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กิจกรรมพัฒนาการคิด 

กิจกรรมพัฒนาพุทธิพิสมัยหรือสมอง (Head) ที่ท าเพ่ิมเติมนี้ ด าเนินกิจกรรมด้วยหลักการ
ส าคัญ 5 ประการ คือ “(1) ชวนคิด (2) ขบคิด (3) สะท้อนคิด (4)  คิดต่อยอด และ (5) ประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ” ซึ่งในบางกิจกรรมอาจมีครบทุกหลักการ แต่บางกิจกรรมอาจเลือก 
บางหลักการเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมซึ่ งมีความหลากหลายแตกต่างกัน โดย  
5 หลักการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) กิจกรรมชวนคิด เป็นกิจกรรมที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการ 
ตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ซึ่งค าถามที่ดี ควรเป็นค าถามที่ไม่ใช่ค าตอบผิดถูก แต่เป็นค าตอบที่ 
ท้าทาย อยากให้นักเรียนค้นหาค าตอบ 

(2) กิจกรรมขบคิด  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้คิดจากการลงมือท างาน โดยเน้นการคิด
ขั้นสูงที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดท่ีซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมนี้ 
ครูจึงต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และช่วยให้การท างานของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  

(3) กิจกรรมสะท้อนคิด  เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนหลังนักเรียนได้ท ากิจกรรมขบคิดเสร็จสิ้นแล้ว 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปอย่างรอบคอบ และวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ให้ดีขึ้น อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการควบคุมการรู้คิดของตนเอง  (Meta-Cognition) 

(4) กิจกรรมคิดต่อยอด เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมสะท้อนคิด มาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย และท้าทายความสามารถของผู้เรียนมากกว่าเดิม  

(5) กิจกรรมประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
มุ่งประเมินเพ่ือดูพัฒนาการ ความส าเร็จของนักเรียนแต่ละคน เทียบกับเกณฑ์ความส าเร็จ เพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป 

 
 ทั้ง 5 กิจกรรมข้างต้น จะด าเนินการผ่านการตั้งค าถามจากครู เพราะค าถามเป็นสิ่งส าคัญที่
จะจุดประกายให้นักเรียนใคร่เรียน ใคร่รู้ ใคร่แสวงหาความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด การตั้งค าถามใน
กิจกรรม ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเป็น เพราะผู้เรียนจะคอยคิดตอบปัญหาที่ผู้สอน
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ถามอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ การฝึกให้นักเรียนถามตนเองเพ่ือตรวจสอบความคิดของตนเอง ก็เป็น
การรู้คิดขั้นสูง หรือเป็นการฝึกคิดเรื่องการคิด (Meta-Cognition) ทั้งนี้การใช้ค าถาม ควรใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ส่งเสริมการคิดควบคู่ไปด้วยกัน เช่น  การใช้ค าถามตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
แนวคิดของเบญจามิน บลูม (Benjamin Bloom,1995) ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป ทั้งนี้ 
ครูผู้สอนจึงควรวางแผนการตั้งค าถามที่มีเป้าหมายชัดเจน และระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้การตั้งค าถามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้าน 
พุทธิพิสัยหรือสมอง จึงให้ความส าคัญกับการตั้งค าถามด้วยการยกตัวอย่างค าถามขั้นสูงไว้ในทุกๆ 
ระยะของการจัดกิจกรรมในขั้นเรียน 
 ลักษณะการใช้ค าถามท่ีดี  
 นอกจากผู้สอนต้องรู้จักการใช้ค าถามประเภทต่าง ๆ แล้วควรต้องรู้จักใช้ทั้งค าถามระดับต่ า
หรือง่ายปนกับค าถามระดับสูง หรือค าถามยาก เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนคิดทั้งง่ายและยากขึ้นเป็นล าดับ 
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพ่ือที่จะสามารถ
ตัดสิน จะท าจะเชื่อ หรือแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและถูกทาง นอกจากการฝึกใช้ประเภทค าถาม
แล้ว ยังต้องฝึกการถามในลักษณะดี หลีกเลี่ยงลักษณะไม่ดี ลักษณะการใช้ค าถามท่ีดี มีดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมค าถามล่วงหน้า เพราะจะสามารถถามได้อย่างเรียงล าดับตามความง่ายยาก ตามล าดับ
เนื้อหา และช่วยให้มีความมั่นใจในการถาม 

2. ถามอย่างมั่นใจโดยใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด 
3. ถามแล้วต้องมีเวลารอคอย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งเก่งและไม่เก่งได้คิดอย่างทั่วถึง 

จากนั้นจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบค าถาม ไม่ก าหนดผู้ตอบก่อนถามค าถาม 
4. ถามทีละคน และตอบทีละคน แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบหลาย ๆ คน ในค าถาม

เดียวกัน 
5. ถามแล้วไม่ทวนค าถาม และไม่ทวนค าตอบ 
6. ควรใช้ท่าทาง เสียงประกอบการถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ 
7. ควรใช้ค าถามปูพ้ืน เมื่อตอบค าถามแรกไม่ได้ 
8. ควรใช้ค าถามง่ายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ 
9. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนถามค าถามผู้สอน 
ผู้สอนที่มีทักษะการใช้ค าถาม หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจประเภทของค าถามต่าง ๆ 

รวมทั้งรู้ลักษณะที่ดีของการถาม และรู้วิธีหลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่ดีของการถาม และต้องเป็นผู้สามารถ
น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการถามค าถามผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

บทต่อไปจึงมีเป้าหมายให้ครูเข้าใจประเภทของค าถามต่างๆ ตามตามแนวคิดของเบญจามิน 
บลูม (BLOOM’S TAXONOMY) เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพห้องเรียน 
ที่แตกต่างกันได้ 
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แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีเกี่ยวกับตั้งค าถาม 
 
]= 

 

 

 

 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ได้พัฒนาจุดมุ่งหมายทางการศึกษาขึ้นในช่วง
ทศวรรษท่ี 6 ของศตวรรษท่ี 20 (1950-1959) เพื่อช่วยครู นักการศึกษา และผู้บริหาร
ทางการศึกษา ในการจ าแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมได้รับการยอมรับและมีการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง เช่น การน าไปใช้ในชั้นเรียนในฐานะเครื่องมือส าหรับวางแผนการ
เรียนการสอน การตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์  ส าหรับจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาท่ีได้มีการปรับปรุงนั้นคือ ด้านพุทธิพิสัย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกระบวนการทาง
ปัญญาท่ีเป็นล าดับขั้นและจะค่อยๆ เพ่ิมความซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆ  
 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การแบ่งสติปัญญาของบลูมท่ีเรียงจากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นที่

ซับซ้อนเป็น 6 ขั้น คือ ขั้นความรู้ ขั้นความเข้าใจ ขั้นการน าความรู้ไปใช้ ขั้นการวิเคราะห์ 

ขั้นการสังเคราะห์ และ ขั้นประเมินค่า นั้น ในบางวิชาไม่ได้เรียงล าดับการใช้สติปัญญาตาม

แบบท่ีบลูมได้ก าหนดไว้ ดังเช่น สายวิทยาศาสตร์ การเรียงล าดับความรู้อาจจะไม่ตรงกัน 

ดังเช่น การสังเคราะห์ตามการแบ่งของบลูมอยู่ในขั้นท่ี 5 แต่ในวิทยาศาสตร์พบว่า การ

สังเคราะห์นั้นเป็นการคิดในขั้นท่ี 2 ต่อจากความจ า และในบางเร่ือง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 

การใช้สติปัญญาในขั้นการประเมินค่าก็เป็นขั้นที่ไม่พบในความคิด 

 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น แอนเดอร์สัน (Anderson) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบลูมได้ศึกษา

ร่วมกับครัทวอล (Krathwohl) ในช่วงป ีค.ศ.1995-2000 ในเรื่องจุดมุ่งหมายทางการศึกษา

ในด้านพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และในปี 2001 ท้ังสองคนได้เสนอจุดมุ่งหมาย

ทางการศึกษาฉบับใหม่ท่ีปรับปรุงจากฉบับปี 1965 โดยได้น าเสนอการจัดแบ่งใหม่ออกเป็น 

6 ขั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

BLOOM’S 
TAXONOMY 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

ของบลูมได้รับการยอมรับและน าไปใช้ 

อย่างกว้างขวางรวมถึงจ าแนกความ

แตกต่างระหว่าง “ความคิดระดับสูงกับ

ความคิดระดับต่ า” 
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การเปลี่ยนแปลงในการนิยามค าศัพท์ 
 การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธพิสัยของบลูม ได้มีการปรับปรุงใน
เรื่องของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่ โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ ชื่อของกระบวนการทาง
ปัญญา ท้ัง 6 ขั้น จะเปลี่ยนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา เนื่องจากจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่นี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการคิดและการคิดเป็นกระบวนการ
ของการกระท า ดังนั้น จุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีปรับปรุงใหม่นี้ จึงใช้ค ากริยาเพ่ืออธิบาย
กระบวนการทางปัญญาในลักษณะของการกระท า 

2. ค าอธิบายหรือค านิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละล าดับขั้น จะถูก
แทนท่ีด้วยค ากริยา และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับขั้นด้วย 

3. ในขั้นความรู้ ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจาก ความรู้คือผลลัพธ์หรือผลผลิตของ
การคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนั้น ค าว่า ความรู้ จึงแทนท่ีด้วยค าว่า จ า 

4. กระบวนการทางปัญญาในขั้นความเข้าใจ และการสังเคราะห์ ได้ถูกน าเข้าไป
รวมไว้ในขั้น เช้าใจ และคิดสร้างสรรค์ ตามล าดับ เพื่อให้สามารถสะท้อนธรรมชาติชองการ
คิดที่นิยามไว้ในแต่ละล าดับขั้น 

ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยขอ

งบลูมท่ีปรับปรุงใหม่ (Bloom’s Revised Taxonomy) มีค านิยามและค ากริยาท่ีแสดง

พฤติกรรมแต่ละกระบวนการ รายละเอียดดังนี้ 
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     จ า    เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถ
ของสมองใน
การระลึกได้ 
จ าความรู้ 
สารสนเทศ 
แสดงรายการ
ได้ ระบุ บอก
ช่ือได้ ซึ่งเป็น
ความจ าระยะ
ยาว 

ความสามารถ
ของสมองใน 
การแปล สร้าง
ความหมาย 
ยกตัวอย่าง 
สรุป อ้างอิง 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 

ใช้กระบวนการ
ที่ได้เรยีนรูผ้่าน
กระบวนการ
คิดใน
สถานการณ์
ใหม่หรือ
สถานการณ์ที่
คล้ายคลึงกัน 

เป็นการแยก
ความรู้ออก 
เป็นส่วนๆ โดย
สามารถให้
เหตุผลว่า 
ความรูส้่วน 
ย่อยที่แยก 
แต่ละส่วนมี
ความเกี่ยวข้อง
กับโครงสร้าง
ของความรู้
ทั้งหมดอย่างไร  

ความสามารถของ
สติปัญญาเกีย่วกับ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ทดสอบ
เพื่อค้นหาความไม่
สอดคล้องหรือ
ความขัดแย้งใน
กระบวนการหรือ
ผลผลติและการ
วิพากษ์ต่างๆ เพื่อ
การตัดสิน 

ความสามารถของ
สติปัญญาในการ
สร้างสิ่งใหม ่จาก
สิ่งที่เคยเรียนรู้
หรือพบเห็นใน
บริบทต่างๆ ท่ี
สามารถในการ
สร้างสรรคส์ร้าง
งาน วางแผนงาน
และด าเนินงาน
ตามกระบวนการ
จนไดร้ับ
ความส าเร็จ  

ค ากริยา 

-ระบ ุ
-ระลึก 
-บอก 
-ท่อง 
-ให้รายการ 
-ท าซ้ า 
-จ า 
-ให้
ความหมาย 
-ให้นิยาม 
-เล่า 
-ชี ้

-อธิบาย 
-แปล 
-ถอดความ 
-ยกตัวอย่าง 
-วาด 
-ภาพประกอบ 
-จัดหมู่ 
-ย่อความ 
-สรุป 
-ตีความ 
-แสดงแผนผัง 
-บอกใจความ
ส าคัญ 

-ใช้ 
-แทน 
-
เปลี่ยนแปลง 
-แก้ปัญหา 
-เสนอ 
-แก้ไข 
-สร้าง 
-เตรียม
ด าเนินการ 
-เลือกใช้
แทน 
-สาธิต 
 

-จ าแนก 
-แยกแยะ 
-เปรียบเทียบ 
-จัดประเภท 
-จุดเน้น 
-บอกความ 
แตกต่าง 
-คาดการณ์ 
-หา
ความสัมพันธ์ 
-หาเหตุและ
ผล 
 

-ตัดสิน 
-เลือก 
-เรียงล าดับ 
-จัดอันดับ 
-ประเมิน 
-ป้องกัน 
-โต้แย้ง 
-วิพากษ์วิจารณ์ 
 

-ออกแบบ 
-สร้าง  
-เสนอสิ่งใหม่ 
-ประดิษฐ์ 
-วางแผน 
-เสนอ 
-จัดตั้ง 
-ริเริ่ม 
-ท านาย 
-แต่ง 

 

LOWER HIGHER 

ความหมาย 



 
6 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาสมอง: กิจกรรมพัฒนาการคิด 

 

 

 

 

  จ า    เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
สิ่งท่ีถามถึง 

-ศัพท์ 
-วิธีการ 
-เกณฑ์ 
-ระเบียบ  
-บุคคล  
-แบบแผน 
-เหตุการณ ์ 
-ทฤษฎี 
-สัญลักษณ์ 
-เวลา  
-กฎ  

-ศัพท์ 
-ความหมาย 
-ค านิยาม 
-ผลกระทบ  
-วิธีการ 
-กระบวนการ 
-ทฤษฎี  
-หลักการ 
-แบบแผน  
-โครงสร้าง  
-สถานการณ์ 

 

-กฎ  
-หลักการ  
-ทฤษฎี  
-ปรากฏการณ์  
-สิ่งที่เป็นนามธรรม  
-วิธีการ  
-กระบวนการ 
-ปัญหาข้อสรุป -
ข้อเท็จจริง 

-ข้อมูล  
-ข้อความ  
-เรื่องราว  
-เหตุการณ์/ 
เหตุและผล  
-องค์ประกอบ 
–โครงสร้าง 
-วิธีการ  
-กระบวนการ 

-ข้อมูล  
-ข้อเท็จจริง  
-ความถูกต้อง 
-ความแม่นยา  
-มาตรฐาน  
-เกณฑ์ 
-คุณภาพ  
-ประสิทธิภาพ 
-ความเชื่อมั่น  
-อคติ 
-ประโยชน์ 
-ค่านิยม 

-ความคิด  
-การศึกษา 
-ค้นคว้า  
-แผนงาน/ 
สมมติฐาน  
-จุดมุ่งหมาย/ 
โครงสร้าง  
-รูปแบบ  
-แบบแผน  
-ส่วนประกอบ 
-ความสัมพันธ์  

ตัวอย่างค าถาม 
อะไร? 
ที่ไหน? 
เมื่อไหร่? 
อันไหน? 
 

จะสรุปได้
อย่างไร? 
ความหมายคือ
อะไร? 
นักเรียนจะบอก
ความหมายของ
ค าว่าอย่างไร? 

นักเรียนจะแกป้ัญหานี้
อย่างไร? 
นักเรียนประยุกตส์ิ่งที่
นักเรียนได้เรียนรูไ้ป
เพื่อพัฒนาได้ อย่างไร? 

แก่นของเรื่องคือ
อะไร? 
เหตุผลของ
ความคิดคือ
อะไร? 
อะไรคือ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง....กับ...? 

นักเรียน
จัดล าดับ
อย่างไร? 
ท าไมถึงดีกว่า 
เห็นด้วยหรือไม่ 
?เพราะเหตุใด? 
เลือกตัวไหน? 

ออกแบบ
อย่างไร? 
สร้างให้แตกตา่ง
ได้อย่างไร? 
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