ละกลุ่ม 
- วเิคราะหส์าระการเรยีนรูท้ีอ่าจเป็นปญัหาในกลุ่มผูเ้รยีนแต่ละคน 
-  ออกแบบกจิกรรม และประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่ม

สามารถใชล้ลีาการเรยีนรูท้ีต่นถนัด ในการเรยีนรูส้าระต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาระทีเ่ป็น
ปญัหาหรอืจุดออ่นของตน 

2.  ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามลกัษณะหรอืกระบวนการคดิม ี3 แนวคดิทีไ่ดร้บั
ความนิยมดงัน้ี (ทศินา  แขมมณ,ี2551) 

- ลลีาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Witkin 
- ลลีาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Kolb 
- ลลีาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ McCarthy 
ลลีาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Witkin มลีลีาการเรยีน 2 แบบคอืแบบพึง่พงิไมเ่ป็น

อสิระจากสภาพแวดล้อม และแบบอสิระจากสภาพแวดล้อม จดัการสอนได้โดยให้ผูเ้รยีนได้
เรยีนรูร้ว่มกบัเพือ่น และใหอ้สิระในการตัง้เป้าหมายและก าหนดมาตรฐานดว้ยตนเอง 

ลลีาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ Kolb มลีลีาการเรยีน 4 แบบคอืแบบอเนกนัย, แบบ
ซึมซบั,แบบเอกนัย และแบบประยุกต์ใช้ สามารถจดัการสนได้โดยใช้วงจรการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

- การจดัประสบการณ์/กจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรปูธรรม 
- การอภปิรายสะทอ้นความคดิ 
- การสรา้งความคดิรวบยอด 
- การน าความรูไ้ปทดลอง/ประยกุตใ์ช ้
ลลีาการเรยีนรูต้ามแนวคดิของ McCarthy มแีงมุ่มของการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ยมติ ิ

2 มติ ิคอืการรบัรู(้Perception) และ กระบวนการ (Processing) การรบัรูข้องผูเ้รยีนจงึม ี2 ทาง
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คอืจากประสบการณ์ตรง(Concrete experience) และจากความคดิรวบยอดทีเ่ป็นนามธรรม
(Abstract conceptualization) สามารถจดัการสอนไดต้ามรปูแบบ 4 MAT ดงัน้ี 

- การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และการเฝ้าสงัเกตอยา่งไตรต่รอง มขีอ้ย่อย 2 ขอ้คอื
การสรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของเรื่องที่เรยีนด้วยตนเอง สามารถตอบค าถาม 
“Why” ได้(พฒันาสมองซีกขวา) และการวิเคราะห์ประสบการณ์และสะท้อนความคิดจาก
ประสบการณ์(พฒันาสมองซกีซา้ย) 

- การน าประสบการณ์ไปสู่การสรา้งความคดิรวบยอด มขีอ้ย่อย 2 ขอ้คอืการสรา้ง
ความคดิรวบยอดจากประสบการณ์ (พฒันาสมองซกีขวา) และการพฒันาความรู ้ความคดิให้
กวา้งขึน้เพือ่ตอบค าถาม “what” ได ้(พฒันาสมองซกีซา้ย) 

- การน าความรูค้วามคดิสูก่ารปฏบิตัิ มขีอ้ยอ่ย 2 ขอ้คอื การวางแผน และลงมอื
ปฏบิตัติามกรอบความคดิที่ก าหนด(พฒันาสมองซกีซ้าย) และ การสรา้งสรรค์ชิ้นงานของ
ตนเอง สามารถตอบค าถาม “How” ได(้พฒันาสมองซกีขวา) 

- การน าการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ มขีอ้ยอ่ย 2 ขอ้คอื การ
วเิคราะห์ผลงานกระบวนการท างาน พฒันาแนวทางและวางแผนในการน าผลงานไปใช้ใน
สถานการณ์จรงิและลงมอืปฏบิตัติามแผน(พฒันาสมองซกีซา้ย)และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บั
ผูอ้ื่น ชื่นชมกนัและกนัสามารถตอบค าถาม “if” ได ้(พฒันาสมองซกีขวา) 

3.  ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามลกัษณะของพฤตกิรรม ม ี2 แนวคดิคอืแนวคดิของ 
Grasha and Reichman และแนวคดิของ Canfield 

แนวคดิของ Grasha and Reichman มลีลีาการเรยีนการสอน 6 แบบ ดงัน้ี 
- เรยีนแบบแขง่ขนั สอนจดักจิกรรมทีท่า้ทายความสามารถ 
- เรยีนแบบรว่มมอื  สอนแบบรว่มมอื หรอืใชก้ระบวนการกลุ่ม 
- เรยีนแบบหลกีเลีย่ง สอนแบบชีแ้นะ 
- เรยีนแบบมสีว่นรว่ม สอนแบบเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม 
- เรยีนแบบพึง่พา สอนแบบจดักลุ่ม Peer group จบัคูใ่หผู้เ้รยีนชว่ยกนั 
- เรยีนแบบอสิระ สอนแบบใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีน 

แนวคดิของ Canfield มลีลีาการเรยีนการสอน 9 แบบ ดงัน้ี 
-  เรยีนแบบองิสงัคม สอนแบบรว่มมอืหรอืกระบวนการกลุ่ม 
-  เรยีนแบบอสิระ สอนแบบใหค้น้ควา้เป็นรายบุคคล 
-  เรยีนแบบคดิเชงิมโนทศัน์ สอนแบบเน้นทฤษฎหีลกัการหรอืแบบนิรนยั 
-  เรยีนแบบประยกุตใ์ช ้สอนแบบเน้นลงมอืกระท า(learning by doing) 
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-  เรยีนแบบสงัคมเชิงประยุกต์ใช้ สอนแบบเรียนรู้เชิงประสบการณ์(Experiential 
learning) 

-  เรยีนแบบสงัคมเชงิมโนทศัน์ สอนแบบจดักจิกรรมกลุ่มยอ่ยใหร้ว่มกนัคดิ อภปิราย 
วพิากษ์ วจิารณ์ ประเดน็ต่างๆ 

-  เรยีนแบบอสิระเชงิประยกุตใ์ช ้สอนแบบเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนรายบุคคลท ากจิกรรม
การเรยีนรูต้่างๆทีเ่น้นการกระท า 

-  เรยีนแบบอสิระเชงิมโนทศัน์ สอนแบบเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนรายบุคคลท ากจิกรรม
การเรยีนรูต้่างๆทีเ่น้นการใชค้วามคดิ 

-  เรยีนแบบเป็นกลาง สอนแบบจดักจิกรรมและวธิีการหลากหลายที่เหมาะสมกบั
สาระและวตัถุประสงคก์ารเรยีน 

4.  ลลีาการเรยีนรูท้ีจ่ าแนกตามบรบิทหรอืสภาพแวดลอ้ม ลลีาการเรยีนของผูเ้รยีน
เป็นแบบพึง่พาหรอืสภาพแวดลอ้มทีม่ ี5 ดา้น ซึง่สามารถจดัการสอนทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีน
ไดด้งัน้ี 

-  ดา้นกายภาพ จดัการสอนใหส้ภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยการ
จดัหอ้งเรยีน และสภาวะทางแสง ส ีเสยีง และอุณหภูมใิหเ้หมาะสมสอดคล้องกบัเกณฑ์ตาม
หลกัวชิา และจดัหอ้งหรอืมุมสงบแบบสบายๆทีผู่เ้รยีนสามารถปรบัสภาวะ แสง ส ีเสยีง และ
อุณหภูมใิหเ้หมาะสมกบัการศกึษาและท างานเป็นรายบุคคล 

-  ดา้นอารมณ์ จติใจ กรณีทีเ่ป็นแรงจูงใจ ใหผู้ส้อนหาแรงจูงใจทีม่คีวามหมายต่อ
ผูเ้รยีน และใชแ้รงจงูใจในการเรยีนรูส้ว่นบุคคลนัน้ เป็นตวัเสรมิแรงในการเรยีนรูข้องบุคคลนัน้ 

    กรณีทีเ่ป็นช่วงสมาธ ิถ้าสมาธสิัน้จดักจิกรรมหลากหลาย ถ้า
สมาธยิาวจดักจิกรรมทีต่่อเน่ืองได ้

    กรณีที่เป็นความมุ่งมัน่ในการเรยีน และความรบัผดิชอบ ถ้า
มุ่งมัน่และมคีวามรบัผดิชอบสูงใหเ้รยีนไดอ้ย่างอสิระ ถ้าไม่มุ่งมัน่และไม่รบัผดิชอบใหก้ ากบั 
ตดิตามการท างาน และเสรมิแรง 

    กรณีทีเ่ป็นความรูส้กึเกีย่วกบักรอบการท างาน ถา้มกีรอบการ
ท างานชดัเจน ใหจ้ดักจิกรรมทีม่แีบบแผนโครงสรา้งชดัเจน แต่ถา้มกีรอบการท างานไม่ชดัเจน
ใหเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนอยา่งอสิระ 

- ดา้นสงัคม จดัการสอนแบบรว่มมอืหรอืแบบกลุ่ม 
- ดา้นรา่งกาย กรณีทีเ่ป็นการรบัรู ้สอนแบบยดึลลีาการเรยีนรูเ้ป็นบาน 
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กรณีที่เป็นความต้องการสิ่งกระตุ้นขณะเรียนรู้ ผู้สอนอาจ
อนุญาตใหท้ ากจิกรรมอื่นรว่มในขณะเรยีนเชน่ทานขนม 

กรณีทีเ่ป็นเวลา จดัการสอนใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมไดต้ามเวลา
ทีต่อ้งการ 

กรณีที่เป็นความต้องการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้อนุญาตให้
เคลื่อนไหวรา่งกายไดต้ามตอ้งการ 

- ดา้นจติวทิยา  กรณีทีเ่ป็นกระบวนการคดิ ผูส้อนควรจดัสภาพแวดลอ้มระบบ
และเงือ่นไขการเรยีนรูต้่างๆใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแต่ละแบบ 

กรณีทีเ่ป็นความถนดัในการใชส้มองซกีซา้ย – ขวา สอนแบบ 
4 MAT หรอืจดักจิกรรมทีม่ลีกัษณะหลากหลายใหเ้ป็นทางเลอืกของผูเ้รยีน 
    กรณีทีเ่ป็นบุคลกิลกัษณะ ใหผู้ส้อนตระหนกัถงึความแตกต่าง
ของบุคลกิลกัษณะทีแ่ตกต่างของผูเ้รยีน แลว้สง่เสรมิลกัษณะทีด่ ี และแกไ้ขจุดดอ้ยตามความ
เหมาะสม 
 
การเรียนรู้โดยใช้พหปัุญญา 

 
การเรยีนรูโ้ดยใชพ้หุปญัญาเป็นการเรยีนรูโ้ดยมุง่พฒันาปญัญาในทุกๆดา้นของคน โฮ

เวริด์ การด์เนอร ์ (Howard Gardner) จากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ (Harvard University)เป็นผู้
คดิขึน้ การด์เนอรก์ล่าววา่ เชาวน์ปญัญาของบุคคลประกอบดว้ยความสามารถ 3 ประการ ดงันี้ 
(Gardner,1983 : Online) 

1. ความสามารถในการแกป้ญัหาในสภาพการณ์ต่างๆทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตแิละตาม

บรบิททางวฒันธรรมของบุคคลนัน้  

2. ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพและสมัพนัธ์กบับรบิททาง

วฒันธรรม  

3. ความสามารถในการแสวงหาหรอืตัง้ปญัหาเพือ่หาค าตอบและเพิม่พนูความรู ้ 

 การด์เนอร ์ไดเ้สนอวา่เชาวน์ปญัญาของบุคคลไว ้8 ดา้น ดงัน้ี 
1. สตปิญัญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence)  
2.  สติปญัญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical–Mathematical 

Intelligence) 
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3.  สติปญัญาด้านการเคลื่ อนไหวร่างกายและกล้ามเ น้ือ (Bodily–Kinesthetic 
Intelligence) 

4. สตปิญัญาดา้นการมองเหน็และมติสิมัพนัธ ์(Visual/Spatial Intelligence) 
5. สตปิญัญาดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) 
6. สตปิญัญาดา้นการเขา้กบัผูอ้ื่น (Interpersonal Intelligence) 
7. สตปิญัญาดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
8. สตปิญัญาดา้นการเป็นนกัธรรมชาตวิทิยา (Nationalism Intelligence) 
ปจัจุบัน การ์ดเนอร์ได้เพิ่มปญัญาด้านการด ารงอยู่ของชีวิต หรือด้านจิตนิยม 

(Existential Intelligence) ซึง่เป็นปญัญาทีเ่กีย่วกบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์การหาความหมาย
ของชวีติ เขา้ใจความสมัพนัธ์ของโลกทางกายภาพกบัโลกของจติใจ มคีวามเขา้ใจในสจัธรรม
ของชวีติเขา้ไปดว้ย 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 
เน่ืองจากทฤษฎน้ีีมองปญัญาอย่างแตกต่างและหลากหลาย เมื่อจดัการเรยีนการสอน

ใหส้อดคล้องกบัปญัญากจ็ะต้องจดัการเรยีนการสอนใหค้รอบคลุมกวา้งขวางตามไปดว้ย ซึ่ง
การด์เนอร ์สรุปการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายไวด้งัน้ี (Gardner,1983 : Online) 

1.เน่ืองจากผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาวน์ปญัญาแต่ละดา้นไมเ่หมอืนกนั ดงันัน้ในการจดัการ
เรยีนการสอนควรมกีจิกรรมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย ที่สามารถส่งเสรมิเชาวน์ปญัญาหลายๆ 
ดา้น มใิชมุ่ง่พฒันาแต่เพยีงเชาวน์ปญัญาด้านใดด้านหน่ึงเท่านัน้ การจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิ
พฒันาการของสติปญัญาหลาย ๆ ดา้น จะชว่ยใหผู้เ้รยีนทุกคนมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองอยา่ง
รอบดา้น พรอ้มทัง้ชว่ยสง่เสรมิอจัฉรยิภาพหรอืความสามารถเฉพาะตนของผูเ้รยีนไปในตวั  

2.เน่ืองจากผูเ้รยีนมรีะดบัพฒันาการในเชาวน์ปญัญาแต่ละดา้นไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ จงึ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัขัน้พฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รยีน  

3.เน่ืองจากผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาวน์ปญัญาแต่ละดา้นไม่เหมอืนกนัการผสมผสานของ
ความสามารถดา้นต่างๆ ที่มอียู่ไม่เท่ากนัน้ี ท าใหเ้กดิเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) หรอื
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนซึง่ไม่เหมอืนกนั หรอือกีนัยหน่ึง เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลท าให้
แต่ละคนแตกต่างกนั และความแตกต่างทีห่ลากหลาย (Diversity) น้ี สามารถน ามาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์แก่สว่นรวม การสอนจงึควรเน้นการสง่เสรมิความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รยีน สอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนค้นหาเอกลักษณ์ของตน ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง และเคารพใน
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เอกลกัษณ์ของผูอ้ื่น  รวมทัง้เหน็คุณค่าและเรยีนรูท้ีจ่ะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นน้ี ผูเ้รยีนก็จะเรยีนรู้อย่างมคีวามสุข มทีศันคติที่ดตี่อตนเอง เหน็
คุณคา่ในตนเอง ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเคารพในผูอ้ื่น และอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กูลกนั  

4.ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ควรมกีารประเมนิหลาย ๆ ดา้น และในแต่ละ
ด้านควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์ของปญัหาที่สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่
สมัพนัธก์บัเชาวน์ปญัญาดา้นนัน้ๆ การประเมนิจะตอ้งครอบคลุมความสามารถในการแกป้ญัหา 
หรอืพจิารณาการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยใชอุ้ปกรณ์ทีส่มัพนัธก์บัเชาวน์ปญัญาดา้นนัน้ หรอือกีวธิี
หน่ึงคือการให้เรยีนอยู่ในสภาพการณ์ที่ซบัซ้อนซึ่งต้องใช้สติปญัญาหลายด้าน หรอืการให้
อุปกรณ์ซึง่สมัพนัธก์บัเชาวน์ปญัญาหลาย ๆ ดา้น และสงัเกตดวู่า ผูเ้รยีนเลอืกใชเ้ชาวน์ปญัญา
ด้านใด หรอืศึกษาและใช้อุปกรณ์ซึ่งสมัพนัธ์กบัเชาวน์ปญัญาว่าสมัพนัธ์กนัในด้านใด มาก
เพยีงไร เป็นตน้ 
 
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชนั 

 
Flavell (1979), Kauchak and Eggen (1993) และ Cross and Paris (1988) 

(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 363)ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า เมตาคอกนิชนั ซึง่เป็นการ
คดิเกี่ยวกบัการคดิ(cognition about cognition) ว่าเป็นความสามารถทางการคดิทีบุ่คคล
สามารถตระหนักรู้ถึงกระบวนการคิด และสิ่งต่างๆที่เกิดจากกระบวนการคิดของตน โดย
สามารถควบคุมความคดิ ตลอดจนการประเมนิวางแผน และจัดระบบการคดิของตนเองได ้ซึง่
อาจปรากฏเป็นความรูห้รอืเป็นกจิกรรมทางการคดิทีม่เีป้าหมายและมทีศิทาง 

จากความหมายของเมตาคอกนิชนัสามารถ สรุปความหมายของ กลวธิเีมตาคอกนิชนั 
ไดว้า่เป็นกระบวนการหาความรูข้องคน โดยจะมกีารคดิวางแผนทบทวนในการท ากจิกรรมเพื่อ
หาความรูอ้ยา่งเป็นล าดบั และควบคุมตวัเองใหท้ ากจิกรรมอยา่งมรีะบบแบบแผนจนงานส าเรจ็   
ซึง่การหาความรูด้งักล่าว มคีวามส าคญัต่อการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์เพราะเมตาคอก
นิชนัจะคุมการท างานของกระบวนการทางสติปญัญาอกีทอดหน่ึง ท าใหเ้กดิการคดิทบทวน
อยา่งถีถ่ว้นจนเกดิความเขา้ใจทีล่กึซึง้ 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 
 เน่ืองจากเมตาคอกนิชนั เป็นการคดิเหนือการคดิ จงึท าใหเ้กดิการทบทวนกระบวนการ
คดิขึน้จงึสามารถแบ่งเมตาคอกนิชนัไดเ้ป็นส่วนประกอบทีส่ าคญั 2 ส่วน ตามที่Baker and 
Brown(1984), Flavell(1985) และ Woolfolk(1993)(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 363) ได้
แบ่งและใหค้วามหมายไว ้สามารถสรปุดงัน้ี 

1.  การตระหนกัรู ้(awareness) เป็นการรูถ้งึทกัษะ กลวธิแีละแหล่งขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อ
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรู้ได้ว่าจะต้องท าอะไร อย่างไร แล้วสามารถ
ปรบัเปลีย่นใหจ้ดจ าเพือ่น าไปใชต้่อไดง้า่ยๆ 

2.  ความสามารถในการควบคุมตวัเอง (self – regulation) เป็นการวางแผนว่าจะท า
อะไรแล้วคดิวธิตีรวจสอบที่เหมาะสม พรอ้มทัง้ประเมนิผลว่าแผนทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ใช้
งานไดด้เีหมาะสมกบัความสามารถและเวลาในการท างานมากน้อยเพยีงใด 

การพฒันาเมตาคอกนิชนัมาใชใ้นการเรยีนการสอน พมิพันธ ์เดชคุปต์(2544 : หน้า
164 – 165) ไดป้ระมวลเป็นขัน้ตอนต่างๆ โดยใชช้ื่อว่า เทคนิคทีใ่ชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหา สรุป
ไดด้งัน้ี(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 366 – 367) 

1. การฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวางแผน ท าไดต้ามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
-  ฝึกใหผู้เ้รยีนวเิคราะหเ์ป้าหมาย ผูเ้รยีนสามารถบอกสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดใหข้อ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัโจทย ์ค าและขอ้ความส าคญั รวมถงึเป้าหมายของการแกโ้จทยป์ญัหานัน้ได ้
-  ฝึกให้ผู้เรียนเลือกใช้กลวิธีต่างๆ ในการแก้ปญัหาเป็นการเสนอกลวิธีต่างๆ

ส าหรบัการแก้ปญัหา แล้วตัดสนิใจเลือกกลวิธีที่จะท าให้สามารถแก้ปญัหาได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด เช่น กลวธิกีารเดา และตรวจสอบ  กลวธิวีาดภาพ กลวธิสีรา้งตาราง 
เป็นการจดัระบบของขอ้มลูจากปญัหาทีก่ าหนดให ้เพือ่แจกแจงค าตอบทีเ่ป็นไปได ้หาค าตอบที่
ตอ้งการหรอืแสดงความสมัพนัธข์องขอ้มลู โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรอืขอ้มูลทีโ่จทยก์ าหนดให้
จนไดค้ าตอบทีต่อ้งการ 

-  เรยีงล าดบัขัน้ตอนตามกลวธิทีีไ่ดเ้ลอืกไว ้เป็นการน ากลวธิทีีเ่ลอืกไวม้าล าดบัเป็น
ขัน้ตอนยอ่ยๆ อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหส้ะดวกต่อการแกโ้จทยป์ญัหาและตรวจสอบขอ้ผดิพลาด
ทีอ่าจเกดิขึน้ 

-  ประมาณค าตอบที่คาดว่าจะได้ เป็นการคาดคะเนค าตอบให้ได้ใกล้เคียงกับ
ค าตอบของโจทยป์ญัหามากทีส่ดุ  โดยวเิคราะหจ์ากเงือ่นไขหรอืขอ้มลูทีโ่จทยก์ าหนดให ้
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2.  การฝึกให้ผู้เรียนสามารถก ากับควบคุม และตรวจสอบความคิดของตนเองได ้
ประกอบดว้ยขัน้ตอนยอ่ยๆ ดงัน้ี 

-  การก าหนดเป้าหมายไวใ้นใจ 
-  ก ากบัวธิกีารต่างๆใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของกลวธิทีีไ่ดเ้ลอืกไว ้

3. การฝึกใหผู้เ้รยีนสามารถประเมนิการคดิของตนเองได ้
- ประเมนิความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
- ตรวจสอบค าตอบ 
- ตรวจสอบขัน้ตอนในการปฏบิตั ิ

 
การเรียนรู้โดยพฒันากระบวนการคิด 

 

 การคดิ (Krudow , 2008 : Online)หมายถงึ พฤตกิรรมภายในทีเ่กดิจากกระบวนการ
ท างานของสมอง ในการรวบรวมจดัระบบขอ้มูลและประสบการณ์ต่าง ๆ ท าใหเ้กดิเป็นรูปร่าง
หรอืมโนภาพทีเ่ป็นเรือ่งราวขึน้ในใจและสือ่สารออกมาโดยใชค้ าพดูหรอืการแสดงออก  

 การคดิมแีนวคดิทีค่วรศกึษาดงัน้ี (Krudow , 2008 : Online) 

1. การคดิและการสอนคดิเป็นเรื่องทีส่ าคญัยิง่ในการจดัการศกึษาเพื่อใหม้คีุณภาพสูง 
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดม้กีารศกึษาเรื่องของการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตบิโตอย่างมคีุณภาพทุก
ดา้น ทัง้ดา้นสตปิญัญา คุณธรรม และความเป็นพลเมอืงดขีองประเทศโดยเน้นการฝึกการคดิ
และกระบวนการคดิ  

2. การคดิเป็นกระบวนการทางปญัญาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา และมกัจะเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอไมม่ขีอบเขตจ ากดั การคดิแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื  

       -  การคดิอยา่งไมม่จีุดมุง่หมาย (Associative Thinking) เป็นการคดิแบบไมต่ัง้ใจ
หรอืมจีุดมุ่งหมายการคดิ มลีกัษณะคดิไปเรื่อย ๆ การคดิเช่นน้ีมกัไม่มผีลสรุป และไม่สามารถ
น าผลของการคดิไปใชป้ระโยชน์  

        -  การคดิอยา่งมจีุดหมาย (Directed Thinking) เป็นการคดิเพื่อหาค าตอบ เพื่อ
แก้ปญัหา หรือน าไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายโดยตรง สามารถน าผลของการคิดไปใช้
ประโยชน์  
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3. การสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการคิดเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัด
การศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน เพราะความคดิอย่างมจีุดมุ่งหมายช่วยใหผู้เ้รยีน
ตัดสินใจหรือแก้ปญัหาได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นเครื่องมือส าหรบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเฉพาะในยุคทีโ่ลกก าลงัเจรญิกา้วหน้า สภาพสงัคมและเศรษฐกจิเปลีย่นไป เป็นสงัคมแห่ง
การพฒันาขา่วสารขอ้มลู  

4. ความสามารถในการคิด ส่งเสริมและพฒันาให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนภายใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม โดยเริม่จากความสามารถพืน้ฐานในการคดิที่เรยีกว่า ทกัษะการคดิ 
แลว้เพิม่ความซบัซอ้นขึน้โดยการฝึกลกัษณะการคดิและกระบวนการคดิตามล าดบั  

กรอบความคดิของการคดิ ตามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พื่อพฒันากระบวนการคดิของ 
ทศินา แขมณี และคณะ (2540) (Krudow , 2008 : Online) ไดแ้บ่งประเภทของการคดิเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ๆดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 ทกัษะการคดิ หรอืทกัษะการคดิพื้นฐานที่มขี ัน้ตอนการคดิไม่ซบัซ้อน เป็น
ทกัษะพืน้ฐานของการคดิขัน้สูง หรอืระดบัสูงทีม่ขี ัน้ตอนซบัซอ้น แสดงออกถงึการกระท าหรอื
พฤตกิรรมทีต่้องใชค้วามคดิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ทกัษะการคดิพืน้ฐาน และทกัษะการคดิ
ขัน้สงู ดงัน้ี  

1. ทกัษะการคดิพืน้ฐาน ประกอบดว้ย ทกัษะต่อไปน้ี 

1.1 ทกัษะการสื่อความหมาย หมายถงึ ทกัษะการรบัสารทีแ่สดงถงึความคดิของผูอ้ื่น
เขา้มาเพื่อรบัรู ้ตคีวามแลว้จดจ า และเมื่อตอ้งการทีจ่ะระลกึ เพื่อน ามาเรยีบเรยีงและถ่ายทอด
ความคดิของตนใหแ้ก่ผูอ้ื่น โดยแปลความคดิในรูปของภาษาต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้ความ ค าพูด 
ศลิปะ ดนตร ีคณิตศาสตร ์ฯลฯ เช่น ทกัษะการฟงั ทกัษะการพูด ทกัษะการอภปิราย ทกัษะ
การท าใหก้ระจ่าง เป็นตน้ 

1.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทัว่ไป หมายถึง ทักษะการคิดที่
จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการส ารวจ 
ทกัษะการตัง้ค าถาม ทกัษะเก็บรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการระบุ ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการ
เปรยีบเทยีบเป็นตน้  

2. ทกัษะการคดิขัน้สูงหรอืทกัษะการคดิทีซ่บัซอ้น หมายถงึ ทกัษะการคดิทีม่ขี ัน้ตอน
หลายขัน้ และตอ้งอาศยัทกัษะการสื่อความหมาย และทกัษะการคดิทีเ่ป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะ
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ในแต่ละขัน้ เช่น ทกัษะการสรุปความ ทกัษะการใหค้ าจ ากดัความ ทกัษะการวเิคราะห ์ทกัษะ
การผสมผสานขอ้มลู ทกัษะการจดัระบบความคดิ ทกัษะการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทกัษะการตัง้
สมมุตฐิาน เป็นตน้  

กลุ่มที ่2 ลกัษณะการคดิ หรอืการคดิขัน้กลาง/ระดบักลาง มขี ัน้ตอนในการคดิซบัซอ้น
มากกว่าการคดิในกลุ่มที ่1 การคดิในกลุ่มนี้เป็นพืน้ฐานของการคดิระดบัสงู ซึง่ลกัษณะการคดิ
แต่ละลกัษณะต้องอาศยัทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐานมากบ้างน้อยบ้างในการคดิแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

1. ลักษณะการคิดทัว่ไปที่จ าเป็น ได้แก่ การคิดคล่อง การคิดละเอียด การคิด
หลากหลาย การคดิชดัเจน  

2. ลกัษณะการคดิที่เป็นแกนส าคญั ได้แก่ การคดิถูกทาง การคดิไกล การคดิกว้าง 
การคดิอยา่งมเีหตุผล การคดิลกึซึง้  

กลุ่มที่ 3 กระบวนการคดิ หรอืการคดิระดบัสูง มขี ัน้ตอนในการคดิซบัซ้อนและต้อง
อาศยัทกัษะการคิด และลกัษณะการคิดเป็นพื้นฐานในการคิด กระบวนการคิดมีอยู่หลาย
กระบวนการ เช่น กระบวนการคดิแกป้ญัหา กระบวนการคดิตดัสนิใจ กระบวนการคดิอย่างมี
วจิารณญาณ กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

 

เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ(์2530)ไดก้ล่าวถวึแนวทางทีน่กัการศกึษาใชใ้นการด าเนินการวจิยั
และทดลองเพือ่พฒันาการคดิไว ้3 แนวดงัน้ี (Administrator , 2010 : Online) 

1. การสอนเพือ่ใหค้ดิ (teaching for thinking) เป็นการสอนทีเ่น้นในดา้นเน้ือหา
วชิาการ โดย มกีารปรบัเปลีย่นเพือ่เพิม่ความสามารถ ในดา้นการคดิของผูเ้รยีน 

2. การสอนการคดิ (teaching of thinking) เป็นการสอน ทีเ่น้นเกีย่วกบักระบวนการ
ทางสมอง ทีน่ ามาใชใ้นการคดิ โดยเฉพาะเป็นการ ปลกูฝงัทกัษะการคดิโดยตรง ลกัษณะของ 
งานทีน่ ามาใชส้อนจะไมเ่กีย่ว ขอ้งกบัเนื้อหาวชิาการทีเ่รยีนในโรงเรยีน แนวทางการสอนจะ
แตกต่างกนั ออกไปตามทฤษฎ ีและความเชื่อพืน้ฐานของแต่ละคนทีน่ ามาพฒันาเป็นโปรแกรม
การสอน 
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3. การสอนเกีย่วกบัการคดิ (teaching about thinking) เป็นการสอนทีเ่น้นการใชท้กัษะ
การ คดิเป็นเน้ือหาสาระของการสอน โดยการชว่ยเหลอืใหผู้เ้รยีนไดรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการคดิ
ของตนเองเพือ่ ใหเ้กดิทกัษะการคดิทีเ่รยีกวา่ metacognition คอื รู ้วา่ตนเองรูอ้ะไร ตอ้งการรู้
อะไร และ ยงัไมรู่อ้ะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและ ตรวจสอบการคดิของตนเองได ้

ส าหรบัโปรแกรมการสอนเพือ่พฒันาความสามารถในการคดิทีจ่ดัสอนในโรงเรยีนเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นปจัจุบนัสามารถจ าแนก ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื (Administrator , 2010 : 
Online) 

1.  โปรแกรมที่มลีกัษณะเฉพาะ (specific program) ซึ่งเป็นโปรแกรมพเิศษ
นอกเหนือจาก การเรยีนปกตเิป็นโปรแกรมที่สรา้งขึน้ เพื่อเสรมิสรา้งการคดิวจิารณญาณ
โดยเฉพาะ (institutional programs to foster critical thinking)  

2.  โปรแกรมทีม่ลีกัษณะ ทัว่ไป (general program) ซึง่เป็นโปรแกรมทีใ่ชเ้น้ือ หาวชิา
ในหลกัสตูรปกตเิป็นสือ่ใน การพฒันาทกัษะการคดิ เป็นการสอนทกัษะ การคดิในฐานะทีเ่ป็น
ตวัเสรมิวตัถุ ประสงคข์องหลกัสตูรทีม่อียู ่โดยเชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหาวชิา  

แนวการสอนเพือ่พฒันาการคดิ(Administrator , 2010 : Online) 

- การสอนเพื่อพฒันาการคดิโดยตรงโดยใชโ้ปรแกรมสื่อส าเรจ็รปู หรอื บทเรยีน/
กิจกรรมส าเรจ็รูปส าหรบัผู้สอนและโรงเรยีนที่สนใจจะพฒันาความสามารถทางการคดิของ
ผูเ้รยีนและสามารถทีจ่ะจดัหาเวลาและ บุคคล รวมทัง้มงีบประมาณทีจ่ะด าเนินการได ้ไดม้ี
ผูจ้ดัท าโปรแกรมและ สือ่ส าเรจ็รปู รวมทัง้บทเรยีน/กจิกรรมส าเรจ็ รปูไวบ้า้งแลว้ 

- การสอนเน้ือหาสาระต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เน้นการ
พฒันาการคดิทีไ่ดม้ผีู ้พฒันาขึน้ การสอนเพือ่พฒันาการคดิในลกัษณะ น้ีเป็นการสอนทีมุ่ง่สอน
เน้ือหา สาระต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร แต่ เพื่อใหก้ารสอนนัน้เป็นการช่วย พฒันา
ความสามารถทางการคดิของผู ้เรยีนไปในตวั ครสูามารถน ารูปแบบการ สอนต่าง ๆ ทีเ่น้น
กระบวนการคดิมาใช้ เป็นกระบวนการสอน ซึ่งจะช่วยใหค้รู สามารถพฒันาผูเ้รยีนไดท้ัง้
ทางดา้นเน้ือหาสาระและการคดิไปพรอ้ม ๆ กนั 

- การสอนเน้ือหาสาระต่าง ๆ โดยพยายามสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันา ลกัษณะการคดิ
แบบต่างๆ รวมทัง้ทกัษะ การคดิทัง้ทกัษะยอ่ย และทกัษะผสมผสาน ในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
แนวทางทัง้ 3 น้ีน่าจะเป็นแนวทาง ทีผู่ส้อนสามารถท าไดม้ากทีสุ่ด และสะดวกทีสุ่ด เน่ืองจาก
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ผูส้อนเน้ือหาสาระอยูแ่ลว้ และมกีจิกรรมการสอนอยูแ่ลว้ เมื่อผูส้อนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
คดิ ตามกรอบความคดิทีไ่ดเ้สนอมาขา้งตน้ ผูส้อนจะสามารถน าความเขา้ใจนัน้มา ใชใ้นการ
ปรบักจิกรรมการสอนที่ม ีอยู่แล้วใหม้ลีกัษณะที่ใหโ้อกาสผูเ้รยีนได้พฒันา ทกัษะการคดิ 
ลกัษณะการคดิ และ กระบวนการคดิทีห่ลากหลาย 

สรปุ 

 การเรยีนรู้ในบทน้ีจะมคีวามละเอียดอ่อน ความถี่ถ้วนมากขึ้น การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้จึงยากขึ้นตามไปด้วย การน าไปใช้จริงจึงค่อนข้างน้อย แต่ถ้าจดักิจกรรมได้จะเกิด
ประโยชน์แก่ผูเ้รยีนไดม้าก 
 
แบบฝึกหดั 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1.  จงวเิคราะหล์ลีาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในสถานศกึษาของท่าน(ชัน้เรยีนเดยีวไม่
จ ากดัหอ้งเรยีน) 

2.  จงก าหนดหวัขอ้การสอนวทิยาศาสตร ์1 หวัขอ้ และออกแบบการประเมนิการสอน
โดยใชพ้หปุญัญาทัง้ 8 ดา้น 

3.  จงหาสือ่ประกอบการสอนแบบพฒันากระบวนการคดิ พรอ้มอธบิายวธิใีช ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


