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 The purposes of this research were to create the instructional model and to study 
the effectiveness of the instructional model of knowledge inquiry thinking skills for preschool 
children. This research and development consisted of 3 phases as follows:  Phase1: 
Creating the draft of instructional model of knowledge inquiry thinking skills for preschool 
children by synthesizing ideas from journals, texts and relevant research reports. Then, the 
instructional model was assessed by 10 experts. The following step was to try out the 
instruction model with preschool children (5-6 years old) at Wat Trirattanarama 
Kindergarten, Bangkok in the 1st semester of the academic year 2004.  Phase 2: Making a 
pilot study of instructional model by experimenting with 3 preschool children (5-6 years old) 
classes within 1 week at Wat Trirattanarama Kindergarten, Bangkok in the 2nd semester of 
the academic year 2004.  Phase 3: Assessing the efficiency of the instructional model of 
knowledge inquiry thinking skills for preschool children via a research pattern called “One-
Group Pretest-Posttest Design”.  The sample groups were preschool students and 
preschool instructors of 3 institutes i.e. Bang Bua School, Ruthityawanalai Kindergarten and 
Wat Nualchan Child-Center. These 3 subject groups were taught for 6 weeks by using 6 
learning units during constructed by the researcher in the 2nd semester of the academic 
year 2004. The last step was to instructional model of knowledge inquiry thinking skills for 
preschool children ready to be use.   
 Inconsequence, this research can be concluded as follows: 
 1. The instructional model of knowledge inquiry thinking skills for preschool 
children consisted of 4 sequential instructional steps which were 
  Step 1: “Inspiring thinking”: Stimulating thinking by using sensory with objects 
and situations, motivating to communicate thinking by explaining and telling, and 
encouraging for reflections of idea explaining thought.  
  Step 2: “Constructive thinking”: Inspiring a re-consideration of a situation by 
experimenting, inquiring a correct answer, stimulating for a re-experimental, and 
encouraging for a realization of mistakes or slips. 



  Step 3: “Reflective Thinking”: Inspiring for the explanation of knowledge by re-
considering the inspiring thinking and the constructing thinking process.  
  Step 4: “Extending Thinking”: Encouraging of knowledge expansion with the 
question “If”, inspiring thinking for find out the confirmations of thinking, and motivating 
freedom to test the new thought. 
 2. As for the efficiencies of the instructional model of knowledge inquiry thinking 
skills for preschool children, the results of the research were: 
  2.1 The preschool children have obtained more learning exploration skills after 
the experimental of the instructional model of knowledge inquiry thinking skills for preschool 
children than before with significant different at .01 Level. 
  2.2 The assessed result of preschool learning satisfaction from interviewing 
with 92 preschool students was that the preschool children obtained high learning 
satisfaction exploration skills after the experimental within 78.2% - 85.1%. 
  2.3 The preschool instructors who had experienced with the instructional 
model of knowledge inquiry thinking skills for preschool children found that this instructional 
model was certainly practical.  
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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย และประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ดวยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี
ขั้นตอนดําเนินการดังนี้ ตอนที่ 1 สรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 10 คน และทดลองประเมินโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับนักเรียน
อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 2 ศึกษานํารองรูปแบบการเรียนการสอนโดยทดลองใชกับนักเรียนอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 
2 ปการศึกษา 2547 จํานวน 3 หองเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร ตอนที่ 3 
ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย โดย
ใชแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนครูปฐมวัยและ
เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 3 แหงคือ โรงเรียนบางบัว(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดนวลจันทร สังกัดฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมใชระยะเวลาในการ
ทดลอง รวม 6 สัปดาห  จัดการเรียนการสอน 6 หนวยการเรียนรู  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใหเปนฉบับ
สมบูรณ   
 ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด เปนขั้นเริ่มตนดวยการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็น
โดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางกับวัสดุอุปกรณหรือสถานการณ  แลวสื่อสาร
สิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบาย  และกระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิดดวยการบอกเหตุผลที่คิด   
  ขั้นที่ 2 การสรางความคิด เปนขั้นกระตุนใหคิดยอนกลับดวยการทดลอง  กระตุนให
คิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง  กระตุนใหทดสอบซ้ํา และกระตุนใหคิดทบทวนจุดบอดของความไมเขาใจ
ตั้งแตเริ่มตนคิด 
  ขั้นที่ 3 การประมวลความคิด เปนขั้นการกระตุนใหเด็กบอกขอความรูดวยการคิด
ยอนกลับไปที่ขั้นเริ่มตนคิดและขั้นสรางความคิด 



  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด เปนขั้นการกระตุนใหขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา” 
กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิด และกระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ 
 2. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย  ผลการประเมินพบวา   
  2.1 เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดแสวงหาความรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
ใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรู  โดยการสนทนากับเด็กปฐมวัย
จํานวน 92 คน พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก  มี
จํานวนรอยละ 78.2 – 85.1 
  2.3 ครูปฐมวัยที่ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมในระดับมาก  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือ เอาใจใส จากรองศาสตราจารย 
ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ  ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ  ศาสตราจารย ดร.อารี  สัณหฉวี และรอง
ศาสตราจารย ดร.อารี  พันธมณี  อาจารยที่ปรึกษารวม  ที่กรุณาใหความคิดเห็น  คําแนะนํา  
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเอ้ืออาทร และใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา  
ศิษยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง  จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ. 
โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต และ อาจารย ดร.
สุจินดา  ขจรรุงศิลป  ที่ทานกรุณาเสียสละเวลาเปนกรรมการสอบพรอมกับใหขอเสนอแนะที่มีคุณคา
ทําใหปริญญานิพนธน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษา
ปฐมวัยทุกทาน  ศาสตราจารย ดร.สุไร พงษทองเจริญ อาจารยนงเยาว กอสมานและ ผูชวย
ศาสตราจารยวัฒนา ปุญญฤทธิ์ที่ประสิทธประสาทความรูและใหคําปรึกษาแกผูวิจัย ตลอดระยะเวลา
ของการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหสละเวลาใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการศึกษาวิจัย  และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดอนุเคราะหชวยเหลือในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหาร  คณะครู และขอขอบคุณนักเรียนอนุบาล โรงเรียน
อนุบาลวัดไตรรัตนาราม โรงเรียนบางบัว(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณา
ลัย  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดนวลจันทร และโรงเรียนอนุบาลตางๆที่ใหความรวมมือในการทํา
วิจัยครั้งน้ี   
 การวิจัยครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนและ
สงเสริมปริญญานิพนธ ระดับปริญญาโท – เอก ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงชวยใหการวิจัยครั้งน้ี
สําเร็จลงดวยดี 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอด
การศึกษาระดับปริญญาเอกแกผูวิจัย  ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะครุศาสตรและโปรแกรม
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การคิดเปนพ้ืนฐานทางสติปญญาและสรางความรูความเขาใจที่แสดงออกทางการพูดและ
การกระทํา  การคิดชวยใหคนสามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหดีขึ้นและสรางความรูใหมอยางไมมีที่
สิ้นสุด  โดยการเชื่อมโยงประสบการณใหมเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู  การคิดยังเปนพ้ืนฐาน
ของการตัดสินใจที่อาศัยขอมูล ความรู และประสบการณเปนองคประกอบของการตัดสินใจเพื่อ
พิจารณาวาสิ่งใดเหมาะสมที่สุด  การคิดสามารถสรางพลังการเปลี่ยนแปลงทําใหผูใชการคิดประสบ
ความสําเร็จในการทํางานและสรางความสามารถทางการแขงขันในสังคมแหงการเรียนรูโดยเฉพาะ
ในโลกยุคขอมูลขาวสารเชนปจจุบัน   
 สังคมไทยประสบปญหาการพัฒนาการคิดของประชากรในทุกระดับการศึกษามานาน
เพราะระบบและบริบทตางๆในสังคมไทยไมเอ้ือใหคนคิด  เน่ืองจากในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่มี
เผด็จการทางความคิดกลาวคือไมเปดโอกาสใหคนแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง  แตเนนการเชื่อฟง
มากกวาการใหอิสรเสรีภาพทางการคิด  ปญหานี้เกิดขึ้นตั้งแตระบบครอบครัวที่เนนการเชื่อฟงเปน
หลัก( เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. 2546: Online) ปญหาการพัฒนาการคิดมีตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน 
แนวทางในการแกปญหานี้จําเปนตองมียุทธศาสตรในการปฏิรูปภูมิปญญาของประเทศซึ่งหมายถึง 
ความเขมแข็งทางปญญาของคนในชาติน้ันจะเกิดจากลักษณะ 5 ประการ คือ สติปญญาทั้งหมด  
โครงสรางทางสมอง  กระบวนการเรียนรูที่สรางความเขมแข็งทางปญญา  การใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิตและความสามารถในการสรางความรูใหม  ปญหาวิกฤติในการเรียนการสอนที่สงผลตอการคิด
ของเด็กไทยในปจจุบันนี้ คือ การสอนโดยครูเปนผูหาความรูแลวนํามาบอกเด็กใหจดและทองจําซึ่ง
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการนั้นการเรียนรูลักษณะนี้ไมไดชวยเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก  
เพราะไมไดสอนใหเด็กรูจักคิด   วิเคราะหหรือคนหาความรูดวยตนเอง  คนไทยจึงขาดทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  ขาดการคิดคนสิ่งใหมๆ  ผลก็คือ คนไทยขาดศักยภาพการแขงขันกับ
สังคมโลกจนกระทั่งปจจุบันนี้(รุง  แกวแดง. 2543 : 8 - 23)  ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือสังคมไทยไมให
ความสําคัญตอการพัฒนาการทางการคิดและการเรียนรูใหกับคนไทย  จากรายงานผลการประเมิน
ดานการจัดบริการพัฒนาการเด็ก 3 – 5 ปของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา การจัดการศึกษาปฐมวยัขาด
คุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรูของเด็ก เชน จัดการเรียนรูโดยใหเด็กทองจําอยางเดียว ไมสงเสริมให
เด็กใชการคิดตั้งแตเล็กๆใหเด็กนั่งอยูกับที่ทั้งวัน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัว การเรง
สอนอานเขียนและคิดเลขเกินระดับความสามารถของเด็ก  ไมใหอิสระในการแสดงออกหามใหเด็ก
พูดใหน่ังเงียบๆ   ครูมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญ (คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2544: 8) รูปแบบการเรียนรูที่ครูปฏิบัติกันเปนประจําเนนใหผูเรียนเปนฝายตั้ง
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รับ  คอยทําตามคําสั่งของครูหรือลอกเลียนแบบแตเพียงอยางเดียวสงผลใหผูเรียนไมสามารถคิดได
ดวยตนเองเนื่องจากขาดความสามารถทางการคิด( ศันสนีย  ฉัตรคุปต;และอุษา ชูชาติ.2545 : ซ) 
การคิดมีความจําเปนตอสังคมทุกวันนี้และในอนาคตเปนสังคมสาระสนเทศและการแขงขัน บุคคลใน
สังคมตองเปนผูมีทักษะการคิดแสวงหาความรูเพ่ือนําไปสูการคิดคนสรางสิ่งใหมๆ เด็กไทยในทุก
ระดับการศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาทางการคิดเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันกับสังคมโลก                
    การคิดของเด็กเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินชีวิต   การคิดทําใหเด็กมีพลังแสวงหาความรู  
เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและพัฒนาเทคนิคสําหรับเรียนรูกับสิ่งแวดลอมที่ไม
เปลี่ยนแปลง การคิดชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เด็กแตละ
คนมีการคิดแตกตางกัน    เด็กมีการคิดที่ยืดหยุนได  เด็กตองการประสบการณในการคิดที่ทําใหเขา
ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมตางๆ การคิดของเด็กเปนกระบวนการทางปญญาเกิดขึ้นเม่ือ
สิ่งเราเขามากระตุนทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเรานั้นซึ่งมีทั้งบุคคลและสิ่งแวดลอม   โครงสราง
ทางการคิดของเด็กเริ่มจากการใชสัญลักษณหรือใชตัวแทนใน 2 ลักษณะ คือ การคิดและการจัด
ระเบียบการคิดในระบบความจํา  และการใชสัญลักษณซ่ึงเด็กวัยน้ีมีความสามารถในการใชสัญลักษณแตจะ
ไมสามารถบอกเลาหรือแสดงสิ่งที่รูไดทุกอยาง โครงสรางทางการคิดของเด็กเกิดจากการที่เด็กซึมซับประสบการณ 
(Assimi late) ขอมูลเขาไปและปรับโครงสรางทางปญญาของตน (Accommodate)ผลของ
กระบวนการดังกลาวทําใหเกิดเปนโครงสรางทางปญญา(Schemes) เด็กปฐมวัยมีความสามารถใน
การใชสัญลักษณโดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดดานการใชภาษา  การใชตัวเลขแทนจํานวน  การวาดภาพและ
การสมมติ  เด็กที่เลนสมมติเปนคือคนที่สามารถคิดแยกความแตกตางระหวางปรากฏการณ(Appearance) 
และความจริง(Reality)( เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท .2536:40-45) 
    การคิดและการสอนคิดมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพสูง  
ประเทศทั่วโลกไดทําการศึกษาและเนนในเรื่องของการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพใน
ทุกดานทั้งทางดานสติปญญา  คุณธรรมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  การพัฒนาดาน
สติปญญามักไดรับการเอาใจใสสูงที่สุดเนื่องจากเปนดานที่เห็นผลเดนชัด  ผูเรียนที่มีความสามารถ
สูงมักไดรับการยอมรับและไดรับโอกาสที่ดีกวาผูมีความรูความสามารถต่ํากวาและเปนที่เขาใจกันวา
ความรูความสามารถนี้สามารถวัดและประเมินได(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2540:1)  ทิศนา  
แขมมณี ;และคนอื่นๆ(2544:103)ไดศึกษาสาระที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการคิดของเด็กและเยาวชน
ไทยวา มี 5 องคประกอบคือ  1)ขอมูลหรือเน้ือหาที่ใชในการคิด(contents for thinking) 2)คุณสมบัติ  
ที่เอ้ืออํานวยในการคิด(dispositions for thinking)  3)ทักษะการคิด(thinking skills)4)กระบวนการคิด 
(thinking process)  5) การควบคุมและประเมินการคิดของตน(metacognition)  เกี่ยวกับการพัฒนา
น้ีในป ค.ศ. 1984 ไดมีการประชุมนักการศึกษาจากประเทศตางๆที่ศูนยการประชุมวิงสปรีด ณ เมือง
แรซิน มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก  
พบวาแนวทางที่นักการศึกษาใชในการดําเนินการวิจัย  และทดลองเพื่อพัฒนาการคิดนั้นสรุปได 3 
แนวทางคือ (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541:62) 
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 1. การสอนเพื่อใหคิด(Teaching for Thinking) เปนกระบวนการเนื้อหาวิชาที่มีการเสริม
หรือปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในดานการคิดของเด็ก 
 2. การสอนการคิด(Teaching of Thinking) เปนการสอนที่เนนเกี่ยวกับกระบวนการทาง
สมองที่นําไปใชในการคิดโดยเฉพาะ เปนการฝกทักษะการคิด ลักษณะของงานที่นํามาใชในการสอนจะไม
เกี่ยวของกับเน้ือหาวิชาที่เรียนในโรงเรียน แนวทางการสอนจะแตกตางกันออกไปตามทฤษฎีและความ
เชื่อพ้ืนฐานของแตละคนที่นํามาพัฒนาเปนโปรแกรมการสอน 
 3. การสอนเกี่ยวกับการคิด(Teaching about Thinking) เปนการสอนที่ใชทักษะการคิด
เปนเนื้อหาสาระของการสอน โดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดรูและเขาใจกระบวนการคิดของตน
เพ่ือใหเกิดทักษะการคิดที่เรียกวา” metacognition” คือรูวาตนรูอะไร ตองการรูอะไรและยังไมรูอะไร 
ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนได 
    เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนเรียนรูการคิด  ความมีเหตุผลของบุคคลจะมีเพ่ิมขึ้นในชวงวัย 6 
ปของชีวิต  มอรริสัน(Morrison.2003:260)กลาววานักการศึกษาจํานวนมากเชื่อวาถานักเรียนมี
ความสามารถในการคิดจะทําใหนักเรียนสามารถเอาใจใสตอเน้ือหาสาระในหลักสูตร  มีความตั้งใจ
จริง  ตองการทํางานใหประสบความสําเร็จและมีความสามารถดําเนินชีวิตที่ดี  ปจจุบันพบวาครู
จํานวนมากกําลังรวมการสอนการคิดไวในแผนการสอนของเขา  ชั้นเรียนที่ใหความสําคัญในการสอนการคิดครูมัก
ใชคําถามระดับสูง  การถามความจําเปนคําถามระดับต่ํามาก  การถามเกี่ยวกับการคิดและการประเมินเปน
คําถามระดับสูงมาก  นอกจากนี้การถามเด็กใหจําขอมูลครูจะตองถามเด็กเพื่อใหคิดอยางไตรตรอง
เกี่ยวกับขอมูล  ถามใหคิดแกปญหาและถามใหมีการตรวจสอบ 
    คอสเทลโล(Costello.2000:4-5)ไดแสดงความคิดเห็นถึงการสนับสนุนการสอนการคิดใน
ระดับปฐมวัยวาการจัดการเรียนการสอนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยในปจจุบันกําลังไดรับความสนใจ
เปนอยางมากเพราะการคิดเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
เม่ือเดือนเมษายน  ค.ศ.1999 กระทรวงการศึกษา ของประเทศอังกฤษ ไดจัดการประชุมเรื่อง  
โรงเรียนแหงการคิดไปสูหองเรียนแหงการคิด  ในการประชุมครั้งน้ีมีผูเขารวมการประชุมประกอบไป
ดวยผูบริหารทางการศึกษาและเจาหนาที่ทางการศึกษา  ไดกําหนดจุดมุงหมายของการประชุมไว 5 
ประการดังนี้คือประการแรกเพื่อวิเคราะหความเขาใจในปจจุบันเกี่ยวกับทักษะการคิดและบทบาท
ของเด็กๆในกระบวนการเรียนรู  ประการที่สองเพื่อระบุวิธีการในปจจุบันที่มีตอการพัฒนาการคิด
ของเด็กและการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ  ประการที่สามเพื่อพิจารณาวาทําอยางไรครูจะ
สามารถบูรณาการทักษะการคิดเขาไปในการเรียนการสอนของครู  ประการที่สี่เพ่ือระบุบทบาทใน
การใช  นวัตกรรมทางการสื่อสารและขอมูลในการสนับสนุนการเขาถึงทักษะการคิดของเด็ก  
ประการที่หาประเมินการวิจัยในปจจุบันและอนาคตจากคําถามที่วาทําอยางไรจะสามารถนําการคิด
เขาสูการปฏิบัติในชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังมีแมคกินเนส( McGuinness. 1999 :5)ไดอธิบายวา  
ทักษะการคิดในชั้นเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะมันเปนการสนับสนุนกระบวนการคิดซึ่งทําให
เกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด  ทําอยางไรเด็กจะไดเรียนรูทักษะการคิดและทําอยางไรครูจะกระตุนใหเร่ือง
การสงเสริมการคิดประสบความสําเร็จ  การพัฒนาการคิดตองการการกระตุนโดยตรงเพื่อใหไดใช
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กระบวนการคิด  ถาเราตองการใหนักเรียนเปนนักคิดที่ดี  เราจะตองสรางความชัดเจนในรูปแบบที่ดี
ที่สุดเกี่ยวกับการคิดและมีหลายแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหเด็กพัฒนาการคิด 
 การคิดมีหลายรูปแบบเชนการคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดแกปญหา  
การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงมโนทัศน แตการคิด
แสวงหา ความรูคือการตระหนักวาตนเองรูอะไร ตองการรูอะไรและใชยุทธวิธีในการคนควาหา
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  ครูควรคํานึงถึง
การกระตุนใหเด็กคิดดวยคําถามปลายเปดและคนหาคําตอบ  ใหเวลาเด็กมากเพียงพอเพ่ือ
ปฏิบัติการคิดโดยสามารถสัมผัสและคนหาคําตอบดวยตนเอง  ฝกใหเด็กคิดอยางมีเหตุผลจากขอมูลอยาง
งายๆ ดวยตนเอง  บทบาทครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการคิด(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 39)  
 ความจําเปนของการคิดไดถูกกําหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ไดกําหนดจุดมุงหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
สติปญญาคือ มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาเหมาะสม
กับวัย  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  และดานเจตคติตอ
การเรียน คือ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู(กรมวิชาการ.2546: 31) รูปแบบการเรียนการสอนการคิด
สําหรับเด็กปฐมวัยมีหลายวิธี  เชน  การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบหรือหลักสูตรปรัชญา
สําหรับเด็กของลิปแมน(Lipman.1980)การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดในการพัฒนาความ- 
สามารถทางสมองของมนุษยประกอบดวยมิติสามมิติของกิลฟอรด(Guilford.1970) รูปแบบการเรียน
การสอนของการเรียนรูแบบรวมมือพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสันและ
จอหนสัน(ทิศนา  แขมมณี.2545:263 ;อางอิงจากJohnson & Johnson.1974:213-240)  รูปแบบน้ี
ชวยใหเด็กเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อนๆ
รวมทั้งพัฒนาทักษะตางๆ เชน  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแสวงหาความรู  ทักษะการคิด  การแกปญหาเปนตน  
มีการวิจัยเกี่ยวกับการคิดของเด็กโดยใชวิธีการสอนแบบตางๆเชน การวิจัยกับเด็กปฐมวัยของไทย
โดย กรรณิการ กลิ่นหวาน(2547:บทคัดยอ)พบวาเด็กปฐมวัยภายหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมเนน
ผูเรียน 4 แบบมีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยในระดับดีทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน
คือ ดานการคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุนและความคิดรเิริ่ม 
 จากรายงานการวิจัยจะเห็นวากลยุทธการสอนของครูในการพัฒนาการคิดใหกับเด็กมี
หลายวิธี  แตสิ่งที่ตองพิจารณาคือความแตกตางของเด็กกับพัฒนาการของเด็กและการเรียนรูมี
รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ ที่เบอรนิส  แม็คคารธี่(Bernice Mc Carthy.1980) เปน
ผูพัฒนาขึ้นจากความเชื่อที่วาการใชสมองซีกซายและสมองซีกขวาผนวกกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียนมี 4 แบบ
ในการจัดการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบคือ 
การเรียนรูแบบที่ 1 เกิดจากการรับรูประสบการณและผานกระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกต
ไตรตรอง ผูเรียนตองคนหาคําตอบและสรางความเขาใจดวยการวิเคราะห คําถามนําทางในการเรียน
แบบน้ีคือ “ทําไม” (Why) ผูเรียนตองรูเหตุผลในสิ่งที่ตองการเรียนรูกอน การเรียนรูแบบที่ 2 เกิดจาก
การสรางมโนทัศน(Concept)ผานกระบวนการสังเกตหรือคิดวิเคราะห คําถามนําทาง คือ “อะไร” 
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(What) ผูเรียนจะแสวงหาความรูที่จะมาผสมผสานการเรียนรูใหมและตองการความกระจางในเรื่อง
คําตอบขององคความรูที่ไดมา แสดงความสามารถในการจัดหมวดหมูของความคิดไดอยางดี การเรียนรูแบบที่ 
3 เกิดจากการรับรูโดยนําองคความรูที่ไดมาไปผานกระบวนการของการลงมือกระทํา คําถามนํา คือ 
“อยางไร” (How) ผูเรียนตองการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบขอมูลที่ไดมาวามีความเปนจริงหรือไม การเรียนรูแบบที่ 
4 เกิดจากการรับรูดวยการลงมือกระทําจนเกิดความเขาใจแลวขยายความคิดออกไป คําถามนําทาง
คือ “ถา”(If) ผูเรียนใชความคิดในการคนหาแนวทางในการขยายผลการเรียนรู(อุษณีย โพธิสุข.2537:62-64) 
นอกจากนี้ทิศนา  แขมมณี.(2545:262)ไดใหความเห็นวาผลที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนรูตาม
รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ สามารถสรางความรูดวยตนเองในเรื่องที่เรียน จะเกิดความรู
ความเขาใจและนําไปใชประโยชนได  สามารถสรางผลงานที่เปนความคิดสรางสรรคของตนเอง 
รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆอีกเปนจํานวนมาก 
   รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ มีขั้นตอนการสอน 8 ขั้นตอนมีลําดับดังนี้ 
การสรางประสบการณ  การวิเคราะหประสบการณ  การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรอบยอด  
การพัฒนาความรูความคิด  การปฏิบัติตามแนวคิดที่ไดเรียนรู  การสรางสรรคชิ้นงานของตน  การวิเคราะหผลงาน
และแนวทางในการนําไปประยุกตใช  และการแลกเปลี่ยนความรูความคิด  กระบวนการเรียนรูของรูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ทําใหผูเรียนแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  ผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวย
ตนเอง  การกระตุนดวยสมองซีกซายและขวาไปพรอมๆกันสามารถทําใหผูเรียนเรียนรูแบบลงมือ
กระทําดวยการคิดไดอยางมีความสุข(ทิศนา  แขมมณี.2545:260-262) ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบจิตปญญาที่กุลยา  ตันติผลาชีวะ(2543:44-45)เปนผูพัฒนาขึ้นจากความเชื่อที่วาการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตองทําใหผูเรียนไดรับความรูใหมอยางมีความสุข เกิดองคความรูจากกิจกรรมและสื่อที่ครู
ออกแบบมาประกอบหาคําตอบอยางมีความหมาย สามารถสรางนิสัยการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง สามารถ
คิดคนพัฒนาตนและสิ่งที่ตนรับผิดชอบอยางมีคุณภาพได ลักษณะกิจกรรมการเรียนรูมี 5 ประการคือ ผูเรยีนลง
มือกระทําดวยการคิด(Active Learning) ผูเรียนตองไดแสดงออกอยางมีอิสระในการคิดและการกระทํา
กิจกรรมการเรียนรู(Behaving Wel l) ผูเรียนตองเรียนรูแบบรวมมือ(Cooperative Learning) ผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยการคนพบ(Discovery Learning) และผูเรียนตองกาวหนาในสิ่งที่เรียนรู(Progress) 
ผลที่ไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญาคือผูเรียนสามารถจําเนื้อหาสาระที่
ไดเรียนรู  ผอนคลายขณะที่เรียน มีสวนรวมในการเรียนดวยการปฏิบัติการคิด คนพบความรูดวย
ตนเองและรูถึงความกาวหนาของตนจากการเรียนการสอนในเรื่องนั้น  
 ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย เปนทักษะการคิดที่หมายถึงการตระหนัก
วาตนเองรูอะไรและตองการรูอะไรแลวกําหนดแนวทางคนควาหาความรูอยางเปนระบบและ
ตรวจสอบความคิดของตนได และจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิด
สําหรับเด็กปฐมวัยปรากฏวายังไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยโดยตรง ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบการเรียน
การสอนที่เนนใหเด็กปฐมวัยใหเกิดการคิดแสวงหาความรู รูจักวิธีการเรียนและคนควาหาความรู
อยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการคิดแสวงหาความรูตามระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยซ่ึงขั้นตอน
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ของกิจกรรมทุกขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี้เนนกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการคิด  
แบบการแสดงออกดวยความเปนอิสระทางการคิดและการเรียนรู  แบบมีสวนรวมในการเรียนรูและ
แบบเรียนรูดวยการคนพบ  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะ
การคิดแสวงหาความรูซ่ึงประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน คือ การเชื่อมโยงขอมูล  การใชขอมูล  
บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  บอกจุดบอดของปญหา  การประเมินความคิดของตนและการประเมิน
ความกาวหนา  เน่ืองจากวิธีการพื้นฐานในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คือ ความอยากรูอยากเห็นโดยพัฒนาผาน
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู การใชหลักการของการแสวงหาความรูโดยใหโอกาสเด็ก
ไดเปนผูวิเคราะหแตละประสบการณที่เขาไดรับ เด็กไดอธิบายการคนหาคําตอบของคําถาม “ทําไม” 
เด็กเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การใหโอกาสเด็กไดเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเด็ก
ขจัดความรูสึกกลัวออกไป เปลี่ยนเปนพลังแหงความอยากรูอยากเห็นแทน มีความพึงพอใจที่จะ
เรียนรูตลอดกระบวนการ และทําใหเด็กใหความสนใจเรื่องอ่ืน ๆ ที่บูรณาการเขามาในกิจกรรมดวย  
การแสวงหาความรูทําใหเขาถึงแนวคิดของการสรางความรูที่นักวิทยาศาสตรใชเปนเครื่องมือเพ่ือให
การทํางานประสบความสําเร็จ(Martin.2001:201-202 ;citing Hagerott.1997)  เด็กปฐมวัยสรางความรู
ผานการแสวงหาความรูไดบทบาทครูจะตองสนใจตอการถามคําถามของเด็ก จัดเตรียมกิจกรรม รวมสนทนา
กับเด็ก รับฟงเด็กพูด  และใหโอกาสเด็กประเมินผลงานของตนเองเพื่อสรุปความเขาใจของตน
(Constructing Knowledge Through  Inquiry.2003:Online) ครูจัดกิจกรรมโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง 
เพ่ือใหเด็กแสวงหาความรูโดยการสํารวจ สืบคน ไดทําการทดลอง จนกระทั่งสรางความรูความเขาใจ
ดวยตนเอง  (Martin.2001:201.202) 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึน้มี
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเริ่มตนคิด  ขั้นสรางความคิด  ขั้น
ประมวลความคิด  ขั้นขยายความคิด  โดยใชหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 
แบบ ที่เชื่อวาการใชสมองซีกซายและสมองซีกขวาผนวกกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียนมี 4 แบบ
ในการจัดการเรียนการสอนจะชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 
แบบคือ การเรียนรูแบบที่ 1 เกิดจากการรับรูประสบการณและผานกระบวนการจัดขอมูลดวยการสังเกต
ไตรตรอง การเรียนรูแบบที่ 2 เกิดจากการสรางมโนทัศน  การเรียนรูแบบที่ 3 เกิดจากการรับรูโดยนําองคความรู
ที่ไดมาไปผานกระบวนการของการลงมือกระทํา การเรียนรูแบบที่ 4 เกิดจากการรับรูดวยการลงมือกระทํา
จนเกิดความเขาใจแลวขยายความคิดออกไป ผนวกกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิต
ปญญาที่เชื่อวาการสอนที่มีประสิทธิภาพตองทําใหผูเรียนไดรับความรูใหมอยางมีความสุข เกิดองค
ความรูจากกิจกรรมและ สามารถสรางนิสัยการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง สามารถคิดคนพัฒนา
ตนและสิ่งที่ตนรับผิดชอบอยางมีคุณภาพได ลักษณะกิจกรรมการเรียนรูมี 4 ประการคือ ผูเรียนลง
มือกระทําดวยการคิด  ผูเรียนตองไดแสดงออกเพื่อการเรียนรู  ผูเรียนตองเรียนรูแบบรวมมือ ผูเรียน
ตองเรียนรูดวยการคนพบ  ผูวิจัยเชื่อวาจะเปนวิธีการที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะการคิด
แสวงหาความรู  มีความเขาใจในสาระการเรียนรูอยางลึกซึ้งและมีเจตคติที่ ดีตอการเรียนรู  
นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ชวยใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูวิธีการเรียน  เรียนรูวิธีการคิดที่มี
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ประสิทธิภาพตั้งแตปฐมวัย  และเปนการวางรากฐานการคิดและการเรียนรูเหมาะสมกับธรรมชาติ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  เพ่ือใหผลการวิจัยนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางโดยผูวิจัย
วางแผนนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นใหมน้ีไปทดลองจัดการเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในสังกัดฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 

      
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1.  เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงความรูสําหรับเด็กปฐมวัย   
            2.  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย  
                 

ความสําคญัของการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มุงพัฒนาสมรรถนะการคิดของเด็กปฐมวัย  ในการศึกษาคนควาดวยตนเองที่จะเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป  นอกจากนี้ผลงานการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางใหผูบริหาร 
ครู  และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเด็กไทยไดพัฒนา
ทักษะการคิดแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับการศึกษาได 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนการคิดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปมีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
              ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ีแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
     กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 
   1. ครูปฐมวัยที่มีประสบการณการสอนเด็กปฐมวัยเปนเวลาไมนอยกวา  5 ป 
   2. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณการทํางานกับเด็กปฐมวัย
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
  กลุมที ่2 ครูปฐมวัยที่กําลังสอนระดับชั้นอนุบาลปที ่3 
     กลุมที่ 3 เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป 
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              ตัวแปรที่ศึกษา 
          ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็ก
ปฐมวยั 
          ตัวแปรตาม  คือ  ประสิทธภิาพของรูปแบบการเรยีนการสอน  ประกอบดวย 
   1.  ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
   2.  ความพึงพอใจตอรูปแบบการเรยีนการสอน 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
     การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การสรางรูปแบบการเรียนการสอนที่ทํา
ใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะการคิดแสวงหาความรูโดยผานกระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ประกอบดวย  การสรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน การตรวจสอบโครงรางรูปแบบการเรียน
การสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  การปรับโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
การศึกษานํารองเพ่ือศึกษาความเปนไปไดตามสภาพจริง  การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  
และการปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณ  
 ทักษะการคิดแสวงหาความรู หมายถึง ความสามารถในการคิดวิธีการและปฏิบัติการเพื่อ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ประกอบดวยความสามารถ 6 ลักษณะ คือ  
  1. การเชื่อมโยงขอมูล  หมายถึง  การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับความรูเดิม
เพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณ 
  2.  บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู หมายถึง การบอกไดวาตนเองรูอะไร ตองการรู
อะไร   
  3.  การใชขอมูล หมายถึง การนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือปฏิบัติขณะกําลัง
เรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
  4.  บอกจุดบอดของปญหา หมายถึง วิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อบอกใหรูวา
ตนเองไมเขาใจในสวนใด   
  5. การประเมินความคิดของตนเอง หมายถึง การสรุปขอความรูที่คนพบใหม   
  6 การประเมินความกาวหนา หมายถึง การนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงให
เกิดสิ่งใหม หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กใชทักษะการคิดเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ตามระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 
         ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด หมายถึง การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรู
เดิม  
  ขั้นที่ 2 การสรางความคิด หมายถึง การตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดย
ทดสอบความคิดของตนจากการปฏิบตัิ  
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  ขั้นที่ 3 การประมวลความคดิ หมายถึง การสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจาก
การทํากิจกรรมการเรียนรู  
  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด หมายถึง การคิดดวยการนาํความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐาน
ในการสรางสรรคสิ่งใหม  
   เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชายและหญิง  อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังเรียนระดับ
อนุบาลปที่ 3 
 ครูปฐมวัย  หมายถึง  ครูที่รับผิดชอบและทําหนาที่สอนระดับอนุบาลปที่ 3  
 ความพึงพอใจตอการเรียนรู หมายถึง ทาทีหรือแนวโนมของจิตใจในทิศทางบวก อัน
เปนการประเมินความคิด  ความรูสึกและการกระทําในการตอบสนองตอการเรียนรูตามรูปแบบการเรียน 
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยการสนทนากับเด็ก
ปฐมวัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการใชทักษะการคิดแสวงหาความรู  กิจกรรมการแสวงหา
ความรูและการทํางานกลุมกับเพ่ือน 
 ความคิดเห็นของครูตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็ก  หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยผูที่ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก  
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เริ่มตนคิด 

สรางความคิด 

ประมวลความคดิ 

ขยายความคิด 

สาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 

 

ทักษะการคิดแสวงหาความรู 

      

 
หลักการ 

ของรูปแบบ 
การเรียนการสอน

จิตปญญา 
 

หลักการ 
ของรูปแบบ 

การเรียนการสอน 
เนนผูเรียน 4 แบบ 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน       
      ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
ทฤษฎีและแนวคิดที่สนับสนุน 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของพิอาเจท 
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนของบรูเนอร 
- ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคม
ของไวกอตสกี้ 
- ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน
การประมวลขอมูล 
- แนวคิดทางพุทธศาสตร 

รูปแบบการเรยีนการสอน 
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 



บทที่ 2 
เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 

 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย      
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกเปน  6 สวน ดังน้ี 
 1.  แนวคิดเรื่องทักษะการคิด 
  1.1 ความสําคัญของการคิด 
  1.2 การคิดของมนุษย 
  1.3 ความหมายของการคิด 
  1.4 ความหมายของทักษะการคิด 
  1.5 การคิดและการเรียนรู 
             2.  การแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.1 ความหมายของการแสวงหาความรู 
                  2.2 การแสวงหาความรูของมนุษย 
                  2.3 การแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
              2.4 การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 3.  การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  3.1 ลักษณะของเด็กปฐมวัย 
  3.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 4.  แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
  4.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) 
  4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนของบรูเนอร (Bruner’s Theory of Instruction) 
  4.3 ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociohistorical) 
       4.4 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (Information 
Processing) 
  4.5 แนวคิดทางพุทธศาสตร 
 5.  แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  5.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
  5.2 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ 
  5.3 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา 
  5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิด 
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 6.  กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
แนวคิดเร่ืองทักษะการคิด 
 ความสําคัญของการคิด 
 ประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะใหความสําคัญกับเงินและมนุษยเปนอยางมาก
โดยเฉพาะมนุษยจะตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะไดปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกได   ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาศักยภาพของมนุษยในสังคมนั้นจะบอกถึง
สถานภาพความมั่นคงของสังคมนั้น   ศักยภาพของมนุษยอยูที่สมองของมนุษย   สมองมนุษย
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางเสนใยสมองได  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาสังคมที่มนุษยอยูมีอิทธิพล
ตอโครงสรางของสมองมนุษย  เด็กในสังคมจะเติบโตขึ้นอยางฉลาดก็ตอเม่ือสังคมนั้นเปนสังคมที่
ฉลาดดวย  ( ศันสนีย ฉัตรคุปต; และ อุษา   ชูชาติ.  2545 : 1-3)  ดังน้ันสมองมนุษยจึงเปนสิ่งที่วิเศษสุดที่
ธรรมชาติใหมามากกวาทรัพยากรอื่น ๆ  และประเทศใดใหความสําคัญในการพัฒนาสมองของคน  
การคิดของคนในประเทศนั้นจะไดรับการพัฒนา 
 สมองของเด็กพัฒนาตั้งแตอยูในครรภและมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากในชวง 2-3 
ปแรกหลังคลอด สมองของเด็กแรกคลอดจะหนักประมาณ 350 ถึง 500 กรัม มีเซลลสมองอยู
ประมาณกวา 1 แสนลานเซลลซ่ึงจะไมมีการสรางเพิ่มเติมอีกหลังคลอด สมองของเด็กจะเติบโตขึ้น
จนมีขนาดเกือบเทากับสมองของผูใหญ ในวัยเพียง 3 ขวบโดยมีนํ้าหนักสมองประมาณ 1,100 กรัม 
หรือราวรอยละ 80 ของสมองผูใหญ (สมองผูใหญจะหนักประมาณ 1.3 ถึง  1.5 กิโลกรัม) 
 เด็กวัยทารกจนถึงสามขวบเปนชวงวัยที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาศักยภาพทาง
สมอง   เพราะเปนชวงเวลาแหงการเปดรับขอมูลการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกอยางรวดเร็ว  
กลาวกันวาสมองของเด็กทารกมีการเรียนรูมากกวาการเรียนรูของผูใหญเปนพัน ๆ เทา  เด็กเรียนรู
ทุกอยางที่เขามาปะทะ  ลวนเปนขอมูลเขาไปกระตุนสมองเด็กทําใหเกิดเครือขายเสนใยสมอง  และ
จุดเชื่อมตาง ๆ อยางมากมายซึ่งจะทําใหเด็กเขาใจและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  นักวิทยาศาสตร
เชื่อวายิ่งสมองเด็กมีเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอมากเทาไร  เด็กจะยิ่งฉลาดมากขึ้นเทานั้น  สมองจะ
ทําหนาที่น้ีตอไปจนถึงอายุ  10 ป  จากนั้นสมองจะเริ่มกําจัดเครือขายเสนใยสมองที่ไมไดใชทิ้งไป  
เพ่ือใหสวนที่เหลือมีความสามารถและมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์.   
2545 : 64) 
 การทํางานของสมองที่มีประสิทธิภาพสวนหนึ่งมาจากการฝกฝน  เชนเดียวกับการปอน
ขอมูลตาง ๆ ใหสมองก็เปนการชวยใหสมองเก็บขอมูลไดมากขึ้น  มีขอมูลมากขึ้น แตการฝกสมอง
ใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดไมใชเรื่องของการจําอยางเดียว  เพราะถึงแมการจําจะ
เปนสิ่งที่จําเปน  เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชน  แตก็เปนเพียงขั้นพ้ืนฐานของสมองที่จะตองมีการจํา
ความรูเพ่ือนําไปใชในขั้นตอนตอไป   บางครั้งการจําไมไดทําใหเกิดการเรียนรู  แตอาจไปสกัดกั้น



 

 

13 

การทําความเขาใจเนื้อหาของความรู   ความจริงแลวการฝกใหสมองสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเปนเรื่องของการคิด  เพราะถาหากสมองคิดเปนก็เรียกไดวาคน ๆ  น้ันเปนคนที่มีศักยภาพมี
ประสิทธิภาพ  การคิดเปนการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  เพียงแตวาเราจะตองจัดการ
เรียนรูหรือจัดสิ่งกระตุนใหมากพอที่สมองจะไดคิด การคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนได  (ศันสนีย  
ฉัตรคุปต;และอุษา  ชูชาติ.  2545: 5 -11) 
 การคิดมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่งความสามารถในการคิดทําใหมนุษย
แกปญหาใหตนเองไดสามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ สามารถนําสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาใช
ประโยชนไดมากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถดํารงชีวิตสืบเผาพันธุไดอยางม่ันคงจนปจจุบันนี้  แตละคน
มีความคิดเปนของตนเอง “การคิด” (Thinking)  เปนตัวกําหนดสิ่งที่เรารู (Knowing) ความรูที่เราไดจากการ
คิดนั้นจะเปนตัวกําหนดความเปนตัวเรา  (Being)  เราคิดอยางไร เรารูอะไร  เราจะเปนเชนน้ันและความเปนตัวเรา
จะเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง (Living)  ซ่ึงจะทําใหเราแสดงออก (Manifesting)  ทั้งคําพูด  และการกระทํา
โดยอาจถายทอดเปนการเขียน (Writing)  การพูด (Speaking) การกระทํา (Doing)  และการแสดงอากัปกิริยาตาง 
 ๆ(Behaving) กระบวนการนี้เรียกวา  กระบวนการกําหนดการแสดงออกของมนุษย  การคิดเปนพ้ืนฐาน

ของสติปญญาและความเขาใจซึ่งความคิดจะชวยใหเราสามารถปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยูใหดีขึ้นและ
หากไดทําหลายสิ่งหลายอยางพรอมกันไปจะเกิดความคิดที่หลากหลายมากมายได  ทั้งยังนําความรู
ที่มีอยูเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม  จนเกิดเปนความคิดใหมไดอีก  การคิดเปนพื้นฐานของ
การตัดสินใจซึ่งเราตองอาศัยขอมูล  ความรู  ประสบการณมาใชเปนองคประกอบของการคิดกอน
ตัดสินใจเพ่ือพิจารณาวาตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุด  การคิดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญตาง 
ๆ ในโลก  ซ่ึงมนุษยตองการประสบความสําเร็จโดยพยายามตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการจาก
การเริ่มตนที่การคิด  และการคิดของมนุษยน้ีเองที่สรางพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกปจจุบันให
แตกตางจากอดีต  มหาอํานาจตองมาจากสังคมที่มีนักคิดเพราะความคิดมีพลังยิ่งกวาสิ่งใด ๆ ใน
การเปลี่ยนแปลงโลก  การคิดสรางความสามารถในการแขงขันในสังคมแหงความรูเพราะการคิดทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดานแรงงาน  วิธีการหรือเทคโนโลยีการผลิตของแตละ
ประเทศ   ดานที่ดินและแหลงทรัพยากร   และดานเงินทุน  การคิดเปนปจจัยสําคัญมากในการทําให
บุคคลของสังคม  หรือพลเมืองของประเทศประสบกับความสําเร็จหรือความลมเหลว  ในขณะที่
ปจจัยอ่ืน ๆ มีความคงที่  การคิดกลับเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  
2545 : 67-76) ถาประเทศใดมีประชากรที่มีการคิดที่ดีประเทศจะเจริญกาวหนา  แตถาประเทศใดมี
ประชากรที่ไมมีความสามารถทางการคิดและไมไดรับการพัฒนาการคิด  ประเทศนั้นจะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมถอยและความลาหลังในที่สุด 
 สรุปไดวาการคิดมีความสําคัญอยางยิ่งในโลกปจจุบันเปนโลกยุคขอมูลขาวสารที่ตองอาศยั
การคิดและการเรียนรูของสมองเปนอยางมาก  การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตองเริ่มตน
พัฒนาสมองของประชากรตั้งแตอยูในครรภมารดา  เด็กปฐมวัยควรไดรับการกระตุนสมองใหเกิด
เครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมโยงตาง ๆ เพ่ือสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น  กระบวนการทํางานของสมองเกิดขึ้นมากเทาไรจะทําใหเด็กยิ่งฉลาดมากขึ้นเทานั้น  สมอง
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จะพัฒนาตอไปจนถึงอายุ  10 ป จากน้ันสมองจะเริ่มกําจัดเครือขายเสนใยสมองที่ไมไดใชทิ้งไป
เพ่ือใหสวนที่เหลือมีความสามารถและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การฝกใหสมองทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนเรื่องของการคิด  การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองที่เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ  การคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนได  ประเทศใดมีประชากรที่มีความสามารถทางการคิด  จะ
สามารถสรางพลังการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นใหเจริญกาวหนาไมมีที่สิ้นสุด 
                การคิดของมนุษย 
 การคิดเปนกระบวนการทางสมอง  การคิดเกิดขึ้นเม่ือเราไดรับรูผานประสาทสัมผัสสมอง
สามารถตอบสนองตอขอมูล 6 ลักษณะ  แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมที่มีกระบวนการทางสมองไม
ซับซอน  ลักษณะกระบวนการคิดเกิดขึ้นเม่ือรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสสมองสามารถตอบสนอง
ไดทันทีไดแก  สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูตามสัญชาตญาณ  สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยคิดตอ
อยางอัตโนมัติ  สมองตอบสนองตามความเคยชิน  สมองตอบสนองโดยสนใจขอมูลหรือทิ้งขอมูล
ทันที  สวนอีกกลุมหน่ึงมีกระบวนการทางสมองที่ซับซอน  กลุมน้ีเปนการคิดที่เกิดขึ้นเม่ือเรา
ตองการคนหาคําตอบหรือวิธีการที่สมเหตุสมผลในการแกปญหา  เพ่ือสรางความเขาใจ  ลักษณะ
การคิดของกลุมน้ีมีเปาหมายที่ชัดเจนไดแก  สมองตอบสนองโดยเก็บเปนความจําและสมอง
ตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยผานกระบวนการคิด( เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. 2545: 171-172) 
 ลกัษณะการคิดที่เกิดขึ้นเม่ือเราตองการคนหาคําตอบเพื่อสรางความเขาใจมี 2 ลักษณะแต
ละลักษณะมีกระบวนการคิดดังน้ี 
 ลักษณะที่ 1 สมองตอบสนองโดยเก็บเปนความจํา 
 กระบวนการคิดเริ่มตนจากการที่มนุษยรับขอมูลเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  ขอมูลที่
รับเขามาจะบันทึกไวในความจําที่เรียกวา ความจําประสาทสัมผัส(Sensory Memory)  เปนความจํา
ที่ไดผานประสาทสัมผัส เชน การเห็น  การฟง  การสัมผัส ฯลฯ ความจําขั้นนี้อาจลืมไปภายในเวลา 
2 วินาทีถาไมสนใจจะสูญหายไปทันทีแตถาไดรับความสนใจจะถูกสงเขาไปเก็บไวในความจําระยะ
สั้น(Short-Term Memory)  ซ่ึงเปนความจําที่เก็บไวใชชั่วคราว  เราสามารถนําขอมูลน้ีมาใชในการ
ทํางาน(ความจําระยะทํางาน)แตถาหากไมมีการทบทวนหรือรับเขามาเพียงครั้งเดียวและไมไดใชอีก
เลย  ขอมูลจะถูกลบทิ้งไปเมื่อมีขอมูลใหมเขามา  ถาหากไดรับการใชเทคนิคตางๆในการชวยจํา  
เชน การจัดกลุมคํา  การทองซํ้าๆ  การทําความเขาใจในขอมูลน้ันหรือการทําขอมูลใหมีความหมาย
กับตนเองโดยการผสมผสานสิ่งที่เรียนรูใหมกับสิ่งที่เคยเรียนรูมากอน  ขอมูลจะถูกบันทึกไวใน
ความจําระยะยาว(Long-Term Memory)  ความจําระยะยาวมี 2 ชนิดคือ  ความจําที่เกี่ยวกับภาษา
และความจําที่เกี่ยวกับเหตุการณซ่ึงเกี่ยวของกับกลไกการเคลื่อนไหวและอารมณความรูสึก  
ความจําระยะยาวสามารถเรียกขอมูลมาใชไดโดยแสดงออกมาเปนพฤติกรรม เชนสามารถเลาหรือ
อธิบายเหตุการณได  สามารถแสดงทักษะหรือวิธีการทําสิ่งตางๆเปนความจําประเภท “Knowing 
how ” ไดแก การวายน้ํา  การขี่จักรยาน  เปนตน( ทิศนา  แขมมณี;และคนอื่นๆ.2544:27-28 ; 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.2545:176-181) 
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 ลักษณะที่ 2 สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยผานกระบวนการคิด 
  กระบวนการคิดเกิดขึ้นอยางมีขั้นตอนของการดําเนินการเพ่ือนําไปสูเปาหมายของเรื่อง
น้ันๆ  ขั้นที่ 1 กระบวนการคิดเริ่มตั้งแตการที่มนุษยเกิดความอยากรูอยากเห็นแลวรับรูขอมูลเขามา
ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และไดไหลผานตัวเราในเร่ืองของ  นิสัย  อารมณ  แรงจูงใจ  ทําใหมนุษย
เกิดความสนใจที่จะพิจารณาขอมูลน้ันตอไป  ขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดรับผานประสาทสัมผัสมาจัด
กระทํา เชน การเปรียบเทียบ  การจัดกลุม  การเรียงลําดับ  การวิเคราะหแยกแยะองคประกอบ
ตางๆ  การหาความสัมพันธขององคประกอบตางๆ  บันทึกผลการวิเคราะหดวยวิธีการผูจัดกระทํา
ชํานาญ  ขั้นที่ 3 การสรุปตามวัตถุประสงคของการคิดเปนการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
ประสบการณเดิมซ่ึงชวยใหฐานความรูความเขาใจกวางขวางขึ้นไดแนวคิดใหมและองคความรูใหม  
และอาจปฏิบัติการสรางผลงานตามแนวคิดที่ผานการประเมินวาดีหรือเหมาะสมที่สุด  ขั้นที่ 4 
ผลลัพธที่ไดจากการคิดจะถูกประเมินอีกครั้งหน่ึงโดยการเผยแพรผลงานที่คนพบใหผูอ่ืนเกิดความ
สมใจและรวมกันอภิปรายเสนอแนะ  มนุษยจะแสดงลักษณะการคิดของตนตอความรูใหม 3 แบบ 
คือ แบบที่ 1 ยอมรับกรอบความคิดเดิมของตนไมเปลี่ยนแปลง  แบบที่ 2 สรางกรอบความคิดใหม
โดยคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหความรูใหมที่คนพบมีความชัดเจนขึ้น  แบบที่ 3 ใชปจจัยทางอารมณ
และแรงจูงใจเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมสนใจความรูใหมแมจะเปนความรูที่ดี(อรพรรณ  พร
สีมา.2543: 12-14; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2545: 190-203) 
 สรุปไดวาการคิดเกิดขึ้นเม่ือเราไดรับรูผานประสาทสัมผัสสมองสามารถตอบสนองตอ
ขอมูลแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) กระบวนการคิดที่เกิดขึ้นอยางไมซับซอน  2) กระบวนการคิดอยาง
ซับซอนเปนการคิดที่เกิดขึ้นเม่ือเราตองการคนหาคําตอบเพ่ือสรางความเขาใจซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
สมองตอบสนองโดยเก็บเปนความจํา(ขอมูล)  และลักษณะที่สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยผาน
กระบวนการคิดวิเคราะห แลวสรางเปนองคความรูใหมขึ้นในสมอง  ทั้ง 2 ลักษณะนี้มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอกระบวนการเรียนรูของมนุษยในสังคมปจจุบัน 
 ความหมายของการคิด 
 การคิดของมนุษยเกิดขึ้นตลอดเวลา  ความสามารถในการคิดทําใหมนุษยมีความเปน
มนุษย  สามารถแกปญหาใหตนเองได   สามารถคิดสรางสรรคเครื่องทุนแรง    สรางสิ่งประดิษฐใหม 
ๆ ได  สามารถสรางความสุขใหแกตนเอง  สามารถปกปองตนเองใหพนจากภัยธรรมชาติได  
ความสามารถในการคิดของมนุษยจึงแตกตางจากการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปเพราะ
เครื่องคอมพิวเตอรคิดไดผลลัพธแนนอน  ตามที่ปอนขอมูลเขาไป มนุษยจะสามารถคิดไดดีเม่ือ
มนุษยคิดวาสิ่งน้ันมีความหมายตอตนเองและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
 การคิด  หมายถึง  กระบวนการทางสมอง / การจัดระบบและรูปแบบใหมของ
ประสบการณที่ผานมาแลวใหเขากับสภาพการณปจจุบัน  การคิดมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
กิจกรรมภายในอยางอ่ืนโดยเฉพาะ  การจํา  การรับรูและเชาวนปญญา  นักจิตวิทยาไดกลาวถึง
ลักษณะเหลานี้โดยรวม ๆ วา  การรูคิด (Cognition)  เม่ือรับรู (Perception)  ซ่ึงเนนความสัมพันธ
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ของการตอบสนองตอสิ่งเราในขณะนั้น  การคิดจะเกี่ยวของกับประสบการณในอดีต  การคิดและการรับรูก็ไม
สามารถแยกออกจากกัน  การคิดจึงเปนการปรุงแตงขั้นสูงตอจากการรับรู  (ศรีสุรางค  ทีนะกุล ;และ
คนอ่ืนๆ.  2542 : 8) การคิดเปนสิ่งที่จับตองไมไดแตแสดงใหผูอ่ืนรับรูไดดวยวิธีการตาง ๆ การคิด
เปนปฏิกิริยาภายในสมองที่โตตอบตอสิ่งเรา  การคิดเปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาสมอง  การคิดเปน
ทักษะที่พัฒนาไดและจําเปนตองพัฒนาโดยเรงดวน  (อรพรรณ   พรสีมา. 2543 : 3-4)   
 การคิด คือ การคนหาความหมาย  ผูที่คิดคือผูที่กําลังคนหาความหมายของอะไร
บางอยาง  น้ันคือกําลังใชสติปญญาของตนทําความเขาใจกับการนําความรูใหมที่ไดเขามารวมกับ
ความรูเดิมหรือประสบการณที่มีอยูเพ่ือหาคําตอบวาคืออะไร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาเปนการ
นําเอาขอมูลที่เพ่ิงรับเขามาใหมรวมเขากับขอมูลเกาที่ระลึกไดเพ่ือสรางความคิด  การคิดแบงเปน
สองระดับ คือ 1) การคิดในระดับต่ําหรือการคิดอยางเรียบงายเปนการคิดที่ใชกระบวนการพื้นฐาน
คือความรูความจําระยะยาวที่สมองเก็บขอมูลไว  2) การคิดในระดับสูงที่ซับซอนขึ้นหรือการคิดที่
แตกแขนงเปนการคิดที่ซับซอนตองคิดคนหาตําตอบเพื่อนําขอมูลตางๆที่สมองเคยเก็บไวมาผาน
กระบวนการคิดใหกวางขึ้น  เกิดการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  เปรียบเทียบและใชเหตุผล  การคิดใน
ทุกรูปแบบหรือการนําขอมูลตางๆมาทําใหเกิดความหมายขึ้นมีหลักการใหญ 4 ประการ คือ ประการ
แรกใชกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน ไดแกความรูจากความจําเปนขอมูลพ้ืนฐาน  ประการที่ 2 ใชการจัดแยกขอมูล  
การเปรียบเทียบใหเห็นถึงความเหมือนกับความแตกตางของขอมูล  การหาความสัมพันธของขอมูล
ทั้งที่มีความเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกัน  ประการที่ 3 ใชการตั้งสมมุติฐาน  การคาดการณ  การ
นําไปประยุกตใชโดยสรุปจากสิ่งที่เรียนรู  ประการสุดทาย ใชการตรวจสอบขอมูล  สามารถตรวจสอบ
ไดวาการสรุปน้ีมีขอมูลที่เปนขอเท็จจริงยืนยันหรือไม( ศันสนีย   ฉัตรคุปต;และอุษา   ชูชาติ. 2545: 27-28) 
นอกจากนี้  การคิดเปนกิจกรรมทางความคิดที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง  เรารูวาเรากําลังคิดเพื่อ
วัตถุประสงคอะไรบางอยางและสามารถควบคุมใหคิดจนบรรลุเปาหมายได  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. 2545 : 
63)   
 ความหมายของการคิดจากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  การคิด  หมายถึง  การใชสติปญญา
คนหาเขาใจโดยการนําสิ่งที่ไดรับรูมารวมเขากับความรูเดิมที่มีอยูเพ่ือใหเกิดความเขาใจ  การคิด
เกี่ยวของกับการรับรู  ความจํา  และสติปญญา  การคิดแสดงใหผูอ่ืนรับรูไดดวยวิธีการตาง ๆ  การคิดเปน
ทักษะที่พัฒนาได 
 ความหมายของทักษะการคิด 
 การพัฒนาทักษะการคิดมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตซ่ึงนักการศึกษาหลายทานได
อธิบายคําวา “ทักษะการคิด” ไวดังน้ี 
 ทักษะการคิด หมายถึง  คําที่ครอบคลุมความสามารถในการแสดงออกหลายดาน  ทักษะ
การคิดเปนการจัดลําดับจากความสามารถเฉพาะไปจนถึงความสามารถทั่วไป  ความสามารถในการใชเหตุผล
ทางตรรกศาสตร  ความสามารถในการอธิบายสถานการณ  ความสามารถในการมองเห็นความ
แตกตางและความคลายคลึง  ความสามารถในการประเมินเพราะทักษะการคิดเปนสวนประกอบของ
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การประเมินพลังทางปญญา  ทักษะการคิดชวยในการพิสูจนความเชื่ออยางมีเหตุผลและพัฒนามโน
ทัศน  ทักษะการคิดเปนการกระทําที่มนุษยใชปญญาแตกตางกัน  คําวาทักษะการคิดเกี่ยวของกับ
กลไกการคิดดานตาง ๆ ซ่ึงไดแก  การจัดลําดับเหตุการณที่แตกตางกัน  การจัดกลุมเดียวกัน  และ
การดําเนินการโดยการวางแผนอยางละเอียดรอบคอบ (Segal; Chipman;& Glaser. 1985 : 83) 
 ทักษะการคิด  หมายถึง  การคิดที่มุงการบรรลุเปาหมาย  หรือการคิดอยางมีจุดมุงหมาย
ที่เกี่ยวของกับทักษะทางสมอง เชน บอกไดวามีขอมูลอะไรที่เกี่ยวของ  การประเมินความนาเชื่อถือ  
แหลงขอมูล  และการสรุปอางอิง (Wilkinson. 1996 : 11) 
 ทักษะการคิด  หมายถึง  กระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับ
สิ่งเรา  และสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  สังเคราะหและประเมินอยางมีระบบ
และเหตุผล  เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือสรางสรรคสิ่งใหม(กรมวิชาการ.  
2543: 4) 
 ทักษะการคิด  หมายถึง  คําที่แสดงถึงพฤติกรรมการคิดที่มีลักษณะเปนรูปธรรมเพียงพอ
ที่ชวยใหมองเห็นการแสดงออก / การกระทําที่ชัดเจนของการคิดนั้น ๆ   เชน  การสังเกตเมื่อพูดถึง
การสังเกตคนทั่วไปพอจะรูไดวา  หมายถึง  การมองดู  สัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปรียบเทียบ  
หมายถึง  ตองเอาของตั้งแตสองอยางขึ้นไปมาเปรียบเทียบหรือเทียบกัน  การจัดหมวดหมู  
หมายถึง การทํารายการตาง ๆ ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันไวดวยกัน  การสรุปความ คือ  การยนยอ
ใหสั้นลงเชนนี้เปนตน  คําที่มีลักษณะเชนที่กลาวมานี้  นิยมเรียกวา  ทักษะการคิด (Thinking Skills)  
ซ่ึงทักษะการคิดแตละทักษะอาจมีความเปนรูปธรรมมากนอยแตกตางกันได  ทักษะการคิดมีเปน
จํานวนมากโดยทั่วไปสามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ  ทักษะที่เปนพ้ืนฐาน ทักษะระดับที่ 2  เปน
ทักษะที่เปนแกนสําคัญ  เปนทักษะที่นิยมใชกันมาก  เชน  ทักษะการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจําแนก  
การสรุป  เปนตน  ทักษะระดับที่ 3 เปนทักษะการคิดขั้นสูง  เปนทักษะการคิดที่ซับซอนและยาก
กวาทักษะแกน  เชน  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  ทักษะการทํานาย  ทักษะการวิเคราะห  ทักษะการ
จัดระบบ  เปนตน  (ทิศนา  แขมมณี;และคนอื่นๆ.  2544 : 104) 
 ทักษะการคิด หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออก หรือแสดงพฤติกรรมของการใช
ความคิดอยางชํานิชํานาญ  ซ่ึงคนแตละคนจะมีทักษะการคิดแตกตางกัน  บางคนสามารถคิดไดเร็ว
ถูกตองเปนขั้นเปนตอน  บางคนคิดไดชา  ผิดพลาด  สับสน  แตอยางไรก็ตามทักษะการคิดเปนสิ่งที่
สามารถพัฒนาและฝกฝนได  บุคคลใดไดรับการพัฒนาและฝกอยางชํานิชํานาญก็จะมีทักษะการคิด
เพ่ิมมากขึ้น  ทักษะการคิดประกอบดวย  การมอง  การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจําแนก  การขยาย-
ความ  การแปลความ  การสรุปความ  เปนตน (อุษณีย  โพธิสุข.  2545 : 12) 
 ความหมายของทักษะการคิดที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  ทักษะการคิด หมายถึง  
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมการคิดเพื่อคนหาความเขาใจในเรื่องนั้นๆ  คําวาทักษะการคิด
ครอบคลุมความสามารถที่แสดงออกทางการคิดหลายดาน  แตละทักษะการคิดอาจมีความเปน
รูปธรรมมากนอยแตกตางกัน 
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 การคิดและการเรียนรู 
 รูปแบบการเรียนรูปจจุบันจําเปนตองสรางใหผูเรียนเปนฝายรุกนั้นคือกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจ  ใฝรู  รูจักคิดตั้งคําถามและคิดคนหาคําตอบ  ใหโอกาสผูเรียนไดแสดงความคิด  
วิเคราะหและหาขอสรุป  และเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะ
ใหผูเรียนฝกฝนการคิดคือมีทักษะการคิด  ลักษณะการเรียนรูดังกลาวเปนผลมาจากนักการศึกษาใน
ปจจุบันไดนําเอาความรูในเรื่องการคิดและการเรียนรูทางจิตวิทยาและทางชีววิทยามาเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาการคิดของเด็กในชั้นเรียนเพ่ือเปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่ใชในการเรียนรูใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียนตอไป 
 ความรูเรื่องการคิดและการเรียนรูทางจิตวิทยา 
 เด็กอายุ 8 ปแรกของชีวิตเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางการคิดและการเรียนรูเกี่ยวกับ
โลกรอบตัวของเขา  เรารูขอมูลเหลานี้จากนักจิตวิทยาโดยเฉพาะนักจิตวิทยาการเรียนรู ระหวาง
ศตวรรษที่ 20  คําถามสําคัญคือ  การคิดของเด็กเล็ก ๆ  แตกตางจากผูใหญหรือไม  หรือมันเปนการขาด
ประสบการณของเด็กหรือไม  สําหรับประเด็นที่วา  เด็กเรียนรูอยางไร ไดศึกษาโดยนักการศึกษา  
นักปรัชญา  นักจิตวิทยา  เชน พาฟลอฟ  ทอนไดค  สกินเนอร  ใหความสําคัญในอิทธิพลของ
แนวทางที่เนนการสอน (เด็กถูกสอน) ประมาณ ค.ศ. 1950-1959  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาให
ความสําคัญมากในการเรียนอยางเขมขน  ตองการการเสริมแรง  และเชื่อวาหลักการเรียนรูอยูบน
พ้ืนฐานการกระตุนและการตอบสนอง 
 พิอาเจทและอินเฮลเดอร (Piaget and Inhelder.  1969 : 58) อธิบายวา  การคิดหมายถึง  
การกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา  การคิดของเด็กเปนกระบวนการใน 2ลักษณะคือ  เปน
กระบวนการปรับโครงสรางโดยการจัดสิ่งเราหรือขอความที่ไดรับจริงใหเขากับประสบการณเดิมที่มี
อยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสรางโดยการปรับความจริงที่รับรูใหมใหเขากับประสบการณเดิม 
เด็กใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรือสลับกันเพ่ือปรับความคิดของตนใหเขาใจสิ่งเรามากที่สุด  
ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวชวยพัฒนาวิธีการคิดของเด็กจากระดับหน่ึงไปสูการคิดอีก
ระดับหน่ึงที่สูงกวา  ไอแซคส (Isaacs)ชวยใหเราเขาใจธรรมชาติของการเรียนรูของเด็กจาก
การศึกษาของเขาโดยการสังเกตและจดบันทึก  โดแนลดสัน  (David.1999: 2-3 ;citing Donaldson.nd) 
อธิบายวา  ปญหาการสื่อสารระหวางเด็กกับผูใหญ  เปนสาเหตุใหเด็กเกิดความลมเหลวในการ
เรียนรูได  ดังน้ันผูใหญจะตองพยายามคิดวาทําอยางไรจะบรรลุความสําเร็จที่จะเขาใจความคิดและ
ภาษาของเด็ก  และอธิบายเพ่ิมเติมวา  การจัดประสบการณใหกับเด็กทําใหเด็กเกิดความเขาใจเปน
พ้ืนฐานที่นําไปสูการคิดเปนนามธรรมตอไป  เด็กจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนรูถาเขาไมได
เรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  
 ภาษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูและความเขาใจ  บรูเนอร (Bruner. 1993)  
และไวกอตสกี้ (Vygotsky. 1978)  ใหความสําคัญเร่ือง ภาษา การสื่อสาร และการสอนเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาทางสติปญญา  และพัฒนาการสวนบุคคล  การแสดงออกของผูใหญในฐานะผู
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ชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา (Scaffolding)จะทําใหเด็กเขาใจโลกรอบตัวของเขา  เด็กบางคนไมสามารถ
แกปญหาได  หรือไมสามารถจําประสบการณของตนได  ถาผูใหญใหความชวยเหลือ  หรือแนะนํา
อาจทําใหเขาประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง 
 บรูเนอร (Bruner)  พัฒนาแนวคิดของ เนลสัน (Nelson)  เกี่ยวกับความคิดเรื่อง ผูใหญใน
ฐานะที่เปนผูชวยเหลือ หรือใหคําแนะนํา  (Scaffolding) การเรียนรูของเด็กและไวกอตสกี้ (Vygotsky)  
คนพบเรื่อง “Zone of Proximal Development”  เพ่ืออธิบายชองวางระหวางสิ่งที่เด็กสามารถทําได
ดวยตนเองและสิ่งที่เด็กสามารถประสบความสําเร็จดวยการชวยเหลือของคนอ่ืนสงผลใหเด็กมีระดับ
การคิดเพิ่มขึ้น  ระดับการคิดที่เพ่ิมขึ้นน้ีเปนผลมาจากการใชภาษาและปฏิสัมพันธทางสังคมที่ผูใหญ
ถายทอดความรูและคุณคาทางวัฒนธรรม  ไวกอตสกี้อธิบายวาความสําเร็จจากความรวมมือคือ
พ้ืนฐานการเรียนการสอนโดยบุคคลที่มีความรูมากกวาเปนตัวเสริมใหระดับการคิดของเด็กเพิ่มขึ้น  
นอกจากนี้มันเปนการคนพบวา  เม่ือเด็กทํางานรวมกับผูอ่ืนในกิจกรรมการคิดแกปญหาทําใหเด็ก
ประสบความสําเร็จถึงวิธีการแกไขไดดีกวาที่เขาพยายามแกไขปญหาดวยตัวเอง  การเรียนรูแบบ
รวมมือมักเกิดขึ้นในหลาย ๆ สถานการณการเลน  โดยการที่เด็กเลนไปดวยกันและทดลองแนวคิด
ใหมพรอมกับใชทักษะการคิดหลายดาน  เด็กสามารถเขาใจสิ่งที่เรียนรูดวยการใชทักษะการคิด
หลาย ๆ ดาน  บรูเนอรอธิบายวา  มันเปนสถานการณการเลนที่เด็กเล็กสามารถทดสอบความคิด
ของตนเองและความรูที่มีอยูโดยเปนอิสระจากผูใหญ  แมวาการเรียนรูเปนกระบวนการมีปฏิสัมพันธ
ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจากผูใหญ  แตยังมีองคประกอบหนึ่งที่สงผลการเรียนรูคือ แรงจูงใจ  
กิจกรรมตาง ๆ ที่มาจากความสนใจของเด็กและแรงจูงใจภายใน  จะนําไปสูความสําเร็จแหงการ
เรียนรู (David. 1999  : 4-5) บทบาทของผูใหญหรือคนที่มีความรูมากกวาในฐานะผูชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําสงผลใหเด็กมีระดับการคิดสูงขึ้น 
 สรุปไดวาการคิดและการเรียนรูตามแนวคิดทางจิตวิทยามีการปรับเปลี่ยนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอด  แนวคิดทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
คือ แนวคิดของพิอาเจท (Piaget) ไอแซคส (Isaacs) โดแนลสัน (Donalson)  บรูเนอร (Brunner) 
และไวกอตสกี้ (Vygotsky)  รูปแบบการเรียนการสอนจึงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยครูสามารถจัด
กิจกรรมใหเด็กไดสืบคนและทดลอง  ซ่ึงเปนประสบการณที่เด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทําดวย
การคิด  ผูเรียนมีโอกาสไดแสดงออกในการคิดใชทักษะการคิด  เรียนรูแบบรวมมือ  เปดโอกาสให
ผูเรียนไดคนพบดวยตนเอง  บทบาทครูในฐานะผูชวยเหลือใหคําแนะนํา  ครูควรใชคําถามที่มี
ความหมายใหคําอธิบาย  พูดคุยกับเด็กอยางสม่ําเสมอ  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 ความรูเรื่องการคิดและการเรียนรูทางชีววิทยา 
 มนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ได  มนุษยมีวิวัฒนาการและอยูรอดมาไดทุกวันนี้ เพราะ
การเรียนรูชวยใหมนุษยมีความฉลาดและมีความคิด  สามารถปรับตัวและพัฒนาไปสูความสมบูรณ
พรอมของชีวิตโดยใชการคิด  การคิดเปนการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราตองจัดการ
เรียนรูใหมากพอที่สมองจะไดคิด ทักษะการคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนกันได  การดําเนินชีวิตใน
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ปจจุบันอาศัยการคิดและการเรียนรูของสมองอยางมากเพราะคนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมปจจุบันคือคนที่มีความรูและมีความคิด 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต;และอุษา  ชูชาติ (2545 : 12-15) อธิบายวา สมองประกอบดวย เซลล
สมองจํานวนกวา 1  แสนลานเซลล  ลักษณะของเซลลสมองแตละเซลลจะมีสวนที่ยื่นออกไปเปนเสน
ใยสมองแตกแขนงออกมามากมายเปนพัน ๆ เสนใยและเชื่อมโยงตอกับเซลลสมองอ่ืน ๆ  เสนใย
สมองเหลานี้เรียกวา แอกซอน (Axon)และเดนไดรท (Dendrite)จุดเชื่อมตอระหวางแอกซอนและเดน
ไดรท เรียกวา ซีนแนปส (Synapses)เสนใยสมองแอกซอนทําหนาที่สงสัญญาณกระแสประสาทไป
ยังเซลลสมองที่อยูถัดไป  ซ่ึงเซลลสมองบางตัวอาจมีเสนใยสมองแอกซอนสั้นเพ่ือติดตอกับเซลล
สมองตัวถัดไปที่อยูชิดกัน  แตบางตัวก็มีเสนใยสมองแอกซอนยาวเพื่อเชื่อมตอกับเซลลสมองตัว
ถัดไปที่อยูหางออกไป  สวนเสนใยสมองเดนไดรทเปนเสนใยสมองที่ยื่นออกไป อีกทางหนึ่งทําหนาที่
รับสัญญาณกระแสประสาทจากเซลลสมองขางเคียงเปนสวนที่เชื่อมติดตอกับเซลลสมองตัวอ่ืน ๆ 
เซลลสมองและเสนใยสมองเหลานี้จะมีจุดเชื่อมตอหรือซีนแนปส(Synapses)เชื่อมโยงติดตอถึงกัน
เปรียบเสมือนกับการเชื่อมโยงติดตอกันของสายโทรศัพทตามเมืองตาง ๆ น้ันเอง 
 จากการทํางานของเซลลสมองในสวนตาง ๆ  ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
สามารถเก็บเกี่ยวขอมูลรอบตัวและสรางความรูขึ้นมาไดน้ันคือ  เกิดการคิด  กระบวนการคิด  และ
ความคิดขึ้นในสมอง  หลังเกิดความคิดก็มีการคิดคนและมีผลผลิตเกิดขึ้น  ยิ่งถาเด็กมีการใชสมอง
เพ่ือการเรียนรูและการคิดมากเทาไร  ก็จะทําใหเซลลสมองสรางเครือขายเสนใยสมองใหม ๆ แตก
แขนงเชื่อมติดตอกันมากยิ่งขึ้น  ทําใหสมองมีขนาดใหญขึ้นโดยไปเพิ่มขนาดของเซลลสมองจํานวน
เสนใยสมองและจุดเชื่อมตอระหวางเซลลสมอง  เร่ืองการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็กพบวา  ทักษะ
ความคลองตัวของกลามเนื้อมัดเล็กจะพัฒนาภายในชวงเวลา  10 ปแรก  ดังน้ันถาหากเด็กไดฝกฝน
การใชมือ  การใชกลามเน้ือมัดเล็กของมือจะทําใหสมองสรางเครือขายเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอ
และสรางไขมันลอมรอบเสนในสมอง  และเซลลสมองที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อมัด
เล็กไดมาก  ทําใหเกิดทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก (ศันสนีย  ฉัตรคุปต;และอุษา ชูชาติ.2545 :19) 
 สมองสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนรูและการคิดไดแก  สมองสวนออกซิปทอลโลป 
(Occipital Lobes)  สวนเทมโพราลโลบ (Temporal Lobes)  และบางสวนของระบบลิมบิก  (Limbic 
System)   รวมทั้งยังมีอีกหลายสวนที่ยังไมรูรายละเอียดลึกซึ้งไดแก  ตอมไพเนียล  (Pineal Gland)  
ตอมพิทูอิทารี่ (Pituitary Gland)นอกจากนี้ยังมีสมองสวนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับความจําคือ  สวนฮิปโป
แคมปส (Hippocampus)สมองหลายสวนทําหนาที่ประสานกันเพ่ือรับรูเหตุการณหน่ึง  เชน  การ
มองเห็นลูกเทนนิสลอยเขามา  สมองสวนที่รับรูการเคลื่อนไหว สี  และรูปรางจะอยูในตําแหนงแยก
หางจากกันในสมองแตสมองทํางานรวมกันเพ่ือใหเรามองเห็นภาพได  จากนั้นสมองหลายสวนทํา
หนาที่ประสานเชื่อมโยงใหเราเรียนรูและคิดวาคืออะไร  เปนอยางไร  ทําไมถึงเปนเชนนั้น สมอง
สามารถเรียนรูกับสถานการณหลาย ๆ แบบพรอม ๆ กันโดยการเชื่อมโยงเขาดวยกัน เชน สมอง 
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สามารถเรียนรูเกี่ยวกับความรูทางประวัติศาสตรและคณิตศาสตรเชื่อมโยงกันได  บางครั้งขณะที่
สมองกําลังอยูในภาวะเรียนรูกับสถานการณหลาย ๆ แบบพรอม ๆ กันเชนนี้  สมองยังสามารถ
ตอบสนองตอสถานการณไปพรอม ๆ กับการคิดในเร่ืองอ่ืน ๆ ดวย  การทําเชนนี้ไดเปนเพราะระบบ
การทํางานของสมองที่ซับซอน  มีหลายชั้นหลายระดับ  และทํางานเชื่อมโยงกันเนื่องจากมีเครือขาย
ในสมองเชื่อมโยงเซลลสมองถึงกันหมด  เครือขายเสนใยสมองเหลานี้เม่ือถูกสรางขึ้นแลว  ดู
เหมือนวาจะอยูไปอีกนานไมมีสิ้นสุด  ชวยใหสมองสามารถรับรูและเรียนรูไดทั้งในสวนยอยและ
สวนรวม  สามารถคิดคนหาความหมาย  คิดหาคําตอบใหกับคําถามตาง ๆ ของการเรียนรูและ
พัฒนาความคิดใหม ๆ ออกมาไดอีกดวย (ศันสนีย  ฉัตรคุปต;และอุษา  ชูชาติ.  2545 : 14-15) 
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา  ความเครียดขัดขวางการคิดและการเรียนรู  เด็กที่เกิด
ความเครียดจะมีประสบการณที่ไมดีเชนเด็กที่ไดรับประสบการณที่กระทบกระเทือนจิตใจทําใหเกิด
ความหวาดกลัว  เครียด  บรรยากาศการเรียนรูไมมีความสุข  คับของใจ  ครูอารมณเสีย  ครูอารมณ
ไมสมํ่าเสมอเดี๋ยวดี  เด๋ียวราย  ครูดุ  ขณะที่เด็กเกิดความเครียด  สารเคมีทั้งรางกายปลอยออกมา
จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมอง  ทําใหเกิดการสรางฮอรโมนที่เกี่ยวกับความเครียด  เรียกวา  
คอรติโซล (Cortisol)  จะทําลายสมองโดยเฉพาะสมองสวนคอรเท็กซหรือพ้ืนผิวสมองที่ทําหนาที่
เกี่ยวกับความคิด  ความฉลาด  กับสมองสวนฮิปโปแคมปสหรือสมองสวนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
อารมณและความจํา  ซ่ึงความเครียดทําใหสมองสวนนี้เล็กลง  เด็กที่ไดรับความเครียดอยูตลอดเวลา  
หรือพบความเครียดที่ไมสามารถจะคาดเดาได  สงผลตอการขาดความสามารถในการเรียนรู  ซ่ึง
เปนเรื่องที่นาเสียดาย  เพราะเด็กมีสมองพรอมที่จะเรียนได  แตถูกทําลายเพราะความเครียดทําให
ความสามารถในการเรียนรูไดหายไปตลอดชีวิต (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2543 : 70-72) 
 สรุปไดวา  การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมอง  สมองประกอบดวยเซลลสมอง
จํานวนกวา 1 แสนลานเซลล  ลักษณะเซลลสมองจะมีเสนใยสมองแตกแขนงมากมาย  การทํางาน
ของเซลลสมองสวนตาง ๆ ทําใหมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ สามารถเก็บเกี่ยวขอมูลรอบตัวและ
สรางความรูขึ้นมาไดน้ันคือเกิดการคิด  กระบวนการคิดและความคิดขึ้นในสมอง  เม่ือเกิดความคิด
กระบวนการทํางานของสมองจะทําใหเด็กมีการคิดคนและมีผลผลิตเกิดขึ้น  ถาเด็กใชสมองเพ่ือการเรียนรู
และการคิดมากเทาไรก็จะทําใหเซลลสมองสรางเครือขายเสนใยสมองใหม ๆ แตกแขนงเชื่อมตอกัน
มากขึ้นเทานั้น  ทําใหเรามีสมองใหญขึ้น  เชน  เด็กวัย 10 ปแรกสามารถสรางเสนใยสมองเพิ่มขึ้น
ไดมากมายและเชื่อมตอกันและสรางไขมันลอมรอบเสนใยสมองจากการไดฝกฝนการใชกลามเนื้อมัด
เล็กของมือ  เปนตน  สมองหลายสวนทําหนาที่ประสานกันเพ่ือรับรูเหตุการณ  ทําใหเกิดการเรียนรู  
และคิดวาคืออะไร  เปนอยางไร  ทําไมถึงเปนเชนนั้น   สมองทุกสวนสามารถเรียนรูกับสถานการณ
 หลาย ๆ แบบพรอมกันโดยการเชื่อมโยงเขาดวยกัน  และตอบสนองตอสถานการณไปพรอม ๆ   
กับการคิดในเรื่องอ่ืน ๆ  ระบบการทํางานที่ซับซอนทํางานอยูตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุด  ทําใหสมอง
สามารถรับรูและเรียนรูไดทั้งในสวนยอย  สวนรวม  สามารถคิดคนหาคําตอบใหกับคําถามตางๆของ
การเรียนรูและพัฒนาการคิดใหม ๆ ออกมาได  นอกจากนี้ความเครียดขัดขวางการคิดและการเรียนรู  
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ความเครียดและประสบการณที่ไมดีเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
สมองและการเรียนรู  ทําใหเด็กขาดความสามารถในการเรียนรู  

 
การแสวงหาความรู 
            ทุกชีวิตเม่ือเกิดมาตางมีความพยายามดิ้นรนตอสูเพ่ือใหสามารถมีชีวิตอยูรอดไดในสังคม
อยางเปนปกติสุข การเอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะมนุษยมี
ความสามารถทางสมองในการคิดและหาแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี  มนุษยมีความ
อยากรูอยากเห็น และพยายามแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา คุณสมบัติดังกลาวนี้ทําใหมนุษยไดรับ
ความรูใหม ๆ และสามารถประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ  ใหเกิดขึ้นอยูเร่ือย ๆ  (พวงรัตน  ทวีรัตน.2531:2) ความรู
ที่มนุษยพยายามคนควาและสืบคนน้ันคือ สิ่งที่เชื่อถือได สามารถจดจําไวใชในโอกาสตาง ๆ และ
ความรูที่กลาวถึงน้ีมีลักษณะสําคัญอยูประการหนึ่ง คือ ไมจําเปนตองแนนอนเสมอไป แตจะดํารงคง
อยูสถานะนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง  กาลเวลาผานไปปรากฏการณทางธรรมชาติเปลี่ยนไป ความรู
นั้นก็อาจเปลี่ยนแปลงได 
 การแสวงหาความรูเร่ิมตนจากความรูสึกของบุคคล รูสึกเกี่ยวกับความสงสัย เม่ือคน ๆ 
หน่ึงรูสึกสงสัยเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ  ทํางานอยางไร ความสงสัยสงผลใหเขาเปดเรื่องราวเพื่อคนหา การแกไขหรือ
ปรับปรุง เพ่ือแกไขหรือการคนหาทําใหเห็นวาจะตองเอาความรูที่มีอยูมาประยุกต ทําใหนักแสวงหา
ความรูหลายคนนําความรูเดิมมาพัฒนาใหเปนระบบเกี่ยวกับแนวทางของวงจรปญหาที่ตองการ
แกไขใหม สิ่งที่เปนความสงสัยกอใหเกิดการสรางสิ่งใหมบนความเชื่อหรือความรูที่มีอยูเดิม จากคน
คนหนึ่ง แตความสงสัยที่มาจากการบังคับเพ่ือใหคนหาจะกอใหเกิดผลเสียมากกวา ในสภาพการณ
จัดการอยางเปนระบบความสงสัยเชนนี้มีความยุงยากตองการมองเห็นความแตกตางของการกระทํา
ที่มีประสิทธิภาพวาเปนอยางไร จะแสดงความลาชาของเวลาระหวางการหาสาเหตุและผล ทําใหเกิด
ความไมชัดเจนในการอธิบายและประเมินความสําเร็จ ทําใหทั้งหมดนี้เกิดความยุงยากตอการเพิ่มพูน
ความรู การแกไขปญหาน้ีโดยการเสริมแรงเปนความผิดพลาดที่เลวรายที่สุด  ทางออกของการแกไข
ปญหาคือ การปูพ้ืนฐานความเปนนักวิทยาศาสตรที่หยั่งรูดวยการใชหลักการทางวิธีวิทยาศาสตร 
(Cavaleri;&Reed.2003:Online) ดังนั้นความสงสัยจึงทําใหนําไปสูการคนหาแกไขปรับปรุงโดยนํา
ความรูเดิมมาพัฒนาใหเปนความรูใหมแตความสงสัยที่มาจากการบังคับจะสงผลเสียตอกระบวนการ
แสวงหาความรู 
 ความหมายของการแสวงหาความรู 
            การแสวงหาความรู หมายถึง การคนหาความจริง ขอมูลหรือความรู การแสวงหาความรู
เปนที่มาของความรูใหมและเกี่ยวของกับการใชคําถามเพื่อใหไดความรูเกี่ยวของกับการสืบคนทั้งหมด 
ใชคําถามอยางไรเพ่ือนําไปสูขอเท็จจริง ทําอยางไรจึงจะเขาใจขอเทจ็จริง ดําเนินการแสวงหาความรู
อยางไร(Martinello; & Cook. 1994:10-11)              
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 การแสวงหาความรู หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบจากการถามคําถาม การแสวงหา
ความรูของมนุษยไมมีวันจบส้ิน เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยแตละบุคคลใชกระบวนการแสวงหาความรู
ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตายทั้งน้ีเพราะไมมีอะไรที่มีคําตอบในตัวเอง(ธนัน  อนุมานราชธน.2544:1;What 
is inquiry-based learning?.2003:Online)  
            การแสวงหาความรู หมายถึง กระบวนการสรางความรูจากการคนหา เพ่ือความเขาใจ
อยางลึกซึ้งหรือกระบวนการคนหาการปฏบิัติที่ดีที่สุดในการจัดการกับความคิด หรือกระบวนการคนหา
ผลของการกระทําอยางมีประสิทธิภาพที่กอใหเกิดผลลัพธตามความตองการ การแสวงหาความรูอยาง
มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากความสมดุลระหวางความพยายามคนหาการกระทําใหม ๆ ดวยตนเอง
ซ่ึงเปนการคิดที่เกิดขึ้นภายในและความพยายามประเมินการกระทําที่ดําเนินไปแลวอยางมี
ประสิทธิภาพ (Cavaleri;&Reed.2003:Online)  
            การแสวงหาความรู หมายถึง กระบวนการในการตั้งคําถาม และการคนหาการแกไขปญหา
ผานกระบวนการสังเกต พัฒนาความเขาใจโดยการตรวจสอบผานการทดลอง การอภิปรายผลลัพธที่
ได และการปรับคําอธิบายบนพื้นฐานผลลัพธที่ไดใหสอดคลองกัน คําวาการแสวงหาความรูมีอิทธพิล
มาจากความเชื่อเกี่ยวกับความรูซ่ึงอธิบายวา เราคิด เรารูไดอยางไร การแสวงหาความรูเปนการคนหาดวย
การกระทําเพื่อการอธิบาย ประกอบดวย การทดลอง การสังเกต การคนหาจากหนังสือและการสื่อ
ความหมายซึ่งเกี่ยวของกับการใชแหลงขอมูลทั้งหมด( Inquiry Descriptions.2003: Online) 
 การแสวงหาความรู หมายถึง วิธีการเรียนรูที่เกีย่วของกับกระบวนการของการสํารวจ
ธรรมชาติหรือโลกของสื่ออุปกรณซ่ึงเริ่มตั้งแตการตั้งคาํถามจนกระทั่งคนพบความรูใหมๆ 
( Our definition of Inquiry.2003;Online)  
 สรุปไดวา การแสวงหาความรู หมายถึง การคนหาความรูดวยการลงมือกระทําอยางเปน
ระบบจนเกิดความเขาใจ  การแสวงหาความรูเกี่ยวของกับการตั้งคําถาม การสืบคน การใชเครื่องมือ
และประสาทสมัผัสในการเกบ็ขอมูล  การประเมิน และการเผยแพรความรูใหมที่คนพบใหผูอ่ืนเขาใจ
ได 
 การแสวงหาความรูของมนุษย 
            ธรรมชาติในการแสวงหาความรูของมนุษยเชนเดียวกับวิธีการเรียนรู มนุษยมีความอยากรู
อยากเห็นตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน  เด็กไดใชวิธีการลองผิดลองถูกเพื่อเรียนรูโลกรอบตัวของเขา 
มนุษยตั้งแตเด็กจนเปนผูใหญพยายามตัดสินใจวาอะไรกําลังเกิดขึ้นโดยการตั้งคําถาม และพยากรณ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป เพ่ือเผชิญกับสถานการณที่ยังไมรู มนุษยสะทอนโลกรอบตัวจากการสังเกต 
การเก็บขอมูล การรวบรวม และการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูล มนุษยพัฒนาการใชเครื่องมือเพ่ือ
สังเกต  ประเมินผลโดยการวิเคราะหขอมูลและนําผลการวิเคราะหมาสรางรูปแบบเพ่ือการอธิบาย
อยางมีเหตุผล มนุษยตรวจสอบแลวตรวจสอบอีกในสิ่งที่มนุษยคิด ทําใหเกิดการเปรียบเทียบผล สิ่ง
ที่มนุษยรูแลวมนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดบนพ้ืนฐานสิ่งที่มนุษยเรียนรู ความอยากรูอยาก
เห็นในประเด็นตาง ๆ ทําใหมนุษยไดศึกษาปรากฏการณ พัฒนาสมมุติฐาน และแสดงความเขาใจที่
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ไดจากการแสวงหาความรู  เผยแพรใหผูอ่ืนเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบคนดวยยุทธวิธีของแตละ
บุคคล (Committee on Development of an Addendum to the National Science Education 
Standard on Scientific Inquiry(CDANSESSI).2000: 5)  
 มาลี  จุฑา (2544:137) ไดอธิบายกระบวนการแสวงหาความรูวา เปนความคิดของบคุคลที่
อยากรูอยากเห็น หรือสนใจเรื่องราวตาง ๆ ก็ยอมแสดงพฤติกรรมสืบคนเพ่ือสนองความอยากรู
อยากเห็นของตน จะมีการสัมผัสสิ่งเราที่เปนขอมูลขาวสาร และหรือขอเท็จจริงตาง ๆ ที่นาสนใจแลว
จะทําใหการตีความสงผลใหเกิดการรับรู (Perception) ในสิ่งที่ตนอยากรูอยากเห็น การที่บุคคลได
สัมผัส ( เชน ไดยิน ไดเห็น ไดชิม ไดดม ไดสัมผัส ) ยอมเกิดความรูสึกรับรูและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จากไมรูเปนรู (เขาใจ) หรือจากอธิบายไมไดเปนอธิบายได และหรือจากวิเคราะห 
สังเคราะหไมไดเปนวิเคราะห สังเคราะหได ทําใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ประสงค 
 มนุษยแสวงหาความรูเปนกระบวนการ  การแสวงหาความรูเปนกระบวนการหนึ่งที่นําไปสู
การสรางความคิดใหม กระบวนการแสวงหาความรูประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ (Inquiry 
Process.2003:Online) ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การตั้งคําถาม คําถามในการแสวงหาความรูเปนคําถามเพื่อตองการการคนพบความรู 
คําถามนําไปสูการกระตุนความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับประสบการณในโลกแหงความเปนจริง 
คําถามหรือปญหาในขั้นตอนนี้ ผูแสวงหาความรูเริ่มตนตั้งคําถามดวยตนเองเพ่ือนําไปสูการอธิบาย 
เชน ไกมาจากไหน และไขทํามาไดอยางไร ทําไมดวงจันทรจึงเปลี่ยนแปลงรูปราง คําถามทําใหผู
แสวงหาความรูใชความคิดตลอดกระบวนการ  คําถามทําใหนําไปสูขั้นตอนของกระบวนการสืบคน
ตอไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การสืบคน  ความอยากรูอยากเห็นเปนแรงผลักดันไปสูการลงมือปฏิบัติการ
สืบคน ขั้นตอนนี้ผูแสวงหาความรูเริ่มตนเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การคนหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ การศึกษา การทดลอง การสังเกตดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสัมภาษณ 
ระหวางการสืบคนขอมูล ผูแสวงหาความรูอาจตั้งคําถามเพิ่มขึ้นอีก ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจของผูแสวงหาความรูเอง 
 ขั้นตอนที่ 3 การสรางความรู ผูแสวงหาความรู นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ขั้นตอนการสืบคนมาดําเนินการสรางความรูใหม โดยผูแสวงหาความรูเร่ิมตนเชื่อมโยงขอมูลตางๆ 
ที่รวบรวมมา ความสามารถในขั้นตอนนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจจากการสังเคราะหจนทําใหเกิดเปน
ความรูใหม ผูแสวงหาความรูตื่นเตนกับผลงานที่สรางสรรคขึ้นเปนความคิดใหม แนวคิดใหม และ
ทฤษฎีใหมที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานประสบการณเดิมของเรา 
 ขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยนความรูใหม  ผูแสวงหาความรูทุกคนไดรวมกันอภิปราย (Discuss) 
แลกเปลี่ยนความคิดใหมของตนกับผูอ่ืน ผูแสวงหาความรูเริ่มตนถามผูอ่ืนถึงประสบการณการสืบคน
ของเขา  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรทําเปนกระบวนการกลุม กระบวนการนี้เปนการปฏิบัติที่
ทําใหผูแสวงหาความรูไดนําขอสังเกตตางๆ ของตนมาเปรียบเทียบผลแหงความรู สรุปเปนความรู 
และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกัน 
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 ขั้นตอนที่ 5 การทบทวน ขั้นตอนนี้เปนชวงเวลาที่ผูแสวงหาความรูมองยอนกลับไปที่
คําถาม กระบวนการสืบคนและการสรุป เปนการทบทวนขั้นตอนตางๆ  ที่ปฏิบัติผานมาแลวทําการประเมิน 
คนหาขอสังเกต และมีความเปนไปไดอยางยิ่งที่ทําใหผูแสวงหาความรูตัดสินใจใหมวา มีการแกไข
ขอคนพบใหมหรือไม คําถามใหมมีความชัดเจนหรือไม ควรจะตองถามอยางไร? 
 สรุปไดวากระบวนการแสวงหาความรูของมนุษยเร่ิมตนจากความอยากรูอยากเห็น  ความสงสัย  
มนุษยจะตั้งคําถามดวยตนเองเพื่อนําไปสูการอธิบาย  ความอยากรูอยากเห็นน้ีเปนแรงผลักดันไปสู
การลงมือปฏิบัติการสืบคนดวยวิธีการตางๆและพยายามเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลทั้งหมดที่ได
จากการสืบคนมาสรางความเขาใจดวยการวิเคราะหอยางมีเหตุผลและสังเคราะหเปนความรูใหมดวย
ตนเอง  นําความรูที่ไดไปแลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคความรูที่มีอยูใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น   
 การแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวยั 
           มนุษยมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวของตนเองตลอดเวลา สิ่งที่เปนพ้ืนฐาน
ทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในกระบวนการแสวงหาความรู ศูนยกลางแหลงขอมูลวิทยาศาสตร
แหงชาติ (National Science Resources Center.1997:8) ไดอธิบายวา การแสวงหาความรู
เกี่ยวของกับ กระบวนการสังเกต การตั้งคําถาม การตรวจสอบความเขาใจจากหนังสือและจาก
แหลงขอมูลอ่ืนๆ การวางแผนการสืบคน  การทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากการสืบคน  การใชเครื่องมือ
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการสรุปความสัมพันธของขอมูลที่คนพบ  การเผยแพรความรู 
ตอมา คณะกรรมการการพัฒนาอภิธานเพ่ือมาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร (CDANSESSI.2000:21-27) ไดกลาววา ทักษะการแสวงหาความรู
ที่เกิดขึ้นในผูเรียนระดับอนุบาลถึงเกรด 4 ประกอบดวย ความสามารถในการตั้งคําถามเกี่ยวกับวัตถุ 
สิ่งมีชีวิต และเหตุการณในสิ่งแวดลอม   ความสามารถในการวางแผนและดําเนินการสืบคนอยาง
งายๆ ความสามารถในการใชเครื่องมือเก็บขอมูล  ความสามารถในการใชขอมูลสรางความเขาใจ
และความสามารถในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสืบคน  เฮโรแมน (Heroman.2003:Online) 
กลาววา ทักษะการแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัยที่ เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดวย ความสามารถในการตั้งคําถาม ความสามารถในการสํารวจและการสืบคนขอมูล  
ความสามารถในการใชเครื่องมือตางๆ และประสาทสัมผัสดานตางๆ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
ความสามารถในการอธิบายอยางมีเหตุผล และความสามารถในการแสดงสิ่งที่ไดเรียนรูผานการวาด
ภาพ การกอสราง การเขียน กราฟ การเลาเรื่องหรือการแสดงละคร  จากบทความเรื่องการแสวงหา
ความรูและการคนควาในระดับอนุบาล(Inquiry and Research:Kindergarten.2003: Online) ให
ความคิดเห็นวาเด็กอนุบาลตองมีทักษะการแสวงหาความรูหลายดานซึ่งประกอบดวย ความสามารถ
ในการอธิบายความตองการ การเลือกขอมูล การจัดกระทํากับขอมูล และขอคนพบ ความสามารถ
การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดประเภทขอมูล และการสังเกต สามารถสํารวจขอมูลหรือสืบคนขอมูล
โดยการทํางานรวมกับผู อ่ืน ตรวจสอบความคิดและแลกเปลี่ยนขอมูลที่คนพบ สามารถหา
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ความสัมพันธของความรูเดิมโดยการคนหาแหลงที่มาของขอมูล ทําการสังเกต และปรับความรูเดิม
ไปสูการเรียนรูใหม  
 สรุปไดวา ทักษะการแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถในการคนหาความรู
ดวยการลงมือกระทําอยางเปนระบบจนเกิดความเขาใจประกอบดวย ความสามารถ 5 ดาน ดังน้ี 
การตั้งคําถาม การสืบคน  การใชเครื่องมือเก็บขอมูล  การใชขอมูลสรางความเขาใจและการเผยแพร
ความรูที่คนพบ 
 ทักษะการแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยประกอบดวย ความสามารถ 5 ดาน คือ การตั้งคําถาม  
การสืบคน  การใชเครื่องมือเก็บขอมูล  การใชขอมูลสรางความเขาใจและการเผยแพรความรูที่คนพบ  
แตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 
               1.  ความสามารถในการตั้งคําถาม 
                    คําถามที่ริเร่ิมดวยตนเองเปนหัวใจสําคัญของการแสวงหาความรู  เทคนิคการตั้ง
คําถามมีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งชั้นเรียนที่เปนเด็กกลุมอายุนอย ๆ  เด็กวัยน้ีจะเปนผูริเริ่ม
คําถามดวยตนเอง  เด็กใชคําถามที่นําไปสูการเริ่มตนกิจกรรม  คําถามชวยใหความคิดกาวหนาไป  
คําถามทําใหการสังเกตมีความละเอียดรอบคอบ  คําถามสรางความเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดการคิด  
(What does it have to do with my classroom. 2003 : Online) 
              การตั้งคําถาม   หมายถึง  การตั้งคําถามเกี่ยวกับวัตถุ  สิ่งมีชีวิตและ  ปรากฏการณใน
สิ่งแวดลอมที่เด็กสามารถคนหาคําตอบจากการใชประสาทสัมผัสเพื่อดําเนินการสืบคนดวยตนเอง
และสืบคนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  (CDANSESSI. 2001 : 161; Heroman.2003: Online; 
K-4 Fundamental abilities of inquiry.2003:Online) 
  ลักษณะสําคัญของคําถามที่ดีทําใหเด็กสามารถออกแบบและปฏิบัติการสืบคนได  ครู
และเด็กสามารถคนหาแหลงขอมูลและสื่ออุปกรณ  คําถามที่ดีตองมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็ก  เปนคําถามที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมเพ่ือใหเด็กสามารถใชการสังเกต  การอาน  และนํามา
อภิปรายได  เปนคําถามที่มีความหมายตอเด็กซึ่งเด็กจะคนหาคําตอบดวยความสนใจ เปนคําถามที่ทํา
ใหเด็กนําไปศึกษาตอนอกเวลาเรียน (Krajcik ; Czerniak ; & Berger. 1999 : 70-79) 
  คําถามที่นําไปสูการสืบคน 
  คําถามที่นําไปสูการวางแผนและดําเนินการสืบคนเปนคําถามปลายเปด  ประกอบดวย
คําถามวา  ทาํไม  อะไร  อยางไร  ที่ไหน(ลัดดา ภูเกียรต.ิ2544 : 324)เด็กวัย 3-6 ป จะมีคําถาม
เกิดขึ้นบอย ๆ และมักถามในสิ่งที่ตองการสืบคนเพ่ือใหไดคําตอบที่ตองการ (Helm & Katz. 2001 : 
22)  คําถามทีนํ่าไปสูการสบืคนแบงเปน  3  ประเภท  (Krajcik ; Czerniak ; & Berger. 1999 : 
100; Krajcik ; Czerniak ; & Berger. 2003 : 127)  ดังน้ีคือ 
  1.  คําถามใหหาสาเหตุและผล (Cause and  effect)   เปนคําถามที่ทําใหเด็กลงความเห็น
จากขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรหนึ่งสงผลตออีกตัวแปรหนึ่งอยางไร  เดวิด (David.  1999 : 43)  อธิบาย
วา  เด็กปฐมวัยมักถามคําถามใหหาสาเหตุและผล  คําถามลักษณะนี้เปนสิ่งที่ผูใหญปวดหัวกับเด็ก
เม่ือเขาถามวา  “ทําไม”  เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ คําถามวา “ทําไม” อยูบนพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาความเขาใจ



 

 

27 

และเปนความสนใจ  นอกจากนี้คําถามวา  “ทําไม”มีความสําคัญสําหรับเด็กตอการพัฒนา
ความสามารถของเด็ก เชน  ทําไมตองปลูกขาว? ทําไมตองกินผัก?  ทําไมตองใชสบูลางมือ? 
  2.  คําถามใหอธิบาย (Descriptive question) เปนคําถามที่ทําใหเด็กคนหาคําตอบ
จากการสังเกตลักษณะปรากฏการณ เด็กปฐมวัยจะตั้งคําถามใหอธิบายไดเปนสวนใหญ เพ่ือนําไปสู
การคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณโดยดําเนินการสังเกตอยางเปนระบบ เชน เรารูได
อยางไรวาหลอดไฟฉายใหแสงสวาง? (How) ใบไมจํานวนเทาใดที่ดักแดกินในหนึ่งวัน? (How)  
หนอนกินอาหารประเภทใดบาง? (What)  ตนขาวปลูกกันอยางไร? (How) 
  3.  คําถามใหหาความสัมพันธ (Relational question)เปนคําถามที่ทําใหเด็กคนหา
ความสัมพันธระหวางลักษณะปรากฏการณตาง ๆ เชน เราคนหาแมลงชนิดตางๆไดเวลาใดบาง?   
เกลือกับนํ้าตาลชนิดใดละลายในน้ําไดเร็วกวากัน? 
  นอกจากนี้คําถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน (Basic information question) ทําใหเด็ก
สามารถคนหาคําตอบไดจากแหลงขอมูลประเภทหนังสือหรือ The World Wide Web แตวิธีการนี้
เด็กไมไดเปนผูออกแบบการสืบคน อยางไรก็ตามการคนหาคําตอบจากหนังสือก็จําเปนตอการแสวงหา
ความรูเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสืบคน 
    การพัฒนาคําถามเพื่อการแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
    ครูมีบทบาทในการกระตุนคําถามจากตัวเด็ก   การแสวงหาความรูเกี่ยวของกับคําถาม
ที่มีความหมายตอเด็กแตเด็กจะตองสามารถคนหาคําตอบไดจากการไปสังเกตดวยตนเอง และไดรับ
ความรูความเขาใจจากแหลงขอมูล คําถามที่คัดเลือกมาเพื่อดําเนินการสืบคนควรเปนคําถามที่
สามารถคนหาคําตอบไดไมยากนัก  สามารถสืบคนไดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก ครูควร
พิจารณาคําถามที่มาจากความสนใจของเด็ก (CDANSESSI. 2000 : 21-22) 
    การฝกตั้งคําถามเพื่อคนหาคําตอบสงเสริมใหเกิดการสืบคน เกิดการสํารวจสิ่งใหมๆ  
และคนหาวิธีการใหม  ๆ เพ่ือใหไดคําตอบหรือความรู  การถามคําถามสามารถทําใหเด็กคนหา
คําตอบจากการลงมือกระทําอยางตอเน่ืองสามารถทําใหเกิดการคิดวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ  
จําแนก  และหาความสัมพันธของขอมูล  คําถามมีความสําคัญตอการพัฒนาการคิดและสามารถ
นําไปสูการแสวงหาความรูดวยตนเอง (David.1999:143) 
    ในชวงเริ่มตนการเรียนรู ควรคํานึงถึงสิ่งที่เด็กไมรูและสิ่งที่เด็กสนใจใครรู  เด็กอายุ  4-
6  ป  จะตั้งคําถามขึ้นอยางรวดเร็ว  ครูควรเริ่มทํารายการคําถามทั้งหมดที่เด็กสนใจเพื่อสงเสริมการสืบคน  
เด็กที่มีอายุนอย ๆ มักตั้งคําถามเพื่อตองการคําตอบ  ครูสามารถชวยพวกเขาพัฒนาคําถามที่เขา
สนใจไดโดยทําเปนแผนที่ความคิดจากสิ่งที่รูแลวไปยังคําถามที่ตองการคําตอบ  ครูอาจใชคําถาม
ของครูกระตุนเพ่ือใหเด็กตั้งคําถาม (Helm;& Katz.  2001 : 23) ดังน้ี  น่ันเปนเรื่องที่หนูตองการรู
หรือไม?หนูจะรูไดอยางไรเพื่อจะใชสิ่งน้ัน?  หนูสงสัยเกี่ยวกับอะไรบาง?  หนูคิดอะไรบาง? 
    บางครั้งครูอาจจะกระตุนการคิดโดยแนะนําสิ่งประดิษฐและเปดอภิปรายรวมกัน
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่นํามานั้นกับเด็ก  ครูกระตุนใหเด็กตั้งคําถามโดยครูถามวา หนูคิดอะไรบางกับ
สิ่งประดิษฐน้ี? 
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    การกระตุนใหเด็กตั้งคําถามตอสิ่งที่เด็กสนใจหรือตองการคนหาคําตอบ  เชน  การสังเกตอาจ
กระตุนใหเด็กตั้งคําถามจากการเผชิญสถานการณจําลอง  การอานหนังสือพิมพ การบอกเลาของพอ
แม หรือสมาชิกในครอบครัว การสํารวจภาคสนามและการเชิญผูเชี่ยวชาญมาในชั้นเรียน  กิจกรรมที่
กลาวมานี้สามารถนําไปสูการตั้งคําถามได  ครูจะสามารถเขาใจเด็กไดจากการทํารายการของ
คําถาม ขณะที่พวกเขาสนทนา  บอก พูด  แสดงออกจากการตั้งคําถามของเขา  โดยครูใชคําถาม
กระตุนวา หนู ๆ  มีคําถามอะไรบาง? 
 การรวบรวมคําถามของเด็กในชวงเริ่มตนกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการแสวงหาความรู  ครูอาจคัดเลือกคําถามที่เด็กกําลังสนใจ และตัดลดจํานวนคําถามลงไป
ถาคําถามใดเด็ก ๆ สามารถตอบได  
 2.  ความสามารถในการสืบคน   
     การสืบคนเรื่องตางๆ ตามความสนใจของเด็กดวยวิธีการที่หลากหลายจะทําใหเด็กได
คําตอบจากคําถาม  หรือคลายความสงสัย  หรือไดรับความรูใหมที่ไมเคยรูมากอน  การสืบคนทําให
เด็กสามารถจดจําไดอยางแมนยํา   ทําใหเด็กตระหนักวาวิธีการไดคําตอบมามีมากมายหลายวิธี   
ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจเม่ือสามารถคนหาคําตอบไดสําเร็จ  ปลูกฝงนิสัยการคนควา  และทําใหเด็กไดรับ
ขอมูลที่ทันสมัยเสมอ (ปานใจ  จิรานุภาพ. 2543 : 15)  นอกจากนี้เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูใน
ระดับสูงขึ้นตอไป 
  การสืบคน  หมายถึง   การวางแผนและดําเนินการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆเพ่ือคนหา
คําตอบ  การสืบคนดวยวิธีการตาง ๆ ของเด็กปฐมวัยอยูบนพ้ืนฐานของการสังเกตเชิงคุณภาพและ
การสังเกตเชิงปริมาณ  (CDANSESSI. 2000 : 161; Heroman.2003: Online; K-4 Fundamental 
Abilities of inquiry.2003:Online) 
  การวางแผนดําเนินการสืบคนเปนการคิดและการตัดสินใจไวลวงหนาเกี่ยวกบักิจกรรม
ตาง ๆ ที่จะดําเนินการคนหาขอมูล ประกอบดวยคําถามหลัก  (Krajcik ; Czerniak ;& Berger.  
1999 : 106; Krajcik ; Czerniak ;& Berger.  2003 : 134)  ดังน้ี 
  1. เราตองการสืบคนเรื่องอะไรบาง 
  2. เราจะทําอยางไรจะไดคําตอบตรงตามคําถาม 
  3. ใครจะรับผิดชอบคนหาขอมูลเรื่องอะไรบาง 
  4. เราตองการเครื่องมือที่จําเปนอะไรบาง 
  5. เราจะดําเนินการสืบคนเม่ือไหร 
  เด็กปฐมวัยสามารถรวมกันวางแผนโดยมีครูใหการสนับสนุนและชวยเหลือ  ครูให
โอกาสเด็กไดทบทวนแผนงานที่วางไวเพ่ือใหเกิดความมั่นใจกอนดําเนินการสืบคนและบันทึกขอมูล 
เด็กไดเรียนรูการวางแผนจากการฟงเพ่ือนเสนอความคิดเห็นของเขา คําถามที่สนับสนุนการ
วางแผนดําเนินการสืบคนของเด็กปฐมวัย (Krajcik ; Czerniak ;& Berger.  1999 : 108-109; Krajcik ; 
Czerniak ;& Berger. 2003: 140-141) ดังน้ี 
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  ก.  รายละเอียดของขอมูล 
   1. เราตองการรูเรื่องอะไรบาง 
   2. ตองเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนเพ่ือตอบคําถามอะไรบาง 
   3. เราจะทําการสังเกตอะไรบาง 
   4. เราจะตองวัดปริมาณของอะไรบาง 
   5. เราตองควบคุมขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบคําถามอะไรบาง 
   6. ขอมูลที่เราตองทําการทดลองมีอะไรบาง 
   7. ขอมูลที่เกิดจากการทดลองมีอะไรบาง 
   8. เราจะทําการวัดดวยเครื่องมือบอย ๆ ครั้งไดอยางไร 
   9. เราจะทําการสังเกตบอย ๆ ครั้งไดอยางไร 
  ข.  เครื่องมือที่จําเปน 
   1. เราตองการเครื่องมือที่จําเปนอะไรบาง 
   2. เราตองการเครื่องมือที่จําเปนจํานวนเทาไร 
   3. เราจะไปเอาเครื่องมือเหลานี้มาไดอยางไร 
  ค.  วิธีดําเนินการ 
   1. สิ่งที่เราจะดําเนินการสืบคนคืออะไร 
   2. เราจะกระทํากับสิ่งน้ันบอย ๆ ไดอยางไร 
   3. อุปกรณแตละชนิดทีเ่ราตองใชมีจํานวนเทาไร 
   4. เราจะเลือกสืบคนขอมูลดวยวธิีการใดบาง 
  การดําเนินการสืบคนปฏิบัติไปตามที่ไดวางแผนไว  เด็กปฐมวัยสนใจดําเนินการสืบคนเพราะ
พวกเขามีสวนรวมในการวางแผน  พวกเขาจะเขาใจวิธีดําเนินการสืบคน  เด็กปฐมวัยตองการวิธีดําเนิน 
การสืบคนที่เปนการปฏิบัติและไดรับการสนับสนุนจากครู  วิธีดําเนินการสืบคนของเด็กปฐมวัยมี
หลายวิธีประกอบดวย  การสังเกต  การทดลอง การสํารวจภาคสนาม  การสํารวจสิ่งประดิษฐดวยมือ
หรือปฏิมากรรมตาง ๆ  การสัมภาษณผูรู   นอกจากนี้ยังมีการสืบคนจากหนังสือ (Helm;& Katz. 
2001 : 35)  แมวาเด็กปฐมวัยจะยังไมประสบความสําเร็จในการอานเขียนแตกระบวนการสืบคนของ
พวกเขามีลักษณะคลายกับกระบวนการสืบคนของผูใหญ 
  วิธีการสบืคนเพ่ือใหไดคําตอบตามทีต่องการมีหลายวธิดัีงน้ี 
  การสังเกต 
  การสังเกตคือการใชประสาทสัมผัสเพื่อทําความเขาใจกับขอมูลที่เปนวัตถุและ
เหตุการณ   การสังเกตเปนกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับการสืบคน การสังเกตเกือบจะ
เรียกไดวาเปนจุดเริ่มตนของการแสวงหาความรูทุก ๆ เร่ืองที่มนุษยเราใชดําเนินการทําความเขาใจ
กับสิ่งแวดลอม  การใชความสามารถในการสังเกตดวยความระมัดระวังจะเปนพ้ืนฐานสําหรับการลง
ความเห็นขอมูลที่ไดรับมา (Abruscato.  2000 : 40) การสังเกตมี  2  ลักษณะคือ การสังเกตเชิง
คุณภาพ  เปนการสังเกตรายละเอียด  และการสังเกตเชิงปริมาณเปนการสังเกตที่เกี่ยวของกับ
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จํานวนตัวเลข (Krajcik ; Czerniak ;& Berger. 1999 : 115) การดําเนินการสืบคนทุกเรื่องจําเปนตองใช
การสังเกตทั้ง  2  ลักษณะที่กลาวมานี้เปนพ้ืนฐาน 
  การทดลอง 
  การทดลองเปนกระบวนการที่ใชความสามารถหลายดานเพื่อคนหาคําตอบการดําเนินการทดลอง
เริ่มตนดวยการสังเกตเสมอเพื่อทําใหเกิดความเขาใจตลอดกระบวนการทดลองตั้งแตคําถามไปจนถึง
คําตอบ บางครั้งอาจมีดําเนินการอยางเปนระบบ  โดยการกําหนดสมมุติฐานจากคําถามหรือการตั้ง
คําถาม   ขั้นตอนของการดําเนินทดลองเกี่ยวของกับการระบุตัวแปรเพ่ือเปนการควบคุม กําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือดําเนินการทดสอบ  ดําเนินการทดสอบ  เก็บรวบ รวมขอมูลและทํา
ความเขาใจกับขอมูลทั้งหมด (Abruscato. 2000 : 47) 
  การสํารวจภาคสนาม (Field Sites) 
  การสํารวจภาคสนามใหโอกาสเด็กไดดําเนินการสืบคน เด็กสามารถศึกษาประวัติศาสตรของ
ชุมชน  ไดสืบคนหลักการของการกระทําจากการสังเกต  ไดติดตามการทํางานของเจาหนาที่  ได
เรียนรูสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ  หรือเกิดความประทับใจในผลงานศิลปะหรือดนตรี   การสํารวจ
ภาคสนามในชุมชนทําใหเด็กคิดถึงสิ่งที่มีอยูในชุมชนของเขาเองในเรื่องราวที่ตองการเรียนรู เชน  
พิพิธภัณฑ  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สถานที่ราชการ   สถานีดับเพลิง  สถานีตํารวจ ระบบขนสง
มวลชน  สถานีรถไฟ บาน เพ่ือนบาน คลินิก ภัตตาคาร  เปนตน (Martinello; & Cook. 1994 : 172-
173) 
  การสัมภาษณบุคคล 
  ทรัพยากรบุคคลเปนแหลงขอมูลที่คนหาไดงายที่สุดในการแสวงหาความรู  เชน  
ผูเชี่ยวชาญ  บุคคลที่มีประสบการณเฉพาะดาน บุคคลเหลานี้  มีความยินดีเสมอที่จะมาแบงปน
ความรูของเขาและความคิดของเขากับคนอื่น (Martinello ;& Cook. 1994 :166) การสัมภาษณ 
หมายถึง  การพบปะวิสาสะในลักษณะที่เด็ก ๆ ตองการทราบเรื่องราวหรือขอมูลความรูตาง ๆ จาก
บุคคลที่เปนแหลงทรัพยากรบุคคล  วิธีการสัมภาษณมี 3 แบบ คือ แบบที่ 1  เปนวิธีการสัมภาษณที่
ตองมีการวางแผนไวเปนอยางดี  ผูสัมภาษณจะตองเตรียมหัวขอเร่ืองที่จะใชสัมภาษณเปนการ
ลวงหนา  และควรขออนุญาตจดบันทึกการสัมภาษณไวดวย   แบบที่ 2  เปนวิธีการสัมภาษณที่มี
รูปแบบมาตรฐาน  โดยการกําหนดขอคําถามที่จะใชในการสัมภาษณไวหลายคําถาม  แตมักจะเปน
คําถามที่เฉพาะเจาะจงขาดความยืดหยุน  แบบที่ 3  เปนวิธีการสัมภาษณที่มีการเนนเฉพาะเร่ือง  
เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นไดอยางลึกซึ้ง (มาลี  จุฑา.  2544 : 139) 
  หนังสือเปนแหลงขอมูลที่สาํคัญ  หนังสือภาพที่มีความสัมพันธกับหัวเรื่องชวยใหเด็ก
ไดขอมูลเปนอยางมากแตหนังสือสําหรับเด็กระดับประถมศึกษาก็สามารถใหขอมูลไดถามีภาพถาย  
ภาพวาดหรือแผนภูมิ  หนังสือที่เปนขอเท็จจริงดีกวาหนังสือประเภทอานสนุก  หนังสืออานสนุกอาจ
ใหขอมูลที่ผิดพลาดได (Helm;& Katz. 2001 : 23) 
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 3.  ความสามารถในการใชเครื่องมือเก็บขอมูล 
   ในการแสวงหาความรูจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเครื่องมือเพ่ือใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล
ในสิ่งทีต่องการศึกษา  ดังน้ันผูแสวงหาความรูจะตองมีความรูในเรื่องของเครื่องมือวามีอะไรบาง  
และใชในการเก็บขอมูลในลกัษณะใด 
  การใชเครื่องมือเก็บขอมูล หมายถึง การใชเครื่องมือและประสาทสัมผัสดานตาง ๆ  
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนถึงการใชสื่อวัสดุอุปกรณอยางงาย ๆ ที่มีใชอยูในชีวิตประจําวัน 
(CDANSESSI. 2000 : 19; Heroman.2003: Online;K-4 Fundamental abilities of inquiry.2003: 
Online) 
  การสังเกตหรอืการใชประสาทสัมผัส 
  การสังเกต  คอื การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางรวมกันไดแก 
ตา หู จมูก ลิ้น  ผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวตัถุ  หรือเหตุการณเพ่ือคนหาขอมูล  ซ่ึงเปน
รายละเอียดของสิ่งน้ัน  โดยไมใสความเห็นของผูสังเกตลงไป  (วรรณทิพา   รอดแรงคา;และพิมพันธ   
เดชะคุปต.  2542 : 3)  การสังเกตเปนหัวใจของการแสวงหาความรู  การสังเกตทําใหรูคําถามและ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการสืบคน  การสังเกตเปนวิธีการติดตามระหวางการสืบคน  การสงัเกต
ทําใหไดคําตอบจากการสืบคนซ่ึงทําใหสามารถลงความเห็นและสรปุอยางเปนระบบ (Martin. 2001 : 
37)  ดังน้ันการสังเกตจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการแสวงหาความรูในทุก ๆ เรื่อง 
  การบันทึกขอมูลจากการสังเกต 
  ในการแสวงหาความรูเราสามารถใชวธิีการหลากหลายเพื่อบันทกึขอมูลและความคดิ  
เชน  การวาดภาพ  การสรางแบบจําลอง(Model Making)เพลง  การแสดง และอ่ืน ๆ ผูแสวงหา
ความรูสามารถใชประสาทสมัผัสเพื่อบันทกึการเรียนรู (Martinello; & Cook. 1994: 184-186)  ดังน้ี 
  บันทึกจากการเขียน  : การเขียนรายงาน บันทึกยอ คําตอบจากคาํถามปลายเปด 
  การแสดงแผนภูมิ : แผนที่  แผนภูมิ  ชารท 
  บันทึกทางคณิตศาสตร  : สูตร  กราฟ แผนผัง  
  บันทึกจากการพูด : การสัมภาษณ   การสนทนา  การบรรยายปรากฏการณ 
      การสังเกต 
  บันทึกจากสายตา : การวาดภาพ  ภาพถาย  วีดีโอเทป 
  บันทึกจากดนตร ี : เพลง  ดนตรี 
  การแสดงมิติ : การสรางแบบจําลอง  รูปปน 
  บันทึกการเคลื่อนไหว : การเตน  การออกกําลังกาย  การกีฬา  
 
   การบันทึกการสังเกตเชิงคุณภาพเปนการบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกตลักษณะและ
คุณสมบัติ  มีรายละเอียดในการอธิบาย  ไดแก  การทําแผนภูมิ  การจัดหมวดหมูของสิ่งที่พบเห็น   
การพูดเกี่ยวกับการถายที่ไดบันทึกจากการสังเกต  และการเขียนเรียงความเกี่ยวกับการสังเกต  
(Krajcik; Czerniak;& Berger. 1999 : 115) 
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    เด็กปฐมวัยมีธรรมชาติของการเปนนักสังเกตแตอยางไรก็ตาม  การมองดูวัตถุอยางมี
จุดมุงหมายเฉพาะอาจจะตองมีการเตรียมตัวลวงหนา ครูควรสงเสริมใหเด็กพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น
เม่ือกลับจากการสํารวจรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนโดยใหพูดคุยกันเปนกลุมเล็ก ๆ  การเตรียมตัว
ลวงหนาทําใหเด็กไดคําตอบของคําถามจากการไดเตรียมตัวไวอยางยอดเยี่ยม  การรางภาพและการวาดภาพจาก
การสังเกตเปนการบันทึกจากการสังเกต  เด็กอายุ 3 ขวบใชการถายจากการสํารวจภาคสนามโดย
ขอความชวยเหลือจากผูใหญใหบันทึกภาพใหตามที่เขาตองการ  การพูดคุยเกี่ยวกับภาพถายทําให
เด็กเก็บประเด็นตาง ๆ ในหัวเรื่องที่เขาเรียนรูไดในระหวางการดําเนินการสืบคน การสรางสิ่งประดิษฐ
ทําใหเด็กบรรยายความคิดตาง ๆ ของเขาเกี่ยวกับหัวเรื่องที่เรียนรู  (Helm ;& Katz. 2001 : 33-34) 
    การบันทึกการสังเกตเชิงปริมาณ  การสังเกตเชิงปริมาณหมายถึง การวัด (measuring)  
ความสามารถในการวัดไมเพียงแตเปนความสามารถในการใชเครื่องมือวัดอยางเหมาะสมกับสิ่งที่
ตองการวดัแตสามารถคิดวางแผนใชเครื่องมือวัดสิ่งที่ตองการจนประสบความสําเร็จ  การสังเกตเชิง
ปริมาณจึงเกี่ยวของกับการเลือกใชเครื่องมือ  เพ่ือใชวัดไดอยางเหมาะสมและเปนการวัดดวยการกะ
ประมาณคอนขางมากกวาการวัดอยางแมนยําที่เปนการวัดเปนน้ิวเปนเซนติเมตร(Abruscato. 2000 
: 42-43)  การบันทึก  การสังเกตเชิงปริมาณ  เปนบันทึกที่มีตัวเลข  เด็กสามารถใชเครื่องมือ  เชน  
เทอรโมมิเตอร  ไมบรรทัด  เครื่องชั่งสปริง ถวยตวง เปนตน (Krajcik ; Czerniak ;& Berger. 1999 : 
115) 
    เด็กปฐมวัยหลายคนสามารถเรียนรูในการทําเครื่องหมายแสดงการนับ หรือกราฟ  แม
อายุ 3  ขวบ   เชน  กิจกรรมการสํารวจภาคสนาม  เด็กตองการขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ  เด็กสนใจ
จํานวนของวัตถุ  มีกี่ประเภทหรือมีอยูกี่แหง  คําถามในหัวเรื่อง  สวนใหญเกี่ยวของกับจํานวน  เด็ก
มีคําถามถามวา  รถดับเพลิงมีจํานวนบันไดกี่ อัน   เด็กปฐมวัยสามารถระบุจํานวนและทํา
เครื่องหมายการนับกับเพ่ือนรวมชั้นของเขา  เชน  เด็กอาจทําเครื่องหมายนับจํานวนรองเทาใน
หองเรียนหรือสํารวจวาใครชอบกินไอศกรีมประเภทใด  เด็กอายุ  4 ป  เร่ิมเขียนจํานวนไดแลวโดย
การทําสัญลักษณ (Mark)  เปนการทําเครื่องหมายแสดงการนับ  ใชกราฟไดคลองและสามารถทํา 
ชารทเพิ่มเติมขึ้นในหองเรียนได (Helm;& Katz. 2001 : 33-34) 
    เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
    ในการสืบคนเคร่ืองมือมีความจําเปนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสงัเกตสําหรับเด็ก ผู
แสวงหาความรูจะมีความรูในเร่ืองของเครือ่งมือมีอะไรบางและใชในการเก็บขอมูลอยางไร 
  1.  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
       1.1 แบบสัมภาษณ 
    เด็กปฐมวัยสามารถสรางแบบสัมภาษณอยางงาย ๆ ไดโดยการวาดภาพแสดง
สัญลักษณแทนคําถาม  หรือเขียนคําถามลงบนการด หรือกระดาษที่หนีบอยูบนแผนรองเขียน  การ
สรางแบบสัมภาษณเพ่ือเตือนในสิ่งที่เด็กปฐมวัยตองการถาม  เด็กมีความสามารถอานคําถามของ 
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เขาที่เตรียมไวบนการดหรือกระดาษ  มันเปนคําถามที่เด็ก ๆ เตรียมไวลวงหนา (Helm;& Katz. 
2001 : 33) 
       1.2 แบบสํารวจรายการ (Checklist) 
    แบบสํารวจรายการใชเม่ือเด็กตองการขอมูลเชิงปริมาณ  เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถเขียนเครื่องหมายแสดงการนับขณะกําลังสํารวจภาคสนามอยางงาย ๆ  เด็กที่อายุ 4 
ขวบขึ้นไป สามารถบันทึกเปนตัวเลขได (Helm;& Katz. 2001 : 33) 
       1.3 ตาราง 
    ในบางครั้งเด็กจะตองสรางตารางบันทึกขอมูลแบบงาย ๆ  เปนการเปดโอกาส
ใหเด็กทําการบันทึกขอมูลขณะดําเนินการสืบคน  (Krajcik; Czerniak;& Berger. 1999 : 114) 
   1.4 แบบบันทกึสังเกต 
    เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการวาดภาพและรางภาพจากการสังเกตอยาง
งาย ๆ ได  ความสามารถนี้เปนทักษะเชนกัน  ควรฝกใหเด็กมีความชํานาญกอนออกไปปฏิบัติจริง
ในการสํารวจภาคสนาม (Helm;& Katz. 2001 : 34) 
  2.  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ 
   เครื่องมือและวัสดุอุปกรณมีประโยชนตอการคนหาคําตอบของเด็กปฐมวัย  สิ่ง
เหลานี้ถูกนํามาใชตั้งแตผูเรียนเร่ิมกําหนดหัวเรื่องที่เรียนรู  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ  มีความ
จําเปนที่ทําใหผลของการดําเนินการสืบคนไดรับรายละเอียด  สามารถนําไปประเมินและสรุปได
ถูกตอง (Krajcik; Czerniak;& Berger. 1999 : 114 ; Helm;& Katz. 2001 : 23-24) มีหลายประเภท
ดังน้ี 
   2.1 อุปกรณวิทยาศาสตร  เชน แวนขยาย เทอรโมมิเตอร เครื่องชั่งตวงตาง ๆ 
เปนตน 
   2.2 อุปกรณการกอสราง  เชน  คอน  ตะปูควง  กาว  ลวด  เปนตน 
   2.3 อุปกรณศิลปะ  เชน  สชีนิดตาง ๆ  ดินเหนียว  พูกัน  เปนตน 
   2.4 อุปกรณในการอานและเขียน  แมนเด็กปฐมวัยยังไมมีความสามารถใน 
การอานหนังสือก็เปนแหลงขอมูลที่สําคญั  ดินสอ  ยางลบ  ไมบรรทัด  กระดาษ  เปนอุปกรณ
จําเปนที่เด็กปฐมวัยจะตองใชเปนประจําเพื่อบันทึกขอมูล 
   2.5 อ่ืน ๆ มีอุปกรณบางประเภทที่นักเรียนทุกคนในกลุมจะตองมีเพ่ือพวกเขา
นํามาดําเนินการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูล แผนรองเขียนพรอมดวยกระดาษและตัวหนีบกระดาษ 
มีดินสอรอยใหติดกับแผนรองเขียน ครูควรชี้ใหเห็นความสําคัญในการใชทํางานการสืบคนเพราะ
แผนรองเขียนเปนผูใหญใชไมใชของเด็ก แผนรองเขียนชวยใหเด็กไดทําบันทึกประจําวันโดยการเขียนหรือ
การรางภาพเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น 
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 4.  ความสามารถในการใชขอมูลสรางความเขาใจ 
     การใชขอมูลสรางความเขาใจเปนความสามารถในการแสวงหาความรูซ่ึงใชเพ่ือ
อธิบายลักษณะและคุณสมบัติของขอมูล หรือหาความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือ
สื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจตรงกัน 
       การใชขอมูลสรางความเขาใจ หมายถึง การตัดสินใจนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสืบคน
มาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือทาํการสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมดเปนตาราง  
กราฟเสน  หรือกราฟแทง (Martin. 2001 : 153) 
     การใชขอมูลสรางความเขาใจมีความสําคญัตอการคิดของเด็กปฐมวัยเพราะพวกเขา
จะตองใชขอมูลเพ่ือสรางการอธบิายอยางเปนระบบแมพวกเขาจะอายุยังนอย เด็กจะเรยีนรูสิ่งที่ได
สืบคนและตัดสินใจขอดีหรือจุดเดนของขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหโดยการเปรียบเทยีบขอมูลที่มี
อยูเพ่ือทําการสรุปความสัมพันธของขอมูลอยางมีเหตุผล  เม่ือเด็กไดสรางความรูจากการสืบคนหลัง
จากนั้นเด็ก ๆจะเสนอการสรุปผลของตน  การใชขอมูลเพ่ือสรางความเขาใจทาํใหเด็กไดตรวจสอบ
ขอมูลความรู  ประสบการณของตนและการสังเกตของคนอื่น ๆ (CDANESSI. 2001 :162) 
    เด็กปฐมวยัมีความสามารถอธิบายการคนพบของตนเองไดเชน กิจกรรมการศึกษาจํานวน
ของหนอนที่เปนอาหารของนก เด็กทั้งชั้นรวมกันดูแลเลี้ยงดูตวัออนของหนอน เด็ก ๆ สังเกตและนับ
จํานวนตวัหนอนที่มีชีวติอยูในแตละสัปดาห และสรางกราฟขอมูลของเขา อธิบายการคนพบของตน
โดยมองยอนกลับไปที่คําถาม(Abruscato.2000:45) เ พ่ือตรวจสอบวาคาํตอบตรงตามคาํถามที่
ตองการหรือไมเชนมีเหตุผลอะไร ที่สามารถอธิบายการเพิ่มจํานวนของหนอน (ทําไมจํานวนของหนอน
จึงเพ่ิมขึ้น) มีเหตุผลอะไรทีส่ามารถอธิบายการลดลงของจํานวนของหนอน (ทําไมจํานวนของหนอนจึง
ลดลง)  
     การจัดระบบและการวิเคราะหขอมูล  เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางการคิดระดับสงู คือ 
การวิเคราะหซ่ึงเปนการนําขอมูลมาเปรียบเทียบและจําแนกหรือแบงเปนกลุมที่มีความคลายกันหรือ
เหมือนกัน  และกลุมที่มีความแตกตางออกไป (Edwards;& Springate. 2003 : Online) ตอมาเด็ก
สามารถเปลีย่นแปลงขอมูลไปสูรูปแบบทีแ่ตกตางกัน เชน ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ หรือวิธีการอืน่ ๆ 
เด็กปฐมวยัใชการวิเคราะหเปนความถี ่  สวนเด็กที่อายมุากใชคาทางสถติิอธบิายเพ่ิม นักวทิยาศาสตร
จัดระบบขอมูลโดยใชตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  และแผนที่เพ่ือจัดระบบขอมูลของเขาทําใหเกิดความเขาใจรูปแบบ
การแสดงขอมูล  เด็กปฐมวยัมีความสามารถวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยตนเองโดยใชตาราง  หรือ
กราฟ  (Krajcik; Czerniak;& Berger. 1999 : 115-119)  ดังน้ี 
  การใชตาราง 
    เด็กปฐมวัยสามารถสรางตารางจากการนับโดยเด็กๆ เปนผูปฏบิัติเองเชนเด็กไดบันทึกแมลง
ประเภทตาง ๆ จากการสังเกตบนพืน้ดิน  เด็ก ๆ สามารถจัดระบบขอมูลใหเปนตารางบนกระดาษ  
ตารางแบงเปนหมวดตาง ๆ  เชน  ชื่อแมลงแตละประเภท  ภาพวาดของแมลง  และจํานวนของแมลง 
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    การใชกราฟ 
    เด็กปฐมวยัคนที่ยังไมมีความเขาใจเรื่องของจํานวน ควรสงเสริมใหสรางกราฟของจริง 
(Physical Graphs)  เชน  ถาเด็กปฐมวัยกําลังนับจํานวนของเมล็ดผกัและผลไม  เด็ก ๆ สามารถขีด
เสนจํานวนของเมล็ดฟกทอง  แตงโม  และแคนตาลปู  เด็กเล็ก ๆ จําเปนตองใชเมล็ดจริงเรียงเปน
แถวในรูปของกราฟ  อยางไรก็ตามปญหามีอยูวาเมล็ดแคนตาลูปมีขนาดเล็กกวาเมล็ดฟกทอง  เชน  
เด็กอาจจะเขาใจวาเมลด็ฟกทองมีจํานวนมากกวา  ขอสังเกต  ควรหาเมล็ดที่มีขนาดใกลเคียงกนั 
    การจัดระบบขอมูลใหเปนกราฟ เด็กปฐมวัยสามารถทํางานดวยความคิดที่ไมแสดงตัวเลข  เชน  
อันไหนยาวกวา    ครูจะตองใชหนวยวัดที่ไมมาตรฐานโดยใชจํานวนของ  บล็อกแทนหรือรองเทาแทน  เชน  ครูอาจ
ถามเด็กวา บล็อกสูงกี่กอนจึงจะเทากับความสูงของตนถั่ว?   รองเทากี่ขางมีความยาวเทากับระยะทางที่เตาเดิน? 
    การชวยเหลือเด็กปฐมวัยในการจัดระบบขอมูลลงในกราฟดวยการใชกระดาษและ
ดินสอ  ใชภาพวาดของวัตถุ  เชน  กราฟจํานวนเมล็ดพืช  ใหเด็กวาดภาพเมล็ดพืชลงบนกระดาษ
กราฟใหมีขนาดเทาเมล็ดจริง 
  นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบ
บันทึกการสังเกต  จากแบบสอบถาม  และจากภาพถายมา เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมูและหา
ความสัมพันธโดยสรางเปนแผนภูมิลําดับเหตุการณ  เปนแผนที่เปนตน 
 5.  ความสามารถในการเผยแพรความรู 
     การเผยแพรความรูเปนอีกความสามารถหนึ่งของเด็กและเปนหนาที่สาํคัญ  ทั้งน้ีดวย
กระบวนการแสวงหาความรูเปนการคนหาความรูใหม  ดังน้ันเม่ือเด็กไดความรูใหมจากการสืบคนจึง
ควรเผยแพรแกผูอ่ืน  หรือทํารายงานไวเพ่ือเปนหลักฐานสําหรับทําการสืบคนตอไป 
    การเผยแพรความรู  หมายถึง  การนําเสนอกระบวนการสืบคนเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจโดย
การพูด  วาดภาพ  ตั้งแต  การตั้งคําถาม  การสืบคน  การใชเครื่องมือเก็บขอมูล  และการประเมินผล  
(Martinello;& Cook. 1994: 188; CDANESSI. 2001:27; Heroman.2003: Online; K-4 
Fundamental abilities of inquiry.2003:Online) นอกจากนี้ยังมีวิธกีารนําเสนอไดอีกหลายวิธี เชน  
แสดงการทดลองสิ่งที่เขาไดเรียนรู  การแสดงนิทรรศการ  เด็กเล็ก ๆ  สามารถจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ที่บอกเลาเรื่องราวการสืบคน  หรืออาจมีการทดลองรวมกับการแสดงนิทรรศการเพื่อเปนการอธิบาย
แนวทางวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม  อาจเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมสรุปขอคนพบหรือสรุปการปฏิบัติการสรางผลงาน 
เปนรายบคุคล  กลุมเล็ก ๆ หรือทั้งชั้น(Martinello;& Cook. 1994 : 188-189) 
    เด็กเล็ก ๆ จะเร่ิมตนพัฒนาความสามารถในการเผยแพรความรูที่ไดจากการสืบคน  
สามารถอธิบายผลงานจากการเขียนหรือการวาดภาพ  สามารถบอกความเหมือนและความแตกตาง
ของผลงานตนเองกับผลงานของคนอื่น  การเผยแพรความรูของเด็กเล็ก ๆ จะตองเปนการแสดงออก
โดยการพูดหรือวาดภาพซึ่งมีคุณคาเทากับการเขียน (CDANESSI. 2001 :162) 
    เม่ือเด็กไดดําเนินการสืบคน เก็บขอมูล และประเมินผลขอมูลที่คนพบของเขาขั้นตอมา
สามารถรายงานโดยแสดงขอคนพบและบอกคําตอบใหม ๆ บอกที่มาของขอมูลที่ไดมาระหวางการสืบคน
ของเขา  เด็กจะพัฒนาการคิดเม่ือเขาไดตรวจสอบขอมูลของเขาและพยายามใชประสาทสัมผัสกับ
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ขอมูล เด็กจะใชการหยั่งรูและกระบวนการวิเคราะหจากการคาดคะเน การสมมุติฐาน  เด็กจะคนหา
รูปแบบของการจัดการกับขอมูลของเขาจากนั้นจะเสนอการดําเนินการสืบคนของตน  เด็กอาจจะใช
วิธีปฏิบัติและการเปรียบเทียบเพ่ือความชัดเจนในการเผยแพรความรู  ความเขาใจที่พวกเขาไดสราง
ขึ้นระหวางการแสวงหาความรู 
    การพิสูจนความถูกตองของความรูใหมจากคนอื่นเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรความรู  
การตรวจสอบกลับจากเด็กคนอ่ืน  และครู ทําใหเด็กนํากลับไปทบทวน  ตรวจทานแกไขเพิ่มเติม  
และพัฒนาการวิเคราะหของตนใหม(Martinello ;& Cook.1994: 188-189) 
    การเผยแพรความรูเปนการอธิบายเรื่องราวที่ศึกษา การอธิบายสิ่งที่เรียนรูและเรียนรู
จนประสบความสําเร็จอยางไร  การอธิบายเกี่ยวกับคําถามและปญหาที่เด็ก ๆ ไดสํารวจและไดแกไข
ปญหาไปแลว 

 การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การคิดแสวงหาความรูของบุคคลเกิดขึ้นจากความอยากรูอยากเห็น  พยายามแสวงหา
ความรูอยูตลอดเวลา  หรือพยายามดิ้นรนตอสูเพ่ือใหสามารถมีชีวิตอยูรอดไดในสังคมอยางเปนสุข  
พยายามเอาชนะปญหาอุปสรรคตางๆจนประสบความสําเร็จ ทําใหไดรับความรูใหมๆและสามารถ
ประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นอยูเร่ือยๆ  บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวเปนบุคคลที่มีพลังทาง
ปญญา(พวงรัตน  ทวีรัตน.2531:2)หรือเรียกวาเปนผูมีพลังชีวิต  บุคคลที่มีพลังชีวิตสามารถแสดง
วิธีการพัฒนา  วิธีการ  แรงจูงใจและโอกาสเพื่อไปสูเปาหมายของตนในหลายวิธีการที่คิดไวลวงหนา  
พลังชีวิตของบุคคลพัฒนาความสามารถในดานตางๆและพัฒนาเครื่องมือตางๆที่ทําใหบุคคลทําใน
สิ่งที่ดีที่สุดทั้งดานความสําเร็จในอาชีพและดานอ่ืนๆ  ประโยชนของพลังชีวิตทําใหบุคคลมีแรงจูงใจ
ในการทํางานและบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็ว  ทําใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  เปนผูมี
ทางเลือกและคิดสรางสรรค(Personal Vitality.2003:Online) 
 การจัดการศึกษาเพื่อใหบุคคลมีพลังการเรียนรู สามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21 ตองเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะดังน้ี คือ มีความคิดสรางสรรค  มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
สรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นซึ่งทําใหแสวงหาความรูไดอยางรวดเร็ว  มีความสามารถในการเรียน
คือสามารถเรียนรูไดดวยตนเองทําใหสรางความงอกงามทางปญญาใหกับตน  มีความสามารถใน
การอธิบายการตัดสินใจวาเพื่ออะไรและดวยเหตุผลอยางไรและมีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมและสังคมใหม(วิชัย  วงษใหญ.2542: 3 - 4) หองเรียนที่มีพลังชีวิตมีผลมาจากความ
หลากหลายของวิธีการเรียนรู เชน การบรรยายสั้นๆ การอภิปราย การทํางานกลุมและกิจกรรมการ
ปฏิบัติ กิจกรรมเหลานี้สามารถสรางพลังชีวิตที่ทําใหผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนจนประสบ
ความสําเร็จ (Dodge.2003: Online)   
 การคิดแสวงหาความรู คือ การแสดงพลังชีวติเพ่ือคนควาหาความรูดวยการลงมือกระทํา
อยางเปนระบบจนเกิดความเขาใจ  สิ่งบงชี้ในตวับุคคลที่มีทักษะการคิดแสวงหาความรูตองเปน
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บุคคลที่สามารถแสดงพลังชีวติ  การแสดงพลังชีวติประกอบดวยความสามารถ 4 ดาน(Vitality.2003 
: Online) คือ 
  1. แสดงพลังที่จะกาวไปขางหนาเสมอ 
  2. สามารถสรางความงอกงามทางปญญาใหแกตน 
  3. แสดงพลังปญญาในการแปลความ 
  4. แสดงลักษณะเดนพิเศษเหนือปกติวิสัย 
 การคิดแสวงหาความรูประกอบดวยความสามารถ 4 ดาน คือ การแสดงพลังที่จะกาวไป
ขางหนาเสมอ  สามารถสรางความงอกงามทางปญญาใหแกตน  แสดงพลังปญญาในการแปลความ
และแสดงลักษณะเดนพิเศษเหนือปกติวิสัย  ความสามารถแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  การแสดงพลังที่จะกาวไปขางหนาเสมอ 
      การแสดงพลังที่จะกาวไปขางหนาเสมอเปนความอยากรูอยากเห็น  อยากสนใจใคร
รูอยูเสมอ  ความอยากรูอยากเห็นเปนพลังชีวิตสําหรับการทําความเขาใจสิ่งตางๆของเด็ก  ความ
อยากรูอยากเห็นเกิดจากการทําใหหองเรียนนาสนใจและการใหโอกาสเด็กไดสํารวจและแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชีวิตของเขา  ความสามารถที่แสดงออกดานความอยากรูอยากเห็น
ของเด็กวัยอนุบาล คือ การถามคําถาม  การสอบถาม  และถามคําถามอยางสมํ่าเสมอ(Curtis. 
1998: 30 – 31)  
  คําถามที่ริเร่ิมดวยตนเองเปนหัวใจสําคัญของการแสวงหาความรู  การตั้งคําถามมี
ความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งชั้นเรียนที่เปนเด็กกลุมเล็กมากๆ  เด็กวัยนี้มักเปนผูริเร่ิมคําถามดวย
ตนเอง  เด็กใชคําถามที่นําไปสูการเริ่มตนกิจกรรม  คําถามชวยใหความคิดกาวไปขางหนา  คําถาม
ทําใหเด็กสังเกตอยางละเอียดรอบคอบ  คําถามสรางความเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดการคิด(What does it 
have to do with my classroom. 2003: Online) การตั้งคําถามเกี่ยวกับวัตถุ  สิ่งมีชีวิตและ  
ปรากฏการณในสิ่งแวดลอมที่เด็กสามารถคนหาคําตอบจากการใชประสาทสัมผัสเพื่อดําเนินการ
สืบคนดวยตนเองและสืบคนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  เปนความสามารถในการแสวงหาความรู
ของเด็กอนุบาลถึงเกรด 4(CDANSESSI. 2001 : 161; Heroman.2003: Online;K-4 Fundamental 
abilities of inquiry.2003:Online) 
  การแสดงพลังที่จะกาวไปขางหนาเสมอ หมายถึง การตั้งคําถามเกี่ยวกับวัตถุ  
สิ่งมีชีวิตและปรากฏการณในสิ่งแวดลอมเปนคําถามที่สามารถคนหาคําตอบได เชน ทําไม  อยางไร  
อะไรและถา  
 2.  สามารถสรางความงอกงามทางปญญาใหแกตน 
      การสรางความงอกงามทางปญญาใหแกตน คือ การคนควาหาความรูดวยตนเอง  การ
แสวงหาความรูเปนการคนหาความรูดวยการลงมือกระทําจนเกิดความเขาใจ  เด็กปฐมวัยสามารถ
สืบคนเรื่องราวตางๆตามความสนใจของตนเองดวยวิธีการที่หลากหลายจะทําใหเด็กไดคําตอบตามที่
คําถามกําหนดไวหรือคลายความสงสัย หรือไดรับความรูใหมที่ไมเคยรูมากอน  การสืบคนทําใหเด็ก
สามารถจดจําไดอยางแมนยํา  ทําใหเด็กตระหนักวาวิธีการไดคําตอบมามีมากมายหลายวิธีทําให
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เด็กภูมิใจที่สามารถคนควาหาความรูจนประสบความสําเร็จ  ปลูกฝงนิสัยการคนควาและทําใหเด็ก
ไดรับขอมูลที่ทันสมัย(ปานใจ  จิรานุภาพ.2543: 15) เด็กปฐมวัยสามารถวางแผนและดําเนินคนควา
หาความรูตามแผนที่กําหนดไวได เด็กใหความสนใจในการคนควาเพราะพวกเขาไดมีสวนรวมในการ
วางแผน เขาใจวิธีการคนควา เด็กตองการวิธีการคนควาที่เปนการปฏิบัติและไดรับการสนับสนุนจาก
ครู วิธีการคนควาสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลายวิธี เชน การสังเกต การทดลอง การสํารวจภาคสนาม 
การสัมภาษณผูรูและการคนควาจากหนังสือ เปนตน (Helm ;& Katz.2001:35) 
  ความสามารถสรางความงอกงามทางปญญาใหแกตน หมายถึง การวางแผนและคนควา
หาความรูดวยวิธีการงายๆเพื่อคนหาคําตอบ เชน การสังเกต  การทดลองอยางงายๆ  การสํารวจ
ภาคสนาม  การสัมภาษณผูรูและการคนควาจากหนังสือ เปนตน 
 3.  การแสดงพลังปญญาในการแปลความ 
      การแสดงพลังปญญาในการแปลความเปนการแปลความหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่
มีอยู  การแปลความหมายของขอมูลในบางครั้งอาจตองใชความสามารถดานการสังเกต  การใช
ตัวเลข เปนตน( วรรณทิพา  รอดแรงคา;และ พิมพันธ  เดชะคุปต.2542: 6) 
      เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการบอก อธิบายหรือบรรยายขอมูลที่คนพบดวยตนเอง
ได เชน กิจกรรมการศึกษาจํานวนของหนอนที่เปนอาหารของนก  เด็กทั้งชั้นรวมกันเลี้ยงดูหนอน  
เด็กๆสังเกตและนับจํานวนของหนอนที่มีชีวิตอยูในแตละสัปดาหและสรางกราฟขอมูลของตนเอง  
บรรยายการคนพบของตนโดยการยอนกลับไปที่คําถามเพ่ือตรวจสอบวาคําตอบตรงตามคําถามที่
ตองการหรือไม เชน ทําไมจํานวนของหนอนจึงเพ่ิมขึ้น  ทําไมจํานวนของหนอนจึงลดลง
(Abruscato. 2000: 45) เด็กเล็กๆสามารถบอก อธิบายหรือบรรยายผลงานจากการเขียนหรือการ
วาดภาพของตน สามารถบอกความเหมือนและความแตกตางของผลงานตนกับผลงานคนอื่นได 
(CDANSESSI.2001:162) 
    การแสดงพลังปญญาในการแปลความ หมายถึง การบอก หรือบรรยายลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งที่พบเห็น หรือสิ่งที่เรียนรู  
  4.  การแสดงลักษณะเดนพิเศษเหนือปกติวิสัย 
     การแสดงลักษณะเดนพิเศษเหนือปกติวิสัยเปนลักษณะความคิดแปลกใหมและ
แตกตางจากความคิดงายๆธรรมดาๆ เรียกวา ความคิดริเร่ิม(Originality) ความคิดริเร่ิมอาจเกิดจาก
การนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น  
     ความคิดริเร่ิมเปนลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก  เปนความคิดที่แปลก
แตกตางๆจากความคิดเดิมและอาจไมเคยมีใครเคยนึกหรือคิดถึงมากอน  ความคิดริเริ่มจําตองอาศัย
ลักษณะความกลาคิด  กลาลองเพ่ือทดสอบความคิดของตน  บอยครั้งที่ความคิดริเร่ิมจําตองอาศัย
ความคิดจินตนาการซึ่งเปนความคิดจินตนาการประยุกต คือ ไมใชคิดเพียงอยางเดียวแตจําตองคิด
สรางและหาทางทําใหเกิดผลงานดวย หรือลงมือทํานั่นเอง(อารี  พันธมณี.2545: 39) บุคคลที่มี
ความคิดเชนนี้เปนบุคคลที่มีพลังชีวิต 
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     การแสดงลักษณะเดนพิเศษเหนือปกติวิสัยหรือความคิดริเริ่ม หมายถึง การคิดที่แปลก
ใหม และแตกตางจากความคิดงายๆธรรมดาๆ  หรืออาจเปนการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง
และประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหม 
     การคิดแสวงหาความรู: สูแนวทางปฏบิัติ  
   นักเรียนคนทีเ่ปนนักคิดแสวงหาความรูจะตองมีลักษณะดังน้ี(Thinking – Inquiry: 
Performance Guidelines.2003: Online)  

• เขาใจวากระบวนการแสวงหาความรูขึ้นอยูกับทักษะตางๆ  วิธีการและมโน
ทัศนที่สําคญัของเร่ืองนั้นๆ 

• เขาใจวิธีการนิยามปญหาใหชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวของ  เลือกและควบคุม
กระบวนการแสวงหาความรูใหมีประสิทธภิาพที่สุดได 

• เขาใจวิธีการตัดสินใจเอาขอมูลที่ตองการ และเกบ็รวบรวมขอมูล  จัดกระทํา
ขอมูลใหเปนระบบและประเมินผลขอมูลได 

• เขาใจวิธีการพิจารณาความเปนไปไดใหมๆและสรางแนวทางแกไขใหมๆได 

• เขาใจวิธีการประเมินขอดีของการเสนอการแกไข  ขอบกพรอง  ประเมินสิ่งที่
จะกอใหเกิดความผิดพลาดและขอจํากัดตางๆ 

• เขาใจวิธีการอธิบายและสรปุอยางเที่ยงตรง 
   ผลลัพธที่สําคัญ 

 เขาใจกระบวนการของการแสวงหาความรูและใชเทคนคิอยางเหมาะสมเพื่อตั้งคําถาม  
ทําความเขาใจใหชัดเจนกับปญหา  กระบวนการแสวงหาความรู  การประเมินผลขอมูล  การเขยีน
สรุปและประยกุตขอคนพบเพื่อเรียนรูในอนาคตและสรางแนวทางแกไขปญหาใหมๆ 
    มาตรฐานที่ 1 
  เขาใจการสังเกตและการแสวงหาความรูสามารถใชเปนแนวทางปฏบิตัิและแกไข
ปญหาในหลายวิธีการดวยการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ 
  ตัวอยางในการปฏิบตั ิ นักเรียนสาธติลักษณะการเรียนรูดังน้ี 

• ติดตามขั้นตอนของกระบวนการแสวงหาความรูที่ไดทาํการทดลองอยาง
ตอเน่ืองดวยตนเอง 

• กําหนดประเด็นปญหาและตัง้คําถามเกี่ยวกับการสืบคน 

• สํารวจวัสดุอุปกรณเพ่ือทดสอบความคิดของตนเองที่เกีย่วของกับสาเหตุและ
ผล 

• แนะนําทางเลอืกในการปฏบิัติและการแกไขปญหาจากการเก็บรวบรวม
ขอเท็จจริงที่สาํคัญ  
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มาตรฐานที่ 2 
เขาใจวาการสบืคนจะตองเปนการดําเนินการผานกระบวนการอยางมีเหตุผลเพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูล  เขียนสรปุและเสนอสิ่งทีต่องแกไขได 
ตัวอยางในการปฏิบตัิ  นักเรียนสาธติลักษณะการเรียนรูดังน้ี 

• อธิบายขั้นตอนอยางมีเหตุผลที่ไดทําการสืบคนและไดแกไขปญหา 

• ตั้งคําถามระหวางการสืบคนของตนเองตามที่ไดวางแผนไวเพ่ือชวยให
กิจกรรมประสบความสําเร็จ 

• ใชเทคนิคการไตรตรองอยางรอบคอบเพือ่เก็บรวบรวมและจดักระทํากับขอมูล 
เชน การจัดกลุม จัดทํารายการ  ซักถามเกี่ยวกับขอสงสัย 

มาตรฐานที่ 3 
  เขาใจวิธีการการวางแผนและดําเนินการสบืคนใหสําเร็จตรงกับคําถามไดโดยระบุ
ยุทธวิธีการแสวงหาความรูและกระบวนการแสวงหาความรู 

ตัวอยางในการปฏิบตัิ  นักเรียนสาธติลักษณะการเรียนรูดังน้ี 

• เก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลดวยความเขาใจเพื่อใหไดผลลัพธทีถู่กตอง
แมนยําและเทีย่งตรง 

• ใชเทคนิคเกบ็รวบรวมขอมูลเชน  การสํารวจและการใชแบบสอบถาม 

• ตั้งคําถามเพื่อชวยในการวางแผนการสืบคนของตนกอนและระหวาง
กระบวนการสบืคน 

• ประเมินผลและประเมินขอมูล 

• ระบุและใชยุทธวธิีการคิดอยางไตรตรอง 

• ระบุขอมูลตรงประเด็นกับการแสวงหาความรูในแหลงขอมูลที่ให 

• ใชแผนทีค่วามคิดเพื่อวางแผนยุทธวธิีและกระบวนการแสวงหาความรู 
   มาตรฐานที่ 4 

เขาใจกระบวนการของการที่แสดงใหเห็นประเด็นตางๆของการสืบคน ไดแก การ
รวบรวมขอมูล  การเลอืกยทุธวิธี  การประเมินขอคนพบและการสรางแนวทางแกไขได 

ตัวอยางในการปฏิบตัิ  นักเรียนสาธติลักษณะการเรียนรูดังน้ี 

• อธิบายลําดบัของกระบวนการและยุทธวธิีในการสบืคน 

• สรุปผลการสังเกตการติดตามผล  พบจุดเดน  จุดดอยและความเปนไปไดใน
การสืบคนครัง้ตอไป 

• บอกเหตุผลวาทําไมจึงใชเทคนิคตางๆเพื่อคนความีความสําคัญตอการเขียน
สรุปอยางมีเหตุผล 
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มาตรฐานที่ 5 
เขาใจวิธีการวางแผนและดําเนินการสืบคนที่ไดรับการคนควาดวยการใชความคิดอยาง

ไตรตรอง  เขยีนรายงานเกีย่วกับกระบวนการสืบคนและทักษะตางๆที่ไดรับจากการสืบคนนั้นๆและ
สะทอนคุณภาพโดยการสรุปผลและวธิีการใชตางๆ 

ตัวอยางในการปฏิบตัิ  นักเรียนสาธติลักษณะการเรียนรูดังน้ี 

• วางแผนการนาํเสนอกระบวนการสืบคนดวยการคิดอยางไตรตรองในการใช
เครื่องมือและทักษะตางๆ 

• สะทอนกระบวนการที่ไดดําเนินการสืบคนดวยการพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบสมเหตุสมผลเกีย่วกับคุณภาพ  ใชขอบเขตปญหาตรงประเด็น 

• สรุปดวยความสมเหตุสมผลที่ผูสบืคนไดดําเนินการแสวงหาความรูในแนวทาง
ที่เที่ยงตรง  ใหขอมูลที่หนักแนนและบอกขอบกพรอง 

• นําเสนอผลสรปุการสืบคนของตนโดยการอธิบายและสํารวจผลที่ตามมามี
ความเปนไปไดอยางไรและการปฏิบตัิในอนาคต 

 
 สรุปการคิดแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพของมนุษยเร่ิมตนจากการใชประสาทสัมผัส
ของตนรบัรูกับสิ่งแวดลอม  เหตุการณหรือปรากฏการณดวยการเชื่อมโยงขอมูลระหวางความรูเดิมกับ
สิ่งที่กําลังรับรูใหม  ทําใหมนุษยถามตนเองวาเรารูอะไรและเรายังไมรูอะไร  แตถาหากสิ่งแวดลอม
เหตุการณหรือปรากฏการณที่พบเห็นทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็น เกิดการตั้งคําถามถามตนเอง
วาเราตองการรูอะไร  มนุษยจะคิดหายุทธวิธีตางๆเพื่อคนควาหาความรูดวยการเชื่อมโยงสิ่งที่
สัมพันธกันและเลือกใชขอมูลที่ตนรูมาใชใหเปนประโยชน  รูจุดบอดของปญหาตนไดและแสดงความ
พยายามเพื่อไปสูจุดประสงคที่ตองการ  การประเมินความคิดของตน  ประเมินความกาวหนาในการ
เรียนรูของตนไดการคิดแสวงหาความรูดวยความสามารถในดานตางๆที่กลาวมานี้จะทําใหมนุษยได
คนพบความรูใหมที่มีความหมายตอตนเอง  เกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนเองคนความาและจดจําได
นาน  

 
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 1.  ลักษณะของเด็กปฐมวัย 
       เด็กปฐมวัยอายุ  3-6 ป 
  พัฒนาการของเด็กอายุ 3-6 ป แตกตางจากวัย 1-3 ป เปนอยางมากทั้งในดานการใช
กลามเนื้อเล็ก   กลามเนื้อใหญ การควบคุมอารมณ   ความมั่นใจในตนเอง การชวยเหลือตนเอง การ
มีปฏิสัมพันธทางสังคมการทํางานรวมกับผูอ่ืน   การใชภาษา การคิดและการเรียนรูพัฒนาการในแต
ละชวงวัยของเด็กกลุมน้ีมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเชนกันดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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  อายุ 3-4 ป 
  เด็กวัย  3 ขวบ  เปนวัยที่กาวพนไปจากวัยทารก  สามารถเห็นความแตกตางไดตั้งแต
ลักษณะทาทางและความสามารถในดานตาง ๆ กาวหนาขึ้น  การควบคุมความสมดุลและการทรงตัว
ดีขึ้น  การใชกลามเนื้อเล็ก   กลามเนื้อใหญ  และการชวยเหลือตัวเองดีขึ้น  เด็ก  3 ขวบบางคนชอบ
ใชความสามารถดานใหม ๆ ของตน  แตบางครั้งก็ไดรับอุบัติเหตุเชนกัน  การแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรูที่โรงเรียนเต็มไปดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  ภาษาพูดของเด็กทําใหผูอ่ืนเขาใจงายขึ้นและมีประโยคที่ยาวขึ้น  ภาษาจะกลายเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการคิดและสังคม  เด็กเริ่มสนใจการสนทนากับบุคคลและตอบคําถาม   เด็ก
วัย 3 ขวบจะถามคําถามบอยมาก คําถามที่ใชเสมอคือ “ทําไม” “อะไร”และ “อยางไร” มีคําศัพท
เพ่ิมขึ้นและใชไวยากรณไดถูกตองขึ้น 
  ภาษาชวยใหเพ่ิมการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในกลุมอายุของเขา   เด็กวัย  3  ขวบ จะมี
ความตระหนักตอการเขาสังคมมากกวาวัย  2  ขวบ เด็กสามารถเริ่มตนเลนกับบุคคลอื่นไดประมาณ  
2 หรือ  3  คน  สัมพันธภาพกับคนอื่นเปนชวงสั้น ๆ  แตจะสามารถเลนดวยไดทีละคน ทักษะการ
แกปญหาทางสังคมเริ่มปรากฏ   เด็กวัย  3  ขวบ  อาจเริ่มมีการแบงปน พฤติกรรมการเปนผูใหและ
ผูรับแสดงใหเห็นไดไมมากนัก (Essa.  2003 : 35-36; citing Allen ;& Maratz. 2003  )  ครูควรเอา
ใจใสตอความสามารถในดานตาง ๆ ที่เด็กพัฒนาขึ้น   เด็กวัยน้ีชอบกระทําสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเอง  
และตองการการสนับสนุนและเห็นคุณคาของการชวยตัวเองของเขา  เด็กเริ่มพัฒนาทักษะทางสังคม
แตในขณะเดียวกันการเลนคนเดียวก็เปนความพึงพอใจของเขาเชนกัน 
  อายุ  4-5  ป 
  เด็กวัย  4  ขวบมีความพรอมและความสามารถในการใชกลามเนื้อใหญและพัฒนาการ
ทางภาษาดวยความมั่นใจ   เด็กตองการความเปนอิสระ  วันน้ีมีการควบคุมอารมณไดอยาง
สมํ่าเสมอ  เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวและมีความกระตือรือรน  สามารถปนปาย  ถีบจักรยาน  
หอยโหน สามารถกระโดด  สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได  พยายามแสดงความผาดโผนทาง
รางกาย  วัยน้ีพัฒนาการประสานงานของการใชกลามเนื้อเล็ก  เห็นไดชัดเจนในการควบคุมการใช
น้ิวมือ  การติดกระดุม   การวาดภาพ   การตัด   นอกจากนี้กิจกรรมดูแลตนเองสวนใหญเปนกิจวัตร
ประจําวันคอนขางมาก 
  พัฒนาการทางภาษามีความเดนชัดขึ้น   สามารถใชภาษาใหม ๆ ที่พัฒนาขึ้นในขณะ
การสื่อสาร  ชอบการเลนทางภาษา ชอบคุย   สนใจการพูดในหองนํ้า  มีคําหยาบ  ชอบแตงเรื่องขึ้น  
สรางคําที่สัมผัสได  เชน  คําคลองจอง  ตั้งคําถามมากกวาวัย 3 ขวบ 
  วัย  4  ขวบ  ใหความสําคัญกับการมีเพ่ือนมากขึ้น  การเลนเปนกิจกรรมทางสังคม  
แตหลายคนก็ยังสนุกกับการทํากิจกรรมคนเดียว    รูจักการเปนผูใหและผูรับเพราะเริ่มเขาใจเรื่อง
การเอื้อเฟอซ่ึงกันและกัน  มีทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะการใชภาษา   สามารถเลนเปนกลุมได  
มีความคิดสรางสรรคสูงมาก  มีความคลองแคลว  มีอารมณขัน  ครูควรจัดสภาพแวดลอมใหเด็กมี
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โอกาสปฏิสัมพันธกับคนอื่น ๆ   กระตุนใหใชวัสดุอุปกรณ  สงเสริมทักษะทางสังคม  เชน  การ
แบงปน  ความขัดแยง  การปรึกษาหารือ  (Essa. 2003 : 36-37; citing Allen ;& Marotz.2003) 
  อายุ 5-6 ป 
  วัย 5 ขวบมีความอดกลั้นและควบคุมตนเองไดดีขึ้นมาก ราเริมแจมใสมีความมั่นใจใน
ตน มีความพรอมมากขึ้นกวาวัย 4 ขวบ วัยน้ีมีความสามารถในการไววางใจผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ 
ตัดสินใจไดดีกวาวัย 4 ขวบ 
  วัย 5 ขวบสามารถทํากิจกรรมกลามเนื้อใหญไดดีขึ้น ควบคุมการเคลื่อนไหวไดดีและ
แมนยํากวาวัย 4 ขวบ สนใจทํากิจกรรมที่ใชกลามเนื้อเล็กเพราะเขามีความสามารถในการตัดกระดาษ   
ทากาว วาดภาพ   และเริ่มตนการเขียน ความสนใจเหลานี้เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยตองการสราง
ผลงานสิ่งประดิษฐมากกวาการระบายสีภาพ การวาดภาพสี การเลนกับแปงโดว วัย 5 ขวบมีความ
ม่ันใจในตนเองเพิ่มขึ้นตอความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง 
  วัยน้ีมีความสามารถทางภาษาสูงมากแสดงการใชคําศัพทได เปนพัน ๆ คํา   
โครงสรางของประโยคซับซอนและสมบูรณขึ้น  ใชไวยากรณไดแมนยําขึ้น  พูดและออกเสียงชัดเจน
ดีมาก   มีความสนใจติดตอกับคนภายนอกครอบครัวและโรงเรียน  มีความสนใจเพื่อนเปนพิเศษ   
เด็กวัย  5  ขวบพัฒนาการแบงปนของเลน  รูจักการเปนผูใหและผูรับ  เลนรวมกับเพ่ือนได  เลน
เปนกลุมรวมกับผูอ่ืนเปนเวลานานได (Essa. 2003 : 37-38; citing Allen ;& Marotz. 2003) ครูควร
จัดใหเด็กเลนเปนกลุมเพ่ือใหเด็กเกิดความรับผิดชอบและการควบคุมตนเอง  ใหโอกาสไดสํารวจ
สภาพแวดลอมอยางลุมลึก ดูดซับสิ่งที่ไดเรียนรูจากประสบการณที่หลากหลาย เด็กสามารถอภิปราย 
วางแผน  และพยายามทํางานจนประสบความสําเร็จในการเรียนรูจากโครงงานเปนกลุม  ( Essa. 
2003 : 37-38; citing Helm ;& Katz.  2003) 
 2.  การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป  มีวิธีการเรียนรูที่ซับซอนมากขึ้นกวากลุมอายุ 2–3 ป  
นอกจากการไดสัมผัสแลวยังเปนการคิด  จินตนาการ  การคนควา  และลงมือปฏิบัติ   การสรางให
เด็กเกิดการเรียนรูยังตองคาํนึงถึงพัฒนาการและความตองการของเด็ก  เด็กอยากรูอยากเห็น  สนใจ
คนหาสิ่งที่ตนอยากเห็นอยากรู  ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานของสมอง  การพัฒนาทาง
ปญญาจะเปนไปอยางรวดเร็วทําใหเด็กคนหาไมอยูน่ิงเด็กจะตองการสืบคนทุกอยางที่ไดสัมผัส  การ
ใหโอกาสเด็กไดสัมผัสทําใหเด็กซึมซับประสบการณ  สรุปความรูโดยกระบวนการปรับตัว 
(Adaptation)  กระบวนการปรับตัวน้ีตองใชการย้ําประสบการณดังน้ันเด็กจึงชอบทําอะไรซ้ํา ๆ ทํา
นาน ๆ เม่ือเปนที่พอใจแลวเด็กจะเลิกสนใจ  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2545 : 27) 
  การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีจุดเริ่มตนที่ความอยากรูอยากเห็น  ความสนใจใครรู  เด็ก
แตละคนมีพ้ืนฐานความรูแตกตางกันขึ้นอยูกับกระบวนการของแตละคนที่ไดรับการพัฒนาและ
ประเภทของความรูที่ไดรับมา  และการมีประสบการณกับวัตถุตางๆ เชนเด็กเรียนรูมโนทัศนเกี่ยว 
กับสิ่งของรูปทรงสี่เหลี่ยมจากการสํารวจวัตถุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม  เด็กพัฒนาความรูทางสังคมเมื่อ
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เขาไดรับการจัดประสบการณการทํางานเปนกลุม  การเรียนรูภาษาและการเปนสมาชิกทางสังคม
เปนการถายทอดจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งซ่ึงไมสามารถเรียนรูไดจากกิจกรรมการสํารวจทดลอง
กับวัสดุอุปกรณ  การเรียนรูเหตุผลทางคณิตศาสตรเรียนรูไดจากกิจกรรมการลงมือกระทํากับวัตถุ
ของจริง เชน ชุดอุปกรณการเรียนรูทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบวัตถุที่สั้นที่สุดและยาว
ที่สุด  การหาความสัมพันธระหวางวัตถุตางๆ  การนับจํานวน  การเรียงลําดับ  และการจําแนก
ประเภท 
  เด็กเรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุดวยความอยากรูอยากเห็นซ่ึง
กระบวนการเรียนรูของเด็กเกี่ยวของกับการดูดซับประสบการณเขามาแลวพยายามสรางความเขาใจ
ดวยตนเอง  และการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ  ผูสอนมีบทบาทเปนผูแนะนําใหเด็กใชความคิดอยาง
ไตรตรองและตรวจสอบความคิดของตนขณะกําลังทํากิจกรรม  จัดประสบการณใหเด็กไดแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากวัตถุอุปกรณที่หลากหลาย เชน กิจกรรมเรื่องการจมการลอย  ผูสอนจัดใหมี
โตะเลนน้ําและอุปกรณการเลนน้ําที่นาสนใจ  เราใจใหเด็กอยากรูอยากเห็นและตัดสินใจลงมือกระทํา
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  เด็กไดพยากรณความหนาแนนของวัตถุที่จมนํ้าและลอยนํ้า  ทําการทดลองเพื่อ
ทดสอบความคิดของตนจนไดคําตอบ  ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูแบบมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและ
ตองเขียนรายงานหรือวาดรูปการคนพบของตน 
  เด็กตองการเรียนรูจากสถานการณจริงอยางสม่ําเสมอ  เด็กตองการเรียนรูแบบ
รวมมือเปนกลุมเล็กและเรียนรูเปนรายบุคคลเพราะเด็กแตละคนสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  
ผูสอนควรใหการสนับสนุนใหเด็กไดลงมือกระทําดวยการคิดโดยใชประสาทสัมผัสของตนกับวัตถุ  
เด็กเรียนรูไดดีจากคําถามที่ยังไมมีคําตอบ  และคําถามที่เกิดขึ้นจากความสงสัยระหวางทํากิจกรรม 
  เด็กเรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนเพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับบุคคลอื่น  หรือมุมมองกับบุคคลอื่นๆและไดมีโอกาสตรวจสอบความคิดของตนเอง  
เม่ือเด็กมีปญหาคําแนะนําจากผูใหญจะชวยใหเด็กแกไขปญหาไดดวยตนเอง  หรือพบแนวทางการแกไขปญหาที่
นาพึงพอใจ 
  การเรียนรูที่จัดตามความสนใจหรือใหเด็กไดแสดงออกในแนวทางใหมที่พวกเขาสนใจ
ผูสอนควรกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากรูคําตอบ  พยายามทําการสืบคนขอมูล  วิเคราะห
ขอมูลและสรุป  การเรียนรูแบบนี้มีความสําคัญมากกวาการเรียนรูโดยการบอกขอเท็จจริงจากครู  
การเรียนรูดวยกระบวนการแสวงหาความรูไมทําใหเด็กไดความรูนอยแตทําใหเด็กไดเรียนรูในบริบท
ที่มีความหมายดวยกระบวนการอยากรูอยากเห็น อยากเขาใจของเด็กนี้เอง บทบาทของผูใหญใน
ฐานะผูสอนตองใหเด็กทําในสิ่งที่เด็กสนใจโดยมีผูใหญเปนผูใหโอกาสทํา ใหเด็กคิด และใหคําชี้แนะ
เม่ือเด็กตองการ และการสนับสนุนของผูใหญตองปฏิบัติอยางเหมาะสมจึงจะสรางความสําเร็จในการเรียนรู
ใหกับเด็ก(Brewer.1995: 52-53;Brewer.2004: 57-59) 
  สรุปไดวาเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป เรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุดวย
ความอยากรูอยากเห็น  เด็กเรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น  เด็กตองการเรียนรู
แบบรวมมือเปนกลุมเล็กๆ  และเปนรายบุคคล  การใหเด็กไดมีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
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บุคคลอื่นทําใหเด็กไดตรวจสอบความคิดของตน  แตเม่ือมีปญหาเด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ  
ควรใหเด็กไดเรียนรูตามความสนใจหรือใหเด็กไดแสดงออกในแนวทางที่เขาสนใจ  บทบาทของครู
เปนผูใหคําแนะนําเมื่อเด็กตองการและใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม 
 

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 
  1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) 
  ทฤษฎีที่มีอิทธิพลที่สุดในการจัดการศึกษาปฐมวัยปจจุบันคือ ทฤษฎีของพิอาเจท 
( Piaget. 1896-1980)  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทแสดงภาพความสมบูรณเกี่ยวกับ
ความสามารถทางสติปญญาและการคิดเกิดขึ้นอยางไร     นักการศึกษาไดนําทฤษฎีของพิอาเจทมาถายทอดสู
การปฏิบัติมากกวาทฤษฎีอ่ืน ๆ (Essa. 2003 : 120) พิอาเจทเปนนักจิตวิทยาชาวสวิสเซอรแลนด       
เขาเริ่มตนศึกษาทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติโดยใหความสนใจในวิชาชีววิทยา (Wadsworth. 
1996 : 1) หลังจากไดรับปริญญาเอกในป ค.ศ. 1918 เพียเจทไดสนใจงานดานจิตวิทยาและตอมาได
เริ่มศึกษาพัฒนาการทางเชาวนปญญาของบุตร 3 คน และยังไดศึกษาเด็กอื่นๆเขาเขียนรายงานผล
ของการสังเกตเผยแพรในหนังสือหลายเลม(สุรางค โควตระกูล. 2545 : 47-48) ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget. 1964) อธิบายวาพัฒนาการทางสติปญญาของคนมีลักษณะ
เดียวกันในชวงอายุเทากันและแตกตางกันในชวงอายุตางกัน  พัฒนาการทางสติปญญาเปนผลจาก
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม  โดยบุคคลพยายามปรับตัวใหอยูในสภาวะสมดุลดวย
การใชกระบวนการดูดซึมและกระบวนการปรับใหเหมาะสม  จนทําใหเกิดการเรียนรูโดยเริ่มจากการ
สัมผัส  ตอมาจึงเกิดความคิดทางรูปธรรมและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนเกิดความคิดที่เปนนามธรรมซึ่ง
เปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามลําดับ  (ทิศนา  แขมมณี  ;และคนอื่นๆ. 2544 : 13)  ปจจุบันน้ี
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทเปนที่นิยมแพรหลายไปทั่วโลก 
  1.1 มโนทัศนพื้นฐานของพัฒนาการทางสติปญญา 
   ประสบการณการทํางานทางชีววิทยาทําใหพิอาเจทเชื่อวาพฤติกรรมของคนก็คือ
การปรับตัวของรางกายที่มีตอสิ่งแวดลอมและการจัดระบบของสิ่งแวดลอม  สมองและรางกายไม
ทํางานแยกกันอยางอิสระและกระบวนการทํางานของสมองเปนการกระทําทางชีววิทยา  พัฒนาการ
ทางสติปญญาเปนพัฒนาการทางชีววิทยา  การกระทําทางสติปญญาเปนการจัดระบบและการ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  พิอาเจทสรุปวาพัฒนาการทางสติปญญาเปนพัฒนาการทางชีววิทยา  
การจัดระบบและการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน (Wadsworth. 1996 : 13) มนุษยเกิดมามี
ความพรอมที่จะปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและมีแนวโนมพ้ืนฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิด 2 ประเภท คือ 
การจัดระบบ (Organization)  และการปรับตัว (Adaptation)  ซ่ึงอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
(Wadsworth. 1996 : 14-17 ; ทิศนา  แขมมณี ;และคนอื่นๆ. 2545 : 8-10 ; พรรณี  ช. เจนจิต 
2545 : 67 ; สุรางค  โควตระกูล. 2545 : 48-49) 
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   การจัดระบบ (Organization)  เปนการจัดและรวบรวมกระบวนการตาง ๆ 
ภายในโครงสรางของสติปญญาเขาเปนระบบอยางติดตอกันเปนเรื่องเปนราว  เปนระเบียบและมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตราบที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  เชน  เด็กเล็กเห็นของแลว
ควา  ซ่ึงกิจกรรมนี้ประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ เห็น ควา  การที่เด็กสามารถทํากิจกรรม 2 
อยางไดในเวลาเดียวกัน เรียกวา เปนการรวมกระบวนการเขาเปนระบบ 
   การปรับตัว (Adaptation)  เปนการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและเปนแนวโนมที่
มีมาแตกําเนิด  การที่คนมีการปรับตัวเนื่องจากการที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ซ่ึงการปรับตัว
ประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ การดูดซึมประสบการณ (Assimilation) แลวการปรับโครงสราง
ทางสติปญญา (Accommodation)  ผลจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาจะกอใหเกิดพัฒนาการ
ทางสติปญญาจากขั้นหนึ่งไปสูขั้นหนึ่งจนในที่สุดถึงขั้นที่เรียกวา Operation  หมายถึงความสามารถ
ที่เด็กจะคิดยอนกลับได  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของพัฒนาการทางสติปญญาตามความคิดของพิอาเจท  
   เพ่ือใหเขาใจกระบวนการของการจัดระบบของสมองและการปรับตัวตามแนวคิด
ของพิอาเจท  ยังมีมโนทัศนที่จะตองทําความเขาใจอีก 4 มโนทัศน คือ 
   โครงสรางของสติปญญา(Schema) เปนโครงสรางของสติปญญา ซ่ึงเนื่องมาจาก
บุคคลปรับตัวและจัดระบบสติปญญาใหเขากับสิ่งแวดลอม 
   การดูดซึมประสบการณ (Assimilation)  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น  เม่ือเด็กมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะดูดซึมประสบการณใหมใหรวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา 
(Schema)  การดูดซึมประสบการณจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับ การดูดซึม
ประสบการณเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาเพราะคน ๆ หน่ึงจะไมไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพียงอยาง
หน่ึงอยางใดเทานั้น  คนทุกคนจะตองเพ่ิมปริมาณของการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง  
การดูดซึมประสบการณไมทําใหโครงสรางของสติปญญาพัฒนาแตมีผลทําใหโครงสรางของ
สติปญญาเจริญเติบโตคือ โตขึ้นเหมือนลูกโปงแตไมเปลี่ยนแปลงรูปราง   
   การปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation)เปนกระบวนการปรับเปลี่ยน
โครงสรางของสติปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหม หรือเปนการ
เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมใหเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมใหม การปรับโครงสรางของสติปญญาเปน
กระบวนการที่ทําใหโครงสรางของสติปญญาพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปราง 
   ความสมดุล (Equilibrium) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งใดก็ตามในครั้งแรก บุคคลจะพยายามทําความเขาใจประสบการณใหมดวยการใชความคิดเกา
หรือประสบการณเดิม (Assimilation) แตเม่ือปรากฏวาไมประสบความสําเร็จบุคคลจะตองเปลี่ยน
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ (Accommodation) จนกระทั่งในที่สุด บุคคลสามารถเชื่อมโยงความคิด
ใหมน้ันใหเขากับความรูเดิมไดในที่สุด บุคคลสามารถผสมผสานความคิดใหมน้ันใหกลมกลืนเขากัน
ไดกับความคิดเกา สถานการณเชนน้ีกอใหเกิดความสมดุล (Equilibrium) 
 



 

 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 กระบวนการทํางานของสติปญญาที่สมัพันธกับการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมไปสู  
      ความสมดุลเพ่ือใหเกิดความคิดใหม  
ที่มา: Morrison. (2003). Fundamentals of Early Childhood Education p. 73 
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  1.2 องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา 
   พิอาเจทเชื่อวา    เด็กทุกคนตั้งแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
และ ปฏิสัมพันธน้ี  ทําใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญา  พิอาเจทแบงองคประกอบที่มีสวนเสริมสราง
พัฒนาการทางสติปญญา มี 4 องคประกอบ คือ (สุรางค  โควตระกูล. 2545 : 49-50) 
   (1) วุฒิภาวะ  เปนสภาพรางกายที่มีความพรอมตอการพัฒนาทางสติปญญา
ดังน้ันครูผูสอนควรจัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน 
   (2) ประสบการณ ทุกครั้งทีค่นเรามีปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะเกดิ
ประสบการณแบงออกเปน 2 ชนิดคือ 
    (2.1) ประสบการณที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 
    (2.2) ประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตร  ซ่ึงมี
ความสําคัญในการแกปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร 
   (3) การถายทอดความรูทางสังคม หมายถึง  การที่บุคคลรอบขางถายทอดความรู
แกเด็ก  โดยผานกระบวนการดูดซึมประสบการณและกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
   (4) กระบวนการพัฒนาความสมดุล  หรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (Self-
regulation)  ซ่ึงอยูในตัวของแตละบุคคล  เพ่ือจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวนปญญาขึ้น
ตอไปอีกขั้นหน่ึงซ่ึงสูงกวา  โดยใชกระบวนการดูดซึมประสบการณและการปรับโครงสรางทาง
สติปญญา 
  1.3 ข้ันพัฒนาการทางสติปญญา 
   การจัดระบบและรวบรวมกระบวนการตาง ๆ ภายในโครงสรางทางสติปญญาและ
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   เปนสาเหตุใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญา   พิอาเจท
เชื่อวาพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยจะเปนไปตามลําดับขั้น  เปลี่ยนแปลงขามขั้นไมได       
จึงแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  4 ขั้น  ในแตละขั้นของพัฒนาการเปนการกอรูปแบบของ
พฤติกรรมซึ่งจะสําเร็จในตัวเอง  แตในขณะเดียวกันก็เปนจุดเริ่มตนของขั้นตอไป  ขั้นตาง ๆ มีดังนี้ 
(Bjorklund. 1995 : 62-80 ; Wadsworth. 1996 ; 33-69 ; พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 69-73 ; สุรางค  
โควตระกูล. 2545 : 51 : 59)   
   ข้ันที่ 1 ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor stage) 
   พิอาเจทเชื่อวาระหวางอายุ 0-2 ป เด็กเรียนรูเกี่ยวกับโลกรอบตัวจากกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวเปนสวนใหญ  กิจกรรมการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวจะสรางความเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อายุแรกเกิด – 1 เดือน  แสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราโดย
อัตโนมัติ อายุ 1-3 เดือน  แสดงพฤติกรรมเคลื่อนไหวโดยปราศจากจุดมุงหมาย  เชน การดูด การมอง การไขวควา  
และการเคลื่อนไหวและการสัมผัสกับวัตถุดวยตัวของเด็กเองทําใหเด็กเริ่มจํา  อายุ 4-6 เดือน  เด็ก
แสดงพฤติกรรมซ้ํา ๆ โดยมีจุดมุงหมาย  อายุ 7-10 เดือน สามารถแกปญหาอยางงาย ๆ ดวยการใช
ประสาทสัมผัสเปนสวนใหญ  สามารถคนหาสิ่งของที่ซอนได  สามารถแยกสิ่งที่ตองการกับไม
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ตองการได  อายุ 11-18 เดือน  พัฒนาความคิดริเร่ิมแบบลองผิดลองถูกไมสนใจ  การทําซ้ํา ๆ และ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดความคิดใหม ๆ อายุ 18 เดือน – 2 ป  เปนวัยเริ่มความคิด (Beginning of 
thought)  เด็กสามารถประดิษฐวิธีการใหม ๆ โดยใชการคิดในการแกปญหาได  สามารถเขาใจ
ความสัมพันธระหวางสิ่งหน่ึงกับสิ่งหน่ึง  เด็กจะเริ่มเรียนรูความสัมพันธของสิ่งแวดลอมและสามารถ
ที่จะอนุมานความสัมพันธของเหตุและผลได  สามารถที่จะมีจินตนาการกอนที่จะเร่ิมแสดงพฤติกรรม  
ดังน้ันพัฒนาการของเด็กวัยน้ีสามารถสัมผัสกับโลกรอบตัวไดมากขึ้นเปนผลใหเกิดการสรางความ
เขาใจใหมโดยการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวสามารถแกปญหาไดแมวาจะไมสามารถที่จะ
อธิบายได 
   ข้ันที่ 2 ข้ันกอนการคิดเปนรูปธรรม (Preoperational  Thought Stage) 
   พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กอายุ 2 - 7 ป  วัยน้ีความคิดขึ้นอยูกับการรับรู
เปนสวนใหญสามารถที่จะใชเหตุผลอยางลึกซึ้งได  มีโครงสรางทางสติปญญาที่จะใชสัญลักษณแทน
วัสดุสิ่งของที่อยูรอบ ๆ ตัวได  หรือมีพัฒนาการทางดานภาษาโดยเริ่มพูดเปนประโยค  และเรียนรู
คําตาง ๆ เพ่ิมขึ้น  ใชภาษาเพื่อชวยในการแกปญหาได  สามารถเลนสมมติหรือแสรงทําได เชน เลน
ทําเปนนอนหลับ  นํากลองกระดาษมาทําเปนรถยนต  วัยน้ีมีความตั้งใจทําสิ่งตาง ๆ ทีละอยางจึงทํา
ใหเด็กมีการคิดที่บิดเบือนจากความเปนจริง  โครงสรางทางสติปญญาดานการอนุรักษบางอันยังไม
พัฒนาเต็มที่ทําใหเด็กยังไมสามารถเขาใจความคงตัวของสสาร (Conservation) ไดอยางแทจริง  
เชน วัตถุยังคงมีปริมาณเทากันแมวาจะเปลี่ยนแปลงรูปราง  หรือเปลี่ยนที่วาง  ไมสามารถคิด
ยอนกลับได  และมีความคิดยึดตนเองเปนศูนยกลางไมสามารถที่จะเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืนได 
   ข้ันที่ 3 ข้ันการคิดเปนรูปธรรม (Concrete Operational Stage) 
   เด็กวัย 7 - 11 ป  เปนวัยที่มีพัฒนาการทางสติปญญาอยูในขั้นการคิดที่รวม
ระหวางพัฒนาการเกี่ยวกับการคิดเปนรูปธรรมและกระบวนการใชเหตุผลทางตรรกศาสตร  เด็กวัยน้ี
มีพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดแตกตางกับเด็กในขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรมมาก  เด็ก
สามารถที่จะสรางกฎเกณฑและตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได  สามารถคิด
อยางมีเหตุผลในการแสดงความเขาใจ  รูจักการแกปญหากับสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได  สามารถที่
จะเขาใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของสิ่งตาง ๆ (Conservation)  โดยที่เด็กเขาใจวาของแข็งหรือ
ของเหลวจํานวนหนึ่งแมวาจะเปลี่ยนรูปรางไปก็ยังจะมีนํ้าหนักหรือปริมาตรเทาเดิม  สามารถที่จะใช
เหตุผลทางตรรกศาสตร  เขาใจความสัมพันธของสวนยอย  สวนรวม  ลักษณะเดนของเด็กวัยน้ี  คือ 
ความสามารถในการคิดยอนกลับ (Reversibility)  สามารถจัดระบบสวนประกอบออกเปนลําดับได
หรือเปนการเรียงลําดับ  เด็กจะมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดแบงหมู  และจัดหมูโดยมีเกณฑอยางใด
อยางหนึ่งเปนหลัก  ความสามารถดังกลาวเกิดขึ้นไดเพราะเด็กวัยน้ีมีความสามารถมองวัตถุไดถึง 2 
ลักษณะในเวลาเดียวกัน คือ สามารถคิดถึงขนาดและน้ําหนักหรือขนาดและปริมาตรไปพรอม ๆ กัน 
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   ข้ันที่ 4 ข้ันปฏิบัติการคิดเปนนามธรรม (Formal Operational Stage) 
   ความสามารถในการคิดของเด็กอายุ 11-15 ป  เปนการคิดแบบนามธรรมคือเด็ก
วัย น้ีจะเ ร่ิมคิดเปนผู ใหญ   การคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง   เ ด็กสามารถที่จะคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู  สามารถติดตามวิธีวิทยาศาสตรทําใหเด็กสามารถแกปญหาไดทุก
ชนิด  สามารถกําหนดสมมุติฐานและเขาถึงการวางแผนการแกปญหาได  สามารถเขาใจวาความเปนจริงที่เห็น
ดวยกับการรับรูไมสําคัญเทากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเปนไปได  พิอาเจทยังกลาวเพ่ิมเติมวาในขั้นนี้
โครงสรางทางสติปญญาของเด็กมาถึงระยะวุฒิภาวะนั้นคือ ศักยภาพทางดานคุณภาพการคิดของ
เด็กจะถึงขั้นสูงสุด  เปนขั้นปฏิบัติการดวยการคิดเปนนามธรรมบรรลุผลสําเร็จ  ชวงวัยน้ี
กระบวนการดูดซึมประสบการณและกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญายังคงทํางานตอไป
เพ่ือพัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของแตละคน 
  1.4 หลักการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท 
                 เปาหมายทางการศึกษา เพ่ือสรางคนใหเปนผูที่สามารถทําสิ่งใหม ๆ สรางความรู
ดวยตัวเอง  ตองการคนที่มีความคิดสรางสรรค  รูจักประดิษฐและคนควาแสวงหาความรู เพ่ือ
ตองการกระตุนใหคนมีความคิดวิพากษวิจารณ  รูจักพิสูจนขอเท็จจริง เพ่ือตองการใหผูเรียนเปนผู
ลงมือกระทําดวยการคิด  พยายามแสวงหาความรูดวยตนเองตั้งแตเล็ก ๆ ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ  และอีกสวนหนึ่งโดยที่ครูเปนผูจัดให 
   หลักการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
   หลักการสอนตามแนวคิดของพิอาเจท คือ การจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับระดับ
ความรูความเขาใจของเด็ก (Mclnerney;& Mclnerney. 1998 : 31-34 ; พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 
79-81) มีดังน้ี   
   (1) จัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
    การจัดการเรียนการสอนเปดโอกาสใหเด็กไดสืบคนขอมูล (Investigation) ให
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด  วิธีการของเพียเจทที่กระตุนใหเด็ก “Active” คือ เปน
ผูแสวงหาความรู คนควาดวยตนเอง  ไตถามปญหาตาง ๆ  เปดโอกาสใหเด็กเปนผูกระทํามากที่สุด  
ครูเปนเพียงผูจัดหาอุปกรณ  คอยตอบคําถามตาง ๆ และใหเด็กไดแสดงออกซึ่งความคิด  สงเสริม
ใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม 
   (2) จัดหาอุปกรณการเรียนรูที่เปนรูปธรรมเพ่ือชวยใหเขาใจชัดเจนขึ้น   
   (3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
        เด็กตองการการคิดและลงมือกระทําในระดับที่แตกตางกัน  ครูสามารถชวย
ใหเด็กประสบความสําเร็จโดยการเตรียมคําถามเพื่อกระตุนความไมเขาใจ (Disequilibrium) ครู
พยายามกระตุนในขอบเขตเนื้อหาที่แตกตางกัน  เดิมเรียกวา โปรเจคบูรณาการ เชน โครงการ
กลอน นิทาน คณิตศาสตร  ภูมิศาสตร การวาดภาพ  และความสัมพันธทางสังคม เปนตน 
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   (4) เรียนรูจากแรงจูงใจ และมีวินัยในตนเอง 
        แนวคิดทฤษฎีของพิอาเจทไมมีการแขงขันในชั้นเรียน  เนนความสัมพันธใน
ชั้นเรียน แรงจูงใจเกิดจากความสนใจที่แทจริง  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกดวยตนเองเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรูซ่ึงเกิดจากความสนใจของเด็กและพัฒนาความกาวหนาอยางแทจริง  การเรียนรู
ที่เกิดจากแรงจูงใจนําไปสูความพยายามใชความคิด  เกิดจากการที่เด็กไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรม
การคิดโดยการโตวาที  อภิปรายกลุม  และปฏิสัมพันธทางสังคม  และใหโอกาสเด็กตัดสินใจดวย
ตัวเอง 
   (5) การจัดการเรียนการสอนไมควรเรงขั้นพัฒนาการ 
    การชวยเด็กเปลี่ยนขั้นพัฒนาการทางสติปญญาจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหน่ึง  
การที่เด็กอยูในขั้นกําลังเปลี่ยนแปลง  ครูควรจัดคําถามที่ซับซอนเพ่ือกระตุนเด็ก  หรือโดยการจัดสิ่ง
ที่มีความแตกตางกันใหเด็กไดสังเกต  พิอาเจทไมใหความสําคัญในการเรงพัฒนาการการคิดของเด็ก
โดยเฉพาะการเรงใหประสบความสําเร็จในการใหเด็กเขาใจเรื่องการอนุรักษปริมาตร  การเรงใหเด็ก
เกิดมโนทัศนดานการอนุรักษปริมาตร สวนใหญมาจากการสอน จากการวิจัยพบวา การเรงฝกฝน
ดานการอนุรักษปริมาตรเปนผลเสียมากกวาผลดี  ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน ควรจัดให
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท อธิบายวา  
มนุษยสามารถปรับตัวทางรางกายใหเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถจัดระบบโครงสรางทางปญญา  
การจัดระบบและการปรับตัวเปนกระบวนการเดียวกัน คือ เม่ือมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจะ
ทําใหเกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสรางทางสติปญญา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซึม
ประสบการณ (Assimilation)  และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา (Accommodation) ผล
จากการปรับโครงสรางทางสติปญญาจะกอใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญาจากขั้นหน่ึงไปสูอีกขั้น
หน่ึง  องคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา คือ วุฒิภาวะ  ประสบการณ  การถายทอด
ความรูทางสังคม  และกระบวนการพัฒนาความสมดุล  พัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยเปนไป
ตามลําดับขั้นตอนเปลี่ยนแปลงขามขั้นไมได  พิอาเจทแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  ชวงอายุ 0-2 ป  ขั้นที่ 2 ขั้นกอนการคิด
เปนรูปธรรม  ชวงอายุ 2-7 ป  ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดเปนรูปธรรม  ชวงอายุ 7-11 ป  ขั้นที่ 4 ขั้นการคิด
เปนนามธรรม  ชวงอายุ 11-15 ป  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทสามารถนําไปเปน
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีเปาหมาย
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถคิดแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา  สรางความรูไดดวยตัวเอง  จาก
การลงมือกระทําดวยการคิด  แสดงพฤติกรรมการคิดโดยการแสดงความคิดเห็น  คิดวิพากษวิจารณ  
พิสูจนขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล  ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตัวเองตั้งแตเล็ก ๆ ซ่ึงสวน
หน่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และอีกสวนหนึ่งโดยที่ครูเปนผูจัดให  ครูควรจัดบทเรียนใหเหมาะสม
กับระดับความรูความเขาใจและวัยของเด็ก 
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 2.  ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอนของบรูเนอร (Bruner’s Theory of 
Instruction) 
  บรูเนอร (Bruner. 1960)  เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกา  มีผลงานดีเดนที่นักการศึกษา
ทั่วโลกใหความสนใจ  บรูเนอร (Bruner)ไดเสนอวาในการจัดการศึกษานั้นควรที่จะไดคํานึงถงึทฤษฎี
พัฒนาการวาเปนตัวเชื่อมระหวางทฤษฎีความรูและทฤษฎีการสอนเขาเชื่อวาการพัฒนาทางสติปญญาเปน
เครื่องมือในการรับรูซ่ึงเกี่ยวของกับธรรมชาติของกระบวนการสรางองคความรูของคนๆหนึ่งเกี่ยวของกับ
โลกรอบตัว การพัฒนาทางสติปญญาเพิ่มขึ้นเม่ือมีการที่ตอบสนองกับอินทรียที่มาเราเชนบุคคลได
พบกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมจะทําใหความสามารถทางสติปญญาเพิ่มขึ้นดวยตัวเขาเองทําให
เขาใจความหมายของคํา สัญลักษณและสิ่งที่คนๆน้ันไดกระทําการเติบโตทางสติปญญาปรากฏขึ้นคลายบันได  
ดวยการคอย ๆ  ผุดขึ้น (Bigger;et al.1992: 127)  พัฒนาการทางสติปญญาเกิดขึ้นจากการเรียนรูและขึ้นกับ
สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมมากกวาเกิดจากการพัฒนาภายในของอินทรีย  บรูเนอร (Bruner)สรุปวาทุก ๆ วัย
เรียนรูไดดีที่สุดเม่ือมีแรงจูงใจตอการรับรูและเปนการรับรูจากประสบการณจะทําใหเกิดความเขาใจ
(Parsons;et al. 2001 : 209)กระบวนการพัฒนาทางสติปญญาและการเรียนรูที่เด็กสามารถจัดระบบ
การเรียนรูกับสิ่งแวดลอมไดอยางมีความหมายคือกระบวนการความรูความเขาใจ(Conceptualization)  
กระบวนการนี้ในวัยเด็กเริ่มตนที่เขาใจวาอาหารคืออะไร เสื้อผาคืออะไร อันตรายคืออะไร สัตวคือ
อะไรและยังมีสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กระบวนการความรูความเขาใจเกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองไปอยางไมหยุดยั้งแมวาบุคคลนั้นจะมีอายุมากขึ้นเชนเม่ือเราอยูในสิ่งแวดลอมใหมเราจะรูสึกสะดุดตา
กับสิ่งที่มองเห็นดังน้ันเพ่ือที่จะแสดงคําอธิบายสิ่งแวดลอมน้ัน กระบวนการความรูความเขาใจจะดําเนินการจัด
ประเภทและใสรหัสเพื่อเชื่อมโยงความคิดเขาดวยกันซ่ึงทําใหสมองพัฒนาไดดีจากการสรางประสบการณ 
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา  คือการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีอิสระ 
  บรูเนอรเนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  เขามีความเห็น
สอดคลองกับพิอาเจทบางสวน  บรูเนอรเชื่อวาคนทุกวัยมีรูปแบบการพัฒนาทางสติปญญาที่
แสดงออก 3 ลักษณะโดยเริ่มจากขั้นการไดกระทําซ้ํา ๆ จนทําได  เม่ือเกิดความเขาใจจะเลือนขึ้น
ไปสูขั้นการจินตนาการและเมื่อเกิดความเขาใจจะแสดงใหเห็นในขั้นรูปแบบสัญลักษณเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัว 
  พัฒนาการทางสติปญญาตามแนวคิดของบรูเนอร 
  พัฒนาการทางสติปญญาตามแนวคิดของบรูเนอรเนนที่การถายทอดประสบการณ
ดวยลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 
  1. แสดงการคิดดวยการกระทํา (Enactive Representation)  เปนขั้นที่การเรียนรู
เกิดจากประสาทสัมผัส  การแสดงใหเห็นถึงการลงมือกระทําดวยการคิดเกิดขึ้นตั้งแตแรกเกิด  และ
ดําเนินตอไปเรื่อย ๆ เปนลักษณะของการถายทอดประสบการณดวยการกระทําซึ่งดําเนินตอไป
ตลอดชีวิต  มิไดหยุดอยูเพียงในชวงอายุใดอายุหน่ึง (พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 106)  การใช
ประสาทสัมผัสกับสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงดวยการใชคําพูดเพื่อกระตุนให



 

 

53 

เด็กมีการแสดงออกอยางใดอยางหนึ่งผานเหตุการณอยางเหมาะสมเปนรายบุคคล  เชน  เด็กใน
ระดับขั้น Enactive  จะรูไดอยางไรถึงการขี่จักรยาน (Bigger; et al. 1992 : 128)  เด็กเล็ก ๆ ไม
สามารถบอกคุณไดโดยตรงวา  จะเดินทางจากบานไปรานคาไดอยางไร  แตเด็กสามารถปฏิบัติได
โดยวิธีการกระทําจากจุดเริ่มตนเสนทาง  การเดินทางไปจนถึงรานคา  คลายผูใหญบางคนไม
สามารถอธิบายไดแตปฏิบัติใหดูไดเชนนักดนตรีจะอธิบายเสียงดนตรีก็จะตองแสดงการกระทําใหดู
และปรากฏเสียงดนตรีขึ้นมา (Driscoll. 1994 : 209) เกี่ยวกับเรื่องน้ีบรูเนอรใหความเห็นวา  ใน
ชีวิตประจําวันของเรานั้น  บางครั้งจะพบวาผูใหญบางคนยังใชวิธีการแกปญหาดวยการกระทํา  ซ่ึง
ใหผลดีกวาการอธิบายดวยคําพูด  เชน  การสอนคนใหขี่จักรยาน  เลนดนตรี  หรือเลนเทนนิส  หรือ
การกระทําอ่ืน ๆ อีกหลายอยางเราจะพบวาเปนการยากเกินที่จะอธิบาย  เพ่ือใหคนมองเห็นภาพได  
แตถาเรากระทําใหดู (Acting)  โดยมิตองใชคําพูดอธิบายผูเรียนหรือเด็กจะเขาใจทันที  ดังน้ันบรูเนอรจึงมิได
แบงพัฒนาการทางความรูความเขาใจใหหยุดอยูเพียงในระยะแรกของชีวิตเทานั้น  เพราะถือวาเปน
กระบวนการตอเน่ือง  คนทุก ๆ คนสามารถเรียนรูโดยการกระทําไดในชวงใดของชีวิตอีกก็ได 
(พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 106-107) 
   พัฒนาการทางสติปญญาขั้นแรกของคนเริ่มจากการมีโอกาสไดกระทํากับ
สิ่งแวดลอมผานเหตุการณโดยใชประสาทสัมผัสเปนสวนใหญ   ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการ
ความรูความเขาใจดวยการกระทํา 
  2.  แสดงการคิดโดยจินตนาการ (Iconic Representation)  พัฒนาการทางการคิดใน
ขั้นนี้อยูที่การมองเห็นและการใชประสาทสัมผัส  โดยการใชการจินตนาการที่แสดงออกตอ
สิ่งแวดลอม  บรูเนอรเรียกวา “การสรุปเหตุการณโดยจัดระบบการรับรูและจินตนาการ” (บรูเนอร 
1964 : 2) จากตัวอยางของเพียเจทจะปรากฏใหเห็นวา  เม่ือเด็กอายุมากขึ้นประมาณ 2-3 เดือน  
ทําของเลนตกขางเปล  เด็กจะมองหาของเลนนั้น  ถาผูใหญแกลงหยิบเอาไป  เด็กจะหงุดหงิดหรือ
รองไหเม่ือมองไมเห็นของเลน  บรูเนอรตีความวา  การที่เด็กมองหาของเลนและรองไหหรือแสดง
อาการหงุดหงิดเม่ือไมพบของ  แสดงใหเห็นวาในวันน้ีเด็กมีภาพแทนใจ (Iconic Representation)  
ซ่ึงตางจากวัย Enactive  เด็กคิดวาการสั่นมือกับสั่นกระดิ่งเปนของสิ่งเดียวกัน  เม่ือกระดิ่งตกหายไป  
ก็ไมสนใจ  แตยังคงสั่นมือตอไป (พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 107) ประสบการณและการแสดงออกทําใหเห็นวาเด็ก
คิดเปนรูปธรรมคือ  เขาไมตองการสัมผัสกับวัตถุเปนเวลานาน ๆ ในการลําดับการเรียนรู  แต
สามารถเรียนรูจากการทดลองและเหตุการณ  เด็กสามารถปฏิบัติการทางความคิดเปนรูปภาพ
ทดแทนสถานการณจริงได  เชน  เด็กคนหนึ่งสามารถวาดภาพและบรรยายภาพนั้นได  แสดงให
เห็นวาจากประสบการณเด็กเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณหรือประสบการณที่พบเห็นในการแสดงออกขั้น
การใชจินตนาการ  หรือคลายกับคนที่มีประสบการณกับไฟตองแสดงความเขาใจกับประสบการณใน
จินตนาการโดยมีกรอบความคิดวา  ตองมีสีแดง-รอน, มีกลองควันไฟ  และยังคงลุกไหม (Driscoll. 
1994 : 209) 
   การที่คนเราสามารถถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ ดวยการมี
จินตนาการแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางความรูความเขาใจที่เพ่ิมขึ้นจากการไดมีประสบการณมาก
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ขึ้นหรือเพ่ิมขึ้นตามอายุการใชจินตนาการนั้นอยูบนพ้ืนฐานของจินตนาการจากการไดใชประสาท
สัมผัสลงมือกระทําดวยการคิดหรือมีประสบการณตอเหตุการณ  หรือสิ่งแวดลอม  ที่เด็กสามารถคิด
เปนภาพแทนใจหรือสามารถวาดภาพได 
  3. แสดงการคิดดวยการใชสัญลักษณ (Symbolic Representation) ขั้นนี้เปน
ความกาวหนาสูงสุดของการแสดงออกทางการคิด  ถือเปนขั้นสูงสุดของการพัฒนาความรูความเขาใจ  สามารถ
ถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ โดยการใชสัญลักษณหรือภาษา  ซ่ึงภาษาเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นถึงความคิด  เด็กสามารถคิดหาเหตุผล  และในที่สุดจะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดและ
สามารถแกปญหาได  บรูเนอรแสดงความคิดเห็นวาความรูความเขาใจ  และภาษามีพัฒนาการ
ขึ้นมาพรอมกัน (พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 108)  การใชสัญลักษณอยูบนพ้ืนฐานนามธรรมที่มนุษย
แปลขอมูลออกมาเปนรหัส  เชนการใชตัวเลขในเชิงวิทยาศาสตรหรือการใชตัวอักษรเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในคําที่เขียน 
   ดังนั้นคนเราทุกวัยสามารถถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ โดยการใช
สัญลักษณหรือภาษาแสดงใหเห็นถึงการคิด  ขั้นนี้จึงเปนความกาวหนาสูงสูดของการ พัฒนา
ความสามารถทางสติปญญา 
   บรูเนอรเชื่อวา  ความสามารถในการคิดของเด็กจากการคนพบ  หรือแกปญหา
เม่ือแบงเปนขั้นการคิด 3 ขั้นคือ  ขั้นการกระทํา  ขั้นการแสดงภาพแทนใจ  ขั้นการใชสัญลักษณ  ถา
ผูใหญใหการยอมรับในความสามารถของเด็ก  เขาใจเด็กเอาใจใสตอเด็กโดยกระบวนการสื่อสาร  
หรือการใชภาษาในการสนทนาและใหคําแนะนําเพื่อใหเด็กสามารถสรางความกาวหนาในขั้นการคิด
จากขั้นการกระทําไปสูขั้นแสดงภาพแทนในใจ  หรือจากขั้นแสดงภาพแทนในใจไปสูขั้นการใช
สัญลักษณ ( Hollyman.2002:Online ; Lecture 14: Bruner.2002: Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3   แสดงพัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนของบรูเนอร 
 
 

แสดงการคิดดวยการใชสัญลักษณ 

แสดงการคิดดวยการจินตนาการ 

แสดงการคิดดวยการกระทํา 

ภาษา 
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  หลักการสอนตามทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนการสอนของบรูเนอร 
  ทฤษฎีของบรูเนอรสะทอนใหเห็นถึงการเรียนรูของบุคคล  การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี (พรรณี ช. เจนจิต. 2545 : 108) 
  1. สรางประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กอํานวย
ความสะดวกตอการพัฒนาการคิดที่เหมาะสมกับวัย  สงเสริมใหเด็กคิดวิเคราะหดวยตนเองและ 
(Mclnerney;& Mclnerney. 1998 : 93) 
  2. จัดหาวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมในการสอนใหกับเด็กเล็ก ๆ โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ
ประเภทที่กระตุนการกระทํา (Enactive)  และประเภทที่รับรูงาย ๆ เพ่ือชวยสรางภาพในใจ (Image 
หรือ Iconic) 
  3.  เนนบทบาทของผูเรียนใหไดคนควา  กระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง (Active) 
  4.  จัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียน 
  5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเนนปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก  การชวยเหลือให
คําแนะนํา ทําใหเด็กพัฒนาความรูความเขาใจไดเร็วขึ้น 
  จากขอมูลที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  แนวคิดของบรูเนอรกลาวถึง การเรียนรูของทุก
คนเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ซ่ึงประกอบไปดวยเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันและสังคมวัฒนธรรม  ทุก ๆ วัยเรียนไดไดดีที่สุดเม่ือมีแรงจูงใจตอการรับรูและเปนการ
รับรูจากประสบการณจะทําใหเกิดความเขาใจ  ซ่ึงเกิดขึ้นอยางเปนกระบวนการคือ กระบวนการคิด
และการเรียนรูที่เด็กสามารถจัดระบบการเรียนรูกับสิ่งแวดลอมไดอยางมีความหมายเรียกวา 
กระบวนการความรูความเขาใจ (Conceptualization) กระบวนการนี้เกิดขึ้นอยางไมหยุดยั่งแมบุคคล
น้ันจะมีอายุมากขึ้น คนทุกวัยมีรูปแบบของการพัฒนาการคิดที่แสดงออก 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
เรียนรูดวยการกระทํา เรียกวา Enactive Representation ระหวางการกระทําภาษาพูดมีความสําคญั
มาก   การใชคําพูดกระตุนใหเกิดการแสดงออกผานเหตุการณตาง ๆ สิ่งที่แสดงใหเห็น
ความกาวหนา คือ เด็กจะใชเวลาในการกระทําไมนานนั่นแสดงวาเด็กสามารถพัฒนาไปสูขั้นที่ 2 
การจินตนาการเรียกวา Iconic Representation เด็กสามารถคิดเปนรูปธรรมไดจากการมีประสบ- 
การณการกระทํา เม่ือเด็กสามารถบรรยายเหตุการณหรือวาดภาพไดแสดงวาความสามารถของเด็ก
พัฒนาไปถึงขั้นการใชสัญลักษณซ่ึงเรียกวา Symbolic Representation  คือ การใชสัญลักษณหรือ
ภาษาขั้นนี้ถือเปนความกาวหนาสูงสุดของพัฒนาการทางการคิด เด็กทุกวัยจะมีความสามารถในการคิดโดย
การคนพบในแตละขั้นตอนจากบทบาทวัฒนธรรมสังคมซึ่งผูใหญตองใหการยอมรับในความสามารถ
ของเด็กเอาใจใสและใชภาษาในการสนทนาและใชคําแนะนําเม่ือจําเปนจะสงผลใหเด็กสราง
ความกาวหนาจากขั้นการคิดขั้นหน่ึงไปสูอีกขั้นหน่ึง  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนของบรูเนอร
สามารถนําไปเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาการคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้เนนการใหเด็กเปนผูแสดงพฤติกรรมการลงมือ
กระทําดวยการคิด  เรียนรูดวยการคนพบดวยตัวเอง  จัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน  บทบาทครู
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เปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือเม่ือผูเรียนตองการเทาที่จําเปนจะสงผลให
เด็กพัฒนาความรูความเขาใจไดเร็วขึ้น 
 3. ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociohistorical) 
  ไวกอตสกี้ (Vygotsky. 1816-1934)  เปนนักจิตวิทยาชาวรัสเซียที่ใหความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรสังคม  ทฤษฎีของเขาใหความสนใจถึงวัฒนธรรมทางสังคม   ที่สงผลตอพัฒนาการ
เด็กและการปฏิบัติตอเด็กไวกอตสกี้มีจุดมุงหมายที่ปฏิสัมพันธทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การสนทนา
ระหวางผูใหญกับเด็กเปนกลไกสูคุณคาทางวัฒนธรรมและความเชื่อถือจากการถายทอดของบรรพ
บุรุษ  ไวกอตสกี้ใชคําถามกับเด็กเพื่อพัฒนาความคิดที่ซับซอนไดอยางไร  เขาสรุปวากลไกทาง
วัฒนธรรมที่ถูกถายทอดโดยปฏิสัมพันธทางสังคมเปนวิธีเพ่ิมพัฒนาทางการคิดที่ซับซอน  ซ่ึงเปน
การเรียนรูจากวัฒนธรรมทางสังคม  เด็กมีความรูและทักษะจากการแบงปนประสบการณระหวางเขา
กับผูใหญหรือเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวา  นอกจากนี้ประสบการณจากการสนทนาเปนสวนหน่ึง
ในการคิดของเด็ก  พัฒนาการทางสติปญญาเกิดขึ้นไดทั้งอยางอิสระและไมอิสระจากกระบวนการ
ทางสังคม  ซ่ึงเปนแนวคิดที่ตรงขามกับทฤษฎีของเพียเจท  เด็กอาศัยกระบวนการทางสังคมเริ่มตน
คิด  และเพียงแตใหอิสระเด็กเพิ่มขึ้นเม่ือมาใชความคิดจากประสบการณที่หลากหลายที่ผูใหญหรือ
เพ่ือนใหความชวยเหลือ (Essa. 2003 : 124-125) 
  ไวกอตสกี้ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินอายุสมองที่แทจริงของเด็ก ๆ ซ่ึงเขาได
อธิบายผลการทดลองวา 
  “ฉันคนควาเกี่ยวกับเด็กสองคนในโรงเรียน  คนหนึ่งอายุ 10 ปและอีกคนอายุ 8 ป  ใน
เรื่องของการพัฒนาสติปญญาโดยการบันทึกเหตุการณ  ฉันสามารถพูดไดวาเด็กสองคนมีอายุสมอง
เหมือนกันไดหรือไม  สมองหรือสติปญญาคืออะไร    สติปญญาหมายความวาเด็กสองคนสามารถจัดการอยาง
อิสระกับกิจกรรมที่มีระดับของความยากที่ทําใหไดมาตรฐานสําหรับเด็กอายุ  8 ป ถาฉันหยุดที่จุดนี้
คนทั่วไปจะจินตนาการวาวิธีการที่ตามมาภายหลังของการพัฒนาสติปญญาและการเรียนรูในโรงเรียนสําหรับ
เด็กจะมีความเหมือนกันเพราะวามันขึ้นอยูกับสติปญญา.....คิดไดเด๋ียวนี้เลยวาฉันไมหยุดการศึกษา
เรื่องน้ี ณ จุดนี้แตจะเริ่มตนศึกษาตอไป  เด็กเหลานี้มีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับอายุ 
8 ป  แตการแกปญหาของเด็กไมสามารถดําเนินตอไปได  สมมุติฐานของฉันแสดงวิธีการที่
หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการกับปญหาความแตกตางของผูทดลองจะตองใชวิธีการที่แตกตางกัน
ในการทดลองกรณีน้ี  ขออธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมวาฉันจะตองดําเนินการตอไปถึงกระบวนการ
ทดลองทั้งหมดและถามเด็กยอนกลับไปมาเด็กจะตองเร่ิมแกปญหาและถามถึงความสําเร็จของ
ปญหานั้น  หรือเสนอคําถามนํา  บางวิธีฉันแนะนํา  เด็กแกปญหาดวยการชวยเหลือของฉัน  ภายใต
สภาพแวดลอมที่กลับกลายเปนวาเด็กคนแรกสามารถจัดการแกปญหาตอไปจนกระทั่งระดับอายุ
สมอง 12 ป และเด็กคนที่สองไปถึงอายุสมอง 9 ป แสดงวาเด็กสองคนมีสติปญญาเพิ่มขึ้นเหมือนกัน
ตามสมมติฐาน” (Driscoll. 1994 : 232;citing Vygotsky. 1978 : 85-86) 
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  ไวกอตสกี้เรียกการคนพบน้ีวา The zone of proximal development  ซ่ึงแสดงใหเห็น
ถึง “ชองวางระดับพัฒนาการที่แทจริงขณะที่ตัดสินใจแกปญหาอยางอิสระกับระดับที่สูงขึ้นของการพัฒนา
ศักยภาพขณะที่ตัดสินใจแกปญหาภายใตคําแนะนําของผูใหญหรือในการทํางานกับเพ่ือนที่มี
ความสามารถมากกวา” (Driscoll. 1994 : 232;citing Vygotsky. 1978 : 86) ไวกอตสกี้ไดเรียกการชวยเหลือ
เด็กในการเรียนรูวา “Scaffolding”ซ่ึงหมายความวา  การใหความชวยเหลือเด็กในการเรียนรูหรือการ
แกปญหาหรือการทํางานอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเองใหสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค (สุรางค  โควตระกูล. 2545 : 63) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
         ภาพประกอบ 4 การแสดงขอบเขตเกี่ยวกับ   The zone of proximal development 
 
  ไวกอตสกี้อธิบายวา  การเรียนรูเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ผูใหญ  เชน พอ  แม  ครู  และเพ่ือน  ในขณะที่เด็กอยูในสภาวะสังคมและวัฒนธรรม (Social 
Cultural Context)  ในกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการเชาวนปญญาเด็กหรือผูเรียน  เปลี่ยนสิ่งเรา
ที่เกิดจากการที่ปฏิสัมพันธทางสังคมเขาไวภายในใจโดยอาศัยกลไกกลาง (Mediation means) เปน
เครื่องชวยเชื่อมโยงสิ่งเราภายนอกในสภาวะสังคมใหเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่มีอยูคิดภายในใจ กลไก
กลางที่ใชคือ เครื่องมือ (Tool)  และเครื่องหมาย (Sign)  ไวกอตสกี้ใหความหมายของเครื่องมือวา
เปนสิ่งที่เด็กใชเพ่ือชวยในการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลตามความตองการ  เครื่องหมายเปนสิ่งที่ใชแทน
วัตถุสิ่งของที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรม (สุรางค  โควตระกูล. 2545 : 63-64) 

ระดับการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น 

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT 
(การชวยเหลือจากผูใหญ หรือเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา) 

ระดับพัฒนาการที่แทจริง 
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  ไวกอตสกี้ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของภาษาในพัฒนาการเชาวนปญญาเพราะ
ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญของการคิด  การเขาใจพัฒนาการของภาษาจึงสําคัญมาก  ไวกอตสกี้  ได
แบงพัฒนาการของภาษาออกเปน 3 ขั้น (สุรางค  โควตระกูล.  2545 :62-63) คือ 
  ขั้นที่ 1  ภาษาที่ใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนซึ่งไวกอตสกี้ใหชื่อวา “ภาษาสังคม” 
(Social Speech)  แรกเกิด-3 ขวบ  เปนขั้นแรกของพัฒนาการทางภาษา  เด็กจะใชภาษาเพื่อแสดง
ความคิดหรืออารมณ  และในการควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ืน  โดยใชคําพูดพยางคเดียว เชน “ไม”  
หมายความวา “ไมชอบ”  “ไมตองการ”  “ไมได” หรือนํ้า หมายความวา “ตองการดื่มนํ้า” 
  ขั้นที่ 2  ภาษาที่พูดกับตนเอง (Egocentric Speech)  3 - 7 ขวบ เด็กวัยน้ีจะใชภาษา
พูดกับตนเอง  โดยไมจําเปนจะตองเก่ียวของกับใคร  เด็กมักจะใชภาษาคลายกันเปนสิ่งที่สั่งให
ทํางาน  แมวาจะพูดคนเดียวแตมักจะออกเสียงใหผูอ่ืนไดยินดวย  ไวกอตสกี้ใหความสําคัญของ 
Egocentric Speech วามีบทบาทสําคัญในการประสานความคิดและพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
  ขั้นที่ 3  ภาษาที่พูดในใจเฉพาะตนเอง  (Inner Speech)   7 ขวบขึ้นไป    ภาษาที่พูด
ในใจเปนตัวแปรสําคัญในพัฒนาการเชาวนปญญาขั้นสูง     ไวกอตสกี้กลาววาการคิดทุกอยางใช
ภาษาที่พูดในใจเงียบ ๆ การวิจัยเกี่ยวกับการใชภาษาที่พูดในใจเฉพาะตัวและการคิดแกปญหา 
พบวา เด็กจะใชภาษาที่พูดในใจบอยขึ้นจะใชเฉพาะตนเองมากกวาเด็กที่แกปญหาซับซอนไดชา  
ทั้งน้ีเปนเพราะเด็กใชภาษาชวยในการคิดวางแผนหรือขั้นตอนที่จะแกปญหา 
  ทฤษฎีของไวกอตสกี้ใหความสําคัญของวัฒนธรรมทางสังคมและภาษา (Moll : 1990 ; 
Mclnerney;& Mclnerney. 1998 : 38) จะชวยใหเด็กเรียนรูเรื่องที่ยาก ๆ ไดงาย ๆ และเร็ว  เชนเด็ก
ที่มีครูหรือพอแมอยูใกลชิด คอยชวยเหลือเขาเวลาเขามีปญหา  หรือการคิดเรื่องที่ยาก ๆ คิดไมได  
การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา  จะทําใหเด็กเรียนรูไดดีและเร็ว  ซ่ึง
ระยะเวลาของความสัมพันธใกลชิดที่สงผลตอพัฒนาการของแตละคนแตกตางกัน  ระบบทางสังคมมี
ความสําคัญตอการเรียนรูของเด็ก 
  หลักการสอนตามทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี้ 
  การจัดการเรียนการสอนควรคํานึงถึงหลักการ 3 ประการในการสะทอนทฤษฎีการใช 
The Zone of Proximal Development คือ การพัฒนาการคิดของเด็กเกิดขึ้นจากความชวยเหลือของ
ผูใหญหรือเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวา 
  ขั้นที่ 1 ระดับความยากงายที่เหมาะสมกับวัย 
  ขั้นที่ 2 การเตรียมแนะนํา (Scaffold Instruction) 
  ขั้นที่ 3 การประเมินการปฏิบัติ 
  บรรยากาศการเรียนรูของเด็กตองมีครูทําหนาที่ชวยใหคําแนะนําเม่ือเด็กไมสามารถ
คิดไดดวยตนเอง  ครูใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน  วิธีการแนะนําความคิดใหเด็กตอง
คอยเปนคอยไป  ครูตองทําใหเด็กสามารถทํางานตอไปไดอยางอิสระจนประสบความสําเร็จดวย
ตนเอง  การมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูใหญในขณะเลน  หรือเรียนรูสงผลตอการพัฒนาเด็กให
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ประสบความสําเร็จในการเรียนรูและภาษา  ไวกอตสกี้แนะนําวาการเรียนรูแบบเปนทางการและการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวันมีความตอเน่ืองและอาศัยกันและกัน  จากการสนับสนุนของครู  เพ่ือน  โดยใหมี
ปฏิสัมพันธตอกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ  การแกปญหาและการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน  (Mclnerney;& Mclnerney.  1998 : 40 ;citing Vygotsky. 1978) ดังน้ันครูควรตระหนักถึง
การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหเกิดการชวยเหลือ และการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนไดในวันนี้จะทําให
เด็กสามารถทํางานกับผูอ่ืนในอนาคต 
  จากขอมูลที่กลาวมาสรุปไดวา  ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี้  ให
ความสําคัญกับการพัฒนาการคิดเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูทางสังคม  ภาษาเปนสื่อใหคนได
ติดตอสัมพันธสื่อสารทั้งความรูสึกสวนตัว  ความรู  ความคิด  ในขอบเขตของ “ชองวางของระดับ
พัฒนาการที่แทจริง  ขณะที่ตัดสินใจแกปญหาอยางอิสระกับระดับที่สูงขึ้นของการพัฒนาศักยภาพ
ขณะที่ตัดสินใจแกปญหาภายใตคําแนะนําของผูใหญหรือการทํางานรวมกับเพ่ือนที่มีความสามารถ
มากกวา”  บทบาททางสังคมในการชวยใหคําแนะนําตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง  แลวปลอยใหเด็ก
ไดตัดสินใจแกปญหาดวยตัวเองตอไปอยางอิสระจนประสบความสําเร็จ  ทฤษฎีน้ีมีอิทธิพลตอการนําไปประยุกต
ในการเรียนการสอนที่สงผลใหเด็กแตละคนพัฒนาความคิดของตนไดเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดการเรียน
การสอนใหผูเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือเปนการเปดโอกาสใหเกิดการชวยเหลือและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
เพ่ือใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณมีการแกปญหาและการพึ่งพาซ่ึงกัน
และกัน  
 4.  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (Information Processing 
Theory) 
  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล   จัดเปนกลุมพุทธิ นิยม
(Cognitivism) ซ่ึงใหความสนใจตอกระบวนการคิดของผูเรียน  เปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นลาสุดประมาณ
ชวงกลางของป ค.ศ. 1950 ทฤษฎีน้ีเปนพลังสําคัญทางดานจิตวิทยาการเรียนรู   ซ่ึงมีคุณคายิ่ง
สําหรับครูในการชวยผูเรียนในเรื่องของการเรียน  คลอสเมีย(ทิศนา แขมมณี ;และคนอื่นๆ.2544:27; 
อางอิงจากKlausmeier.1985) ไดอธิบายการเรียนรูของมนุษยโดยเปรียบเทียบการทํางานของ
คอมพิวเตอรกับการทํางานของสมอง ซ่ึงมีการทํางานเปนขั้นตอนดังน้ี คือ 1) การรับขอมูล(Input) 
โดยผานทางอุปกรณหรือเครื่องรับขอมูล  2) การเขารหัส (Encording) โดยอาศัยชุดคําสั่งหรือ
ซอฟตแวร(Software)  3) การสงขอมูลออก(Output) โดยผานทางอุปกรณ  ซ่ึงอธิบายใหเขาใจไดวา 
คน  รับขอมูลหรือรับความรูใหมอยางไร  เม่ือรับรูแลวจะเก็บสะสมไวในลักษณะใดและสามารถถึง
ออกมาใชไดอยางไร(พรรณี ช.เจนจิต.2545: 216) ในการเรียนรูสิ่งใดก็ตามผูเรียนสามารถควบคุม
อัตราความเร็วของการเรียนรูและขั้นตอนของการเรียนรูได  การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงความรู
ของผูเรียน  ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพซึ่งหมายความวา  นอกจากผูเรียนจะเพ่ิมจํานวนของสิ่ง
ที่เรียนรู  ผูเรียนสามารถเรียบเรียงและรวบรวมใหเปนระเบียบเพ่ือจะเรียกใชในเวลาที่ตองการได 
(สุรางค  โควตระกูล.2545: 220) 
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  คลอสเมีย(ทิศนา  แขมมณี ;และคนอื่นๆ.2544: 27-28อางอิงจาก Klausmeier. 1985) 
ไดอธิบายกระบวนการประมวลขอมูล  โดยเริ่มขึ้นเม่ือมนุษยรับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  
สิ่งเราที่เขามาจะไดรับการบันทึกไวในความทรงจําระยะสั้น  ซ่ึงการบันทึกนี้จะขึ้นอยูกับองคประกอบ 
2 ประการ คือ การรูจัก(Recognition) และความสนใจ(Attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเรา  บุคคล
จะเลีอกรับสิ่งเราที่ตนรูจักหรือมีความสนใจ  สิ่งเรานั้นจะไดรับการบันทึกลงในความจําระยะสั้น
(Short–Term Memory = STM) ซ่ึงจะคงอยูในระยะเวลาที่จํากัดมาก  แตละบุคคลมีความสามารถใน
การจําระยะสั้นที่จํากัด  คนสวนมากจะสามารถจําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันไดเพียงคร้ังละ 7± 2 อยาง
เทานั้น  ซ่ึงในการทํางานที่จําเปนตองเก็บขอมูลที่เขามาใชในภายหลัง  ขอมูลเหลานี้จําเปนจะตอง
ไดรับการประมวลและเปลี่ยนแปลง  โดยการเขารหัส(Encoding)  เพ่ือนําไปเก็บไวในความทรงจํา
ระยะยาว(Long - Term Memory = LTM) ซ่ึงอาจตองใชเทคนิคตางๆเขาชวย เชน การทองซํ้า
หลายๆครั้ง  การทําความเขาใจในขอมูลน้ัน  หรือการทําขอมูลใหมีความหมายตอตนเอง  โดยการ
สัมผัสสิ่งที่เรียนรูใหมกับสิ่งเกาที่เคยเรียนรูมากอน ซ่ึงเรียกวา เปนกระบวนการขยายความคิด
(Elaborative Operations Process) 
  ความจําระยะยาวมี 2 ชนิด คือ ความจําที่เกี่ยวกับภาษา (Sematic) และความจําที่
เกี่ยวกับเหตุการณ ( Episodic) นอกจากนั้นยังอาจแบงเปน 2 ประเภท คือ ความจําประเภทกลไก
การเคลื่อนไหว (Motoric Memory) หรือความจําประเภทอารมณ  ความรูสึก (Affective Memory) 
เม่ือขอมูลขาวสารไดรับการบันทึกไวในความจําระยะยาวแลว  บุคคลนั้นก็จะสามารถเรียกขอมูล
ตางๆออกมาใชงานได  ซ่ึงในการเรียกขอมูลออกมาใช  ก็จําเปนตองถอดรหัสขอมูล(Encoding) จาก
ความจําระยะยาวนั้น  และสงตอไปสูตัวกอกําเนิดพฤติกรรมตอบสนอง  ซ่ึงจะเปนแรงขับหรือกระตุน
ใหบุคคลมีการเคลื่อนไหว หรือการพูดสนองตอบตอสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมตางๆของมนุษยโดยแสดง
ในภาพประกอบดังน้ี 
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    กระบวนการที่กลาวมานี้เปนการบริหารควบคุมการประมวลขอมูลของสมอง  

 

 

 

 

  การบริหารควบคุมการประมวลขอมูลทางสมองเรียกวาการที่บุคคลรูถึงการคิดของ
ตนเองและสามารถควบคุมการคิดของตนใหเปนไปในทางที่ตนตองการ  ซ่ึงศัพททางวิชาการ
เรียกวา Metacognition หรือ การควบคุมการรูคิด  หมายถึง การตระหนักรูเกี่ยวกับความรูและ
ความสามารถของตนเอง  เพ่ือไปจัดการกับกระบวนการคิด  การทํางานของตนดวยยุทธวิธี
(Strategies) อันจะชวยใหการเรียนรูและงานที่ทําประสบความสําเร็จตามที่ตองการ  
  ฟลาเวลล(พรรณี ช.เจนจิต.2545:224;อางอิงจากFlavell.nd) กลาววาความรูเกี่ยวกับ
การควบคุมความคิดของตนขึ้นอยูกับ 3 องคประกอบ คือ     
  1.  ผูเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเรียนที่จะมีความรูเกี่ยวกับตนเอง ความแตกตางระหวาง
บุคคล เชน ระดับความสามารถของตนในการเรียนรู ซ่ึงเปนความแตกตางระหวางบุคคลเปนตน 
  2.  งาน หมายถึง ความรูเกี่ยวกับงานที่จะตองเรียนรู  รวมทั้งระดับความยาก –งาย
ของงาน  ขอบขายของงาน ปจจัยและเง่ือนไขของงานและลักษณะของงาน   
  3.  ยุทธศาสตร ในการเรียนรู “งาน” หรือสิ่งที่จะตองเรียนรู ขึ้นอยูกับวัยของผูเรียน 
เปนความรูเกี่ยวกับยุทธวิธีการรูคิดเฉพาะดานและโดยรวม และประโยชนของยุทธวิธีน้ันที่มีตองาน
แตละอยาง 
   หลักการสอนตามทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
   ในการจัดการเรียนการสอนครูควรจะไดตระหนักวาสิ่งที่เด็กเคยรูมากอนจะสะสมอยูใน
ความจําระยะยาวซึ่งจะมีอิทธิพลตอสิ่งที่เรียนรูใหม ดังนั้น เพ่ือที่จะชวยใหเด็กสะสมความรูใหอยูใน
ความจําระยะยาว  ครูควรจะไดจัดเนื้อหาใหมใหเชื่อมโยงกับความรูเดิม  พรอมทั้งใชวิธีทําซ้ํา

                                                                                                               เก็บ 
 

                                                                                                              เรียกใช 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
ที่มา : ทิศนา  แขมมณี; และคนอื่นๆ.(2544). วิทยาการดานการคิด  หนา 28 

ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงเรา 

เครื่องรับหรือ 
อุปกรณรับขอมูล 
(ประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5) 

กระบวนการรับรู 
การเห็น การฟง 
การสัมผัส ฯลฯ 

ความจําระยะสั้น 
......................... 
ความจําชวงระยะ
การทํางาน 

เครื่องกอใหเกิดพฤติกรรม 
การเคลื่อนไหวหรือการพูด 

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรือการพูด 

ความจําระยะยาว 
.................................. 
ภาษา   
เหตุการณสําคัญ  
การเคลื่อนไหว  
อารมณ 
ความรูสึก 

ส่ิงแวดลอม 
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หลายๆครั้งแบบใชความคิดเขาชวย  จะชวยใหจําไดนานยิ่งขึ้น  การชวยเหลือใหเด็กเปนนัก
ประมวลขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติดังน้ี 
  1.  การพัฒนาและใชเทคนิคหลายๆรูปแบบเพื่อเปนการกระตุนและดึงความสนใจ
ของเด็ก   
  2.  กระตุนใหเด็กสนใจกับขอมูลตางๆวามีความสําคัญ  ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่รู
มาแลวได 
  3.  ใชเทคนิคการทําซ้ําหลายๆครั้งแบบใชกระบวนการคิดเขาชวย  
  4.  ครูจัดใหเด็กไดเรียนรูอยางเปนระบบระเบยีบ 
  5.  เนนสิ่งที่มีความหมายตอเด็กใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไป 
  6.  เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกใชหลายหลายยุทธวิธ ี
      7.  กระตุนใหเด็กเลือกใชยทุธวธิีทีต่นเองคิดขึ้นเพ่ือคนควาหาความรู 
  จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล
พยายามที่จะอธิบายวาเด็กไดรับขอมูลอยางไร  สะสมขอมูลอยางไร  เชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับ
ความรูที่มีอยูเดิมอยางไร  และใชขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางไร  ทฤษฎีน้ีเชื่อวา การเรียนรู
เปนปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะของเด็ก  กิจกรรมที่จะพัฒนาการคิด สิ่งแวดลอมในการเรียนรู  
รูปแบบของการเรียนรูมี 3 ลักษณะ คือ 1) บันทึกสัมผัส  2) ความจําระยะสั้น  3) ความจําระยะยาว
และกระบวนการควบคุม คือ การรูถึงการคิดของตน  ความใสใจ  การทําซ้ําหลายๆครั้ง  การทําซ้ํา
หลายๆครั้งดวยความเขาใจ  ตลอดจนการเรียกขอมูลที่สะสมไวมาใช  ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของระบบ
ตางๆในการประมวลขอมูล  ไมวาจะเปนเรื่องของความใสใจ  การใสรหัสขอมูล  การเก็บสะสมขอมูล 
ตลอดจนการนําขอมูลมาใชเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการควบคุมการคิดของตนเอง(Metacognition) 
หมายถึง การตระหนักรูเกี่ยวกับความรูและความสามารถของตน การใชยุทธวิธีในการเรียนจะชวย
ใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียน และยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพคือใชการตั้งคําถามดวยตนเอง 
 5. แนวคิดทางพุทธศาสตร  
  พุทธธรรมเสนอหลักการพัฒนาปญญาทีมุ่งการฝกฝนอบรมตนใหบรรลุอิสระภาวะ
หลุดพนจากปญหา  พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงวางหลักการพัฒนามนุษยและหลักการ
เรียนรูไดอยางเปนระบบ ครบกระบวนการมีองคประกอบและขั้นตอนตามลําดับตอเน่ืองสมบูรณ 
  ความหมายของการเรียนรู 
  การเรียนรู คือ กระบวนการที่ผัสสะทั้ง  6  ของมนุษย  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  
ใจ  ไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งเรา เกิดธาตุรู (รูสึก หมายรู รูคิด รูแจง) และมีการกระทําโตตอบ  
ฝกฝนอบรมตนเองหรือโดยกัลยาณมิตรจนประจักษผล  เกิดคุณภาวะ (ความรูและความดี)  สมรรถ
ภาวะ (ความสามารถ)   สุขภาวะ (ความผาสุกพอเหมาะพอควร)  และอิสระภาวะ  (พนจากทุกขและ
ความเปนทาส)  (สุมน  อมรวิวัฒน .2542 : 1) 
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  หลักการเรียนรู 
  การเรียนรูตามแนวพระพุทธศาสตรมุงเนนการฝกฝนอบรมตน  เนนวิธีการเรียนรู การคนพบดวย
ตนเอง  การประเมินตนเอง และปรับปรุงแกไขผลแหงการปฏิบัติน้ันเปนเนืองนิจ   ประกอบดวย
หลักการเรียนรูที่สําคัญ  6  ประการ  (สุมน  อมรวิวัฒน .2542 : 1-5)  ดังน้ี 
  1.  มนุษยมีความเปนเอกัตบุคคล  และเปนสมาชิกของสังคมซึ่งตองอยูรวมกับผูอ่ืน  
การเรียนรูที่ไดผลเกิดจากการที่ผูสอนรูจักผูเรียนแตละคนทั้งทางดานบุคลิกลักษณะ   นิสัย  อุปนิสัย  
ความรูสึกนึกคิด   ความถนัด   และผูสอนตองมุงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนแตละคนให
เต็มตามความสามารถของเขา 
  2.  มนุษยเปนเวไนยสัตว  หรือเวไนยบุคคล  สามารถไดรับการสั่งสอนฝกฝน และ
อบรมบมนิสัยได  กระบวนการพัฒนามนุษยใหเกิดการเรียนรูโดยมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงทํา
ความเขาใจในธรรมชาติ  ความเจริญเติบโต ของมนุษยทั้งกายและจิต 
  3.  มนุษยมีภาวะทางสติปญญาแตกําเนิด  (สชาติกปญญา)  และแมมนุษยมีความแตกตางกันก็
ตองไดรับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรู  (โยคปญญา)  ปญญาในพุทธศาสนา  หมายถึง  ความรูทั่ว  
ปรีชา  หยั่งรูเหตุผล  ความรูเขาใจชัดเจน  ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผล  ดีชั่ว  คุณ  โทษ  
ประโยชนมิใชประโยชนเปนตน และรูจักจัดแจง จัดสรร จัดการความรวบรูในกองสังขาร  มองเห็น
ตามความเปนจริง 
  4.  การเรียนรูของมนุษยเกดิขึ้นในวถิีชวีติทั้งชวีติมีลักษณะเปนองครวมของรูป 
(กายภาพ : กาย-วาจา)  กับนาม  (จิตภาวะ)  ซ่ึงเปนการเรียนรูไปตามความเจรญิเตบิโต 
(พัฒนาการ) ของชีวติ 
  5.  การเรียนรูของมนุษยมีแกนหลัก 3  แกน  คือ  การฝกฝนตนเองใหเกิด  ศีล  สมาธิ  
ปญญา   ซ่ึงเรียกวาไตรสิกขา  เพ่ือใหเปนผูมีความสามารถในการคนพบและควบคุมตนเอง  เรยีนรู
และพัฒนาตนเองโดยใชปญญา 
  6.  การเรียนรูที่สําคัญ  คือ การเกิดปญญา  ซ่ึงตองพัฒนาโดยการแสวงหาความรู   
(สุตมยปญญา)  การฝกฝนคนคิด (จินตามยปญญา)  และการฝกฝนตนเอง  (ภาวนามยปญญา) 
  กระบวนการพัฒนาปญญาตามแนวพุทธศาสตร  
  กระบวนการพัฒนาปญญาตามแนวพุทธศาสตรมีลักษณะดังตอไปน้ี  (สุมน  อมรวิวัฒน .2542 : 
5-6) 
  1.  ขั้นเริ่มตน  คือ  สัญญาและศรัทธา  ซ่ึงมีวิธีดําเนินการที่เนนการทดลอง ปฏิบัติ
และพิสูจนความจริงของสาระความรูดวยตนเอง 
  2.  มีลักษณะบูรณาการ  คือ  ฉายภาพรวมของบัณฑิตและอธิบายใหเห็นความผสม
กลมกลืนขององคประกอบ  ปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดปญญา 
  3.  มีลักษณะพัฒนาการที่กาวเวียน  (Spiral  growth)  เปนการสัมพันธกันตั้งแตจุด
เริ่ม  จุดกาว  และจุดผานขึ้นไป 
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  4.  มีลักษณะที่หยั่งรากลึกลงดวยมิใชพุงขึ้นอยางเดียว   เหมือนตนไม   การรูแจง   
หมายถึง การหยั่งรู 
  5.  เนนการสรางแรงจูงใจและสิ่งเรา  (ศรัทธา)  และการฝกฝนตนเอง  แตเม่ือเกิด 
สมาธิและปญญาแลวตองละสิ่งเรานั้นเสีย  เหลือแตปญญาและองคความรูทุกอยางที่มนุษยไดเรียนรู
ตองมีสติกํากับ  และมีแนวทางปฏิบัติที่ชอบธรรม  คือ  มรรคมีองคแปดเสมอ 
  6.  มิไดมุงเพียงเกิดปญญาเทานั้น แตอุดมการณสูงสุด คือ  การใชปญญาปฏิบัติให
เกิดอิสรภาพอันสมบูรณ 
  หลักการสอนตามแนวพุทธศาสตร 
  นักการศึกษาสามารถนําหลักการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตรไปใชในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญ  ดังนี้  
(สุมน  อมรวิวัฒน .2542 : 1-5) 
  1.  ตองสรางฉันทะแกผูเรียนแตละคน ในขณะเดียวกันก็เนนใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียน  ไดทํางานกลุมและฝกทักษะการเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
  2.  จัดกระบวนการเรียนรูเริ่มตนที่บุคคล  มีขั้นตอนดําเนินการตามหลักการพัฒนาตน  
ไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา   จุดหมายปลายทางของการเรียนรู คือ อิสระภาพทั้งทางกาย และจิต
ของบุคคล 
  3.  จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความพรอม  ความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจของ
ผูเรียน   สนับสนุนใหผูเรียนเกิดความวิริยะ  คือ ความเพียรในการฝกฝนตนเอง   เพ่ือใหบรรลุผล
ตามหลัก อิทธิบาท 4 
  4.   วธิีการเรยีนการสอนจะตองเปนกระบวนการซึมซับ  ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนารูป
กับนาม  รวมกันเขาเปนชีวิตหรือขันธ 5  ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ   เปนการเรียนการสอนที่
พัฒนามนุษยดานพฤติกรรม  ความรูสึก  การรับรู  การคิดพิจารณา  และความรูแจง  ทั้งน้ีผูสอน
และผูเรยีนตองใชสตปิญญากํากับการฝกฝนอบรมโดยตรง 
  5.   ครูผูสอนตองรูจักผูเรียนแตละคน และถือวาผูเรียนเปนมนุษยที่ตองไดรับการ
พัฒนาทั้งทางกาย  วาจา  จิต  และปญญา  การเรียนการสอนไมใชการถายทอดความรูดานปริยัติ
เทานั้น  หากแตเนนการฝกหัดอบรม (ปฏิบัติ)  และการวิเคราะหประเมินผลของการปฏิบัติน้ันดวย  
(ปฏิเวธ) 
  6.   การเรียนการสอนเพื่อใหเกิดปญญามีหลายวิธี อาจเปนการเรียนรูโดยเริ่มจากการ
แสวงหาความรูดวยการฟงผูอ่ืนแลวนํามาคิดปฏิบัติ เกิดปญญา  หรือเกิดจากจินตามยปญญากอน
คือคนคิดเอง  แลวจึงแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  นํามาคิดปฏิบัติจนเกิดปญญา   หรืออาจเริ่มตนดวย
การทดลองปฏิบัติ  คือ   ภาวนามยปญญา   แลวคิดคนหาเหตุผลดวยตนเอง  แสวงหาความรู
เพ่ิมเติมจนเกิดปญญารูแจง 
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       จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวาหลักการเรียนรูความแนวพุทธศาสตร เชื่อวา  การเรียนรู
คือกระบวนการที่ผัสสะทั้ง  6  ของมนุษย  คือ ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ได สัมผัสและสัมพันธ
กับสิ่งเรา  จนเกิดความรูสึก  หมายรู  รูคิด  และรูแจง  มีการฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรู 
ความเขาใจและเห็นประโยชน  เกิดทักษะรูความพอเหมาะพอควรและมีอิสระภาวะ  เม่ือนําหลักการ
มาประยุกตปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนจึงมีลักษณะที่เนนการฝกปฏิบัติอบรมตน  เนนวิธีการเรียนรู  
ผูเรียนคนพบดวยตนเอง  การประเมินตนเอง และการปรับปรุงแกไขผลแหงการปฏิบัติน้ันเปน
เนืองนิจ โดยมีครูเปนกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง ชวยสรางบรรยากาศทางวิชาการและ
สิ่งแวดลอมที่มีสุนทรียภาพ 
 
 สรุปแนวคิดทีนํ่ามาใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะ
การคิดเปนเครื่องมือสาํหรับสรางองคความรูดวยตนเอง  ประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน คือ  
  1. การเชื่อมโยงขอมูล  หมายถึง  การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับความรูเดิม
เพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณ 
  2. บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  หมายถึง  การบอกไดวาตนเองรูอะไร  ตองการรู
อะไร   
  3. การใชขอมูล  หมายถึง  การนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือปฏิบัติขณะกําลัง
เรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
  4. บอกจุดบอดของปญหา  หมายถึง  วิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อบอกใหรูวา
ตนเองไมเขาใจในสวนใด   
  5. การประเมินความคิดของตนเอง  หมายถึง  การสรุปขอความรูที่คนพบใหม   
  6. การประเมินความกาวหนา  หมายถึง  การนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงให
เกิดสิ่งใหม  หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 
 

แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 1.  ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
     รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  สภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซ่ึงไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ  ตามหลักปรัชญา  ทฤษฎี  
หลักการแนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดยประกอบดวยกระบวนการหรือขั้นตอนสําคัญในการเรียน
การสอน  รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้น
เปนไปตามทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือซ่ึงไดรับการพิสูจน  ทดสอบ  หรือยอมรับวามี
ประสิทธิภาพ  สามารถใชเปนแบบแผนในการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบ
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น้ัน ๆ  ดังน้ันรูปแบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ๆ (ทิศนา  แขมมณี.  
2545 : 219-220) ดังน้ี 
  ก. มีปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  หรือความเชือ่ที่เปนพ้ืนฐานหรือเปน
หลักการของรปูแบบการเรียนนั้น ๆ 
  ข. มีการบรรยายและอธบิายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 
  ค. มีการจัดระบบ  คือ  มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของ
ระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ 
  ง. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตาง ๆ อันจะชวยให
กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  รูปแบบการเรียนการสอนจะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดความมาได   และมี
ศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหม ๆ ได 
 2.  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4แบบ 
  รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ เปนนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถจัดการเรียนการสอนได
กับนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาดวยความเชื่อที่วาจะมีผลตอการเรียนรูของเด็กที่มี
รูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกันได  อีกทั้งการสอนแบบนี้ยังพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกตามหลักการของ
การสอนแนวใหม เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางมีความสุข 
  ความหมาย 
  การเรียนการสอนแบบเนนผูเรียน 4 แบบ หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยการผสมผสานลักษณะการเรียนรู 4 แบบคือ  แบบจินตนาการ  แบบคิด
วิเคราะห  แบบใชสามัญสํานึก  และแบบเรียนรูดวยพลังความคิดผนวกกับการกระตุนสมองทั้งซีก
ซายและซีกขวาใหทํางานไปพรอม ๆ กันเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
  ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน 
  เบอรนิส  แม็คคารธี่ (Bernice McCarthy. 1980)  ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ขึ้นจากแนวคิดของ เดวิด โคลป (David Kolb. 1976)  เปนพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนรูและ
แนวความคิดในเรื่องความแตกตางของคน  โคลป (Kolb)อธิบายวา  การเรียนรูเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธของ 2 มิติ คือ การรับรู (Perception)  และกระบวนการจัดกระทําขอมูล (Processing)  
แตละมิติมีลักษณะดังน้ี 
  มิติการรับรูของบุคคลมี 2 ชองทาง คือ ผานทางประสบการณที่เปนรูปธรรมหรือ
ประสบการณตรง (Concrete Experience) และผานทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract 
conceptualization) 



 

 

67 

  มิติกระบวนการจัดกระทํากับขอมูลที่รับรูน้ันมี 2 ลักษณะเชนเดียวกันคือ กระบวนการ
เรียนรูผานทางการปฏิบัติจริง (Active Experimentation) และจากกระบวนการสังเกตหรือการรับรู
ขอมูลพรอมกับนํามาคิดไตรตรอง (Reflextion Observation) 
  เม่ือลากเสนตรงของมิติการรับรู  2 ชองทางและมิติของกระบวนการจัดการทําขอมูล
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูมาตัดกันแลวเขียนเปนวงกลมจะเกิดพื้นที่เปน 4 สวนของวงกลม  ซ่ึงสามารถ
แทนลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ (อุษณีย  โพธิสุข.   2537 ; ศักดิ์ชัย  นิรัญทวีและไพเราะ  
พุมม่ัน.  2543 : 8 ; ทิศนา  แขมมณี.  2545 : 260) 
 
 
 
                                 ประสบการณตรง (Concrete   experience ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ความคิดรวบยอด (Astract   conceptualization ) 
 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการเรียนรูของ  David  Kolb 
 ที่มา: ศักดิ์ชัย  นิรัญทวีและไพเราะห  พุมม่ัน  (2543 ) วัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) หนา 8   
 
  แม็คคารธี่ (McCarthy.  1980)ไดขยายความคิดของโคลป (Kolb)  ตอโดยใหพ้ืนที่ 4 
สวนของวงกลมแทนลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบซึ่งเปนการเรียนรูของนักเรียนที่มีอยูจริง
ทุกชั้นทุกโรงเรียนทั่วโลก  มีรูปแบบการเรียนรูของตนเอง  แตละแบบมีลักษณะดังน้ี (ศักดิ์ชัย  นิรัญทวีและ
ไพเราะ  พุมม่ัน,  2543 : 9 ; ทิศนา  แขมมณี.  2545 : 260 ; Learning Styles and the 4MAT System: A 
Cycle of Learning.2003: Online) 
  แบบที่ 1 เปนผูเรียนที่ถนัดจินตนาการ (Imaginative learners) เพราะมีการรับรูผาน
ทางประสบการณที่เปนรูปธรรม และใชกระบวนการจัดกระทําขอมูลดวยการสังเกตอยางไตรตรอง 
ผูเรียนตองการเหตุผลในการเรียนรู 

 

 

ลงมือปฏิบัติ 
(Active  experimentation) 

สังเกตโดยใชความคิดอยาง
ไตรตรอง 
(Refletive  observation) 

กระบวนการ 
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  แบบที่ 2 เปนผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห (Analytic learners) เพราะมีการรับรูผาน
ทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม และชอบใชกระบวนการสังเกตอยางไตรตรอง เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริง 
  แบบที่ 3 เปนผูเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก (Common sense learners) เพราะมีการรับรู
ผานทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม และชอบใชกระบวนการลงมือทํา 
  แบบที่ 4 เปนผูเรียนที่ถนัดในการใชพลังความคิด (Dynamic learners) เพราะมีการรับรู
ผานทางประสบการณที่เปนรูปธรรม และชอบใชกระบวนการลงมือปฏิบัติและคนพบสิ่งใหมดวยตัวเอง 
  สมองกับการเรียนรู 
  แม็คคารธี่ (McCarthy. 1980) เสนอรูปแบบการสอนที่ใชเรื่องสมองซีกซายและซกีขวา
มาผนวกกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ (ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี และไพเราะ  พุมม่ัน.  2543 : 
9 ; Learning Styles and the 4MAT System: A Cycle of Learning.2003: Online)ในการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงการทํางานของสมอง
ของผูเรียนดวย  จากการวิจัยพบวาสมองของคนแบงเปน 2 ซีก  แตละซีกทํางานแตกตางกันโดย
สิ้นเชิง  และทั้ง 2 ซีก มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  กระบวนการทํางานของสมอง 2 ซีก
เชื่อมสานตอกัน  โดยสมองซีกขางซายทํางานเกี่ยวกับ ลําดับ วิเคราะห  เหตุผล  และภาษา มี
กระบวนการของการคิด  การแกปญหา  และการวางแผนอยางเปนระบบ  สวนสมองซีกขวา  ทํา
หนาที่มองหรือดูสิ่งตาง ๆ ในภาพรวม  โดยสัมพันธกับความเชื่อ  ความคิดเห็น  จิตสํานึก  และ
สุนทรีย  ถาสมองทั้ง 2 ซีกทํางานรวมกันจะชวยใหการใชสมองนั้นเปนการพัฒนาปญญาและ
จินตนาการ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2546 : 34)  เพ่ือการอรรถาธิบาย  และการปะทะสัมพันธ  เพ่ือ
สนับสนุนความรูสึกทางสัมผัสพิเศษเทา ๆ กับการสังเกตขอมูล  เพ่ือเห็นสรรพสิ่งทั้งในภาพรวม  
เพ่ือจะชวยใหนักเรียนหาคําตอบที่จะนําไปสูคําถามที่ดีขึ้น (อุษณีย  โพธิสุข.  2537 : 68) 
  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 
  แม็คคารธี่ (McCarthy.  1980)ไดอธิบายวาหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเนน
ผูเรียน 4 แบบ เปนการผสมผสานลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบกับการกระตุนสมองทั้งซีก
ซายและซีกขวาใหทํางานไปพรอม ๆ กัน (อุษณีย  โพธิสุข.  2537 : 62-63 ; ศักดิ์ชัย  นิรัญทวีและ
ไพเราะห  พุมม่ัน. 2543 : 9-11 ; The 4 Step Lessons.2003: Online) แบบการเรียนรูแตละแบบมี
รายละเอียดดังน้ี 
  1.  ผูเรียนแบบที่ 1 (Type One Learner)  เรียนดวยการจินตนาการซึ่งผูเรียนจะรับรู
ผานประสาทสัมผัสและความรูสึกแลวมาประมวลกระบวนการเรียนรูไดดียิ่งในภาวะที่ตนเองไดมี
โอกาสเฝามอง  หรือการไดรับการสะทอนกลับทางความคิดจากการสังเกต (Reflective Watching) 
สมองซีกขวาของพวกนี้ทําหนาที่เสาะแสวงหาความเขาใจจากประสบการณหรือทําความเขาใจใน
แงมุมของเขาจากเรื่องที่ตองการเรียน  หรือเรื่องที่เขาตองการรับรู  สมองซีกซายขุดคนเหตุผลและ
ความเขาใจจากการวิเคราะหคําถามที่คิดจะพูดขึ้นมาเสมอ ๆ คือ  “ทําไม”  เด็กกลุมน้ีตองการเขาใจ
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เสียกอนวาทําไมพวกเขาตองเรียนสิ่งเหลานี้แลวจะเกี่ยวของกับตัวเขาหรือสิ่งที่สนใจอยางไร  
โดยเฉพาะเรื่องคานิยม  ความเชื่อถือ  ความคิด  คตินิยม  ความรูสึก  ผูเรียนเชนนี้หาเหตุผลที่
จะตองเรียนรูกอนสิ่งอ่ืน ๆ  
  2.  ผูเรียนแบบที่ 2 (Type Two Learner)  เรียนดวยการวิเคราะหซ่ึงผูเรียนจะรับรูใน
ลักษณะรูปธรรมและนําสิ่งที่รับรูมาประมวลกลไกหรือกระบวนการเรียนรูในลักษณะของการเฝา
สังเกตหรือคิดวิเคราะห  เด็กกลุมน้ีคําถามที่สําคัญที่สุดคือ “อะไร”  สมองซีกขวาเสาะแสวงหา
ประสบการณที่จะสามารถบูรณาการกับการเรียนรูใหม ๆ และตองการความชัดเจนในเรื่องคําตอบ
ขององคความรูที่ไดมา  ในขณะที่สมองซีกซายมุงวิเคราะหจากความรูใหม  โดยมุงหาขอมูลที่
ถูกตองนาเชื่อถือจากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ  ตองการศึกษาหาความรูความจริงและมีความสามารถสูง
ในการนําความรูไปพัฒนาเปนความคิดรวบยอด  ทฤษฎี  หรือจัดระบบหมวดหมูของความคิดได
อยางดี  เด็กกลุมน้ีจะเรียนอะไรตอเม่ือรูวาจะตองเรียนอะไรและอะไรที่เรียนได 
  3.  ผูเรียนแบบที่ 3 (Type three Learner)  เรียนดวยการใชสามัญสํานึก  รับรูโดย
ผานกระบวนการคิดและสิ่งที่เปนนามธรรม  แตการประมวลความรูน้ันผูเรียนประเภทนี้จะตองการ
การทดลองหรือกระทําจริง  เด็กกลุมน้ีคําถามที่นิยมมากคือ “อยางไร”  “ทําอยางไรจึงจะนําความคิด
ไปประยุกตใชงานได”  (How Does it Work?)  สมองซีกขวาคนหากลยุทธในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบขององคความรูไปสูการนําไปใช  ในขณะที่สมองซีกซายมองหาสิ่งที่จะเปนขอมูลเพ่ิมเติม  
“ใครเขาทําอะไรไวบาง?”  เด็กกลุมน้ีตองการการทดลองทําบางสิ่งบางอยาง  และตองการที่จะฝก
ปฏิบัติ  และตองการเปนผูปฏิบัติ  พวกเขาสามารถใชไดในโลกแหงความจริงหรือไม  พวกเขาสนใจ
ที่จะนําความรูมาสูการปฏิบัติจริง และอยากรูวาถาจะทําสิ่งที่ทําไดทําอยางไร 
  4.  ผูเรียนแบบที่ 4 (Type Four Learner)  เรียนดวยพลังความคิดซึ่งผูเรียนจะรับรู
ผานสิ่งที่เปนรูปธรรมและผานการกระทํา  คําถามที่ผุดขึ้นในหัวใจของเด็กกลุมน้ีบอย ๆ คือ “ถา...?” 
“if……?”  สมองซีกขวาทํางานในการเชื่อมโยงความคิดใหขยายกวางขวางยิ่งขึ้น  ในขณะที่สมองซีก
ซายเสาะหาการวิเคราะหเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเดนขึ้นในชีวิตจริง  เด็กกลุมน้ี
มีความสามารถที่จะมองเห็นความสัมพันธการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและนําผลการเรียนรูมาสูชีวิต
จริง  กลั่นกรองความคิดออกมาเปนรูปแบบของความคิดที่แปลกใหมเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนถึงแมวา
การกระทํานั้นจะมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม 
 สรุปไดวาผูคิดทฤษฎีน้ีเชื่อวา  เราจําเปนตองสอนเด็กโดยใชวิธีการทั้งหมดที่กลาวมาแลว
สี่ลักษณะเทา ๆ  กัน    เพราะทักษะทางธรรมชาติของผูเรียนทั้งสี่อยางเปนสิ่งที่เราตองการจากการหมุนเวียน
รูปแบบการสอนทั้งสี่ลักษณะนี้ทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะไดแสดงความสามารถอยางนอย 25% ของ
เวลาที่ทาทายพวกเขา สวนเวลาที่เหลืออาจไมเปนที่พอใจเทาไร 
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                                                                   ประสบการณตรง 

 
 
 
 
 
 
 
การลงมือปฏิบัติ                                                                                                          

 
                                                                                                               
                                         

                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                     ความคิดรวบยอด 

 
ภาพประกอบ 7  วงจรการเรียนรูตามหลกัการของรูปแบบการเรยีนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ        
ที่มา:อุษณีย  โพธิสุข.  (2537) วธิีสอนเด็กปญญาเลิศ  หนา  62 ; Learning Styles.2003:Online    
 

3. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา 
  รูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา  เปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดกับ
นักเรียนระดับตั้งแตอนุบาลถึงอุดมศึกษาดวยความเชื่อที่วา  การสอนที่มุงถึงจิตใจของผูเรียนที่
ตองการเรียนอยางมีความสุขควบคูไปกับการพัฒนาปญญา   วิธีการสอนเนนที่กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของครูที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
  ความหมาย 
  การเรียนการสอนแบบจิตปญญา  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางโดยมุงถึงจิตปญญา  ซึ่งใหความหมายจิตวาเปนการเรียนที่ตรงกับความตองการของ
ผูเรียนมีปฏิบัติการทางความคิด  ตื่นตัวและสนุกที่จะเรียน    สวนปญญาใหหมายถึงการสงเสริม

ขวา ขวา 

ขวา ขวา 

ซาย ซาย 

ซาย ซาย 

ผูเรียนแบบที่ 4 ผูเรียนแบบที่ 1 

ผูเรียนแบบที่ 2 ผูเรียนแบบที่ 3 

อยางไร? 
ปฏิบัติและเรียนรู 
ตามลักษณะเฉพาะตัว 

อะไร? 
สรางความคิดรวบยอด 

             ถา? 
บูรณาการการประยุกต 
กับประสบการณ 

      ทําไม? 
ประสบการณใหเปน 
สวนหนึ่งของตนเอง 

   สังเกต/ 
คิดวิเคราะห 
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พุทธิปญญา   ดวยการเพิ่มพูนและขยายขอความรูที่จําเปนตองเรียนใหเกิดความเขาใจอยางกระจาง
ชัดและจําไดจากกิจกรรมการสอน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543: 47) 
  ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  (2543 : 39-45)  ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นโดยนํา
ลักษณะเฉพาะของกิจกรรมมาจัดเปนระบบการเรียนการสอนและออกเปนรายงานในป พ.ศ. 2543  
มโนทัศนของการสอนแบบจิตปญญาจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการสอนแตละครั้งตอง
สนองตอบความรูสึก  ความตองการของผูเรียนสรางความเขาใจและตระหนักรูในสิ่งที่ผูเรียนตอง
เรียนรู เสมอ  ทฤษฎีสนับสนุนแนวคิดคือทฤษฎีของพิอาเจท (Piaget)และบรูเนอร (Bruner)  
ทฤษฎีพิอาเจทอธิบายถึงกลไกการเกิดการเรียนรูของเด็กโดยไมพูดถึงภาษาในขณะที่ทฤษฎีของบรูเนอรได
ผนวกเงื่อนไขทางภาษารวมดวย  ซ่ึงจากแนวคิดของทฤษฎีทั้ง 2 รวมกันน้ี  จัดเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการสอน
แบบจิตปญญา  เนนตัวผูเรียนโดยใชแนวทฤษฎีของเพียเจทในการพัฒนากิจกรรมการสอนรวมกลวิธี
การสอนใหเปนไปตามหลักทฤษฎีของบรูเนอร  การสอนแบบจิตปญญาเชื่อวา  การจัดกิจกรรมการสอนดวย
การประสานความรูใหมประสบการณใหมใหตอเนื่องกับประสบการณเดิมผูเรียนจะเรียนรูไดมาก
ที่สุด  ในขณะเดียวกัน  การใหคําอธิบายและเสริมความรูจากครูโดยวิเคราะหจากกิจกรรมที่ผูเรียน
ปฏิบัติ  เปนการขยายแนวคิดตามหลักการของบรูเนอรซ่ึงเชื่อวาผูเรียนจะไดเรียนรูสูงสุดดวยการคนพบจาก
กิจกรรม 
  หลักการของการสอนจิตปญญาเช่ือวาในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม  ถา
ตองการประสิทธิภาพผูสอนตองทําใหผูเรียนผานกิจกรรมการสอนดังน้ี 
  1.  พัฒนาความรู ทักษะและเจตคติตามจุดประสงคการเรียน 
  2.  พัฒนากระบวนการคิด 
  3.  มีสวนรวมในการเรียน 
  4.  มีความสุขในการเรียน 
  5.  สะสมพิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต 
  การพัฒนาแนวคิดสูรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา 
  จากแนวคิดและหลักการทางทฤษฎี พบวาการเรียนการสอนที่พัฒนาปญญาผูเรียน
ตองเขาถึงความเปนองครวมของผูเรียน ไดแก สภาพรางกาย จิตใจ ปญญา และบริบทของตัว
ผูเรียนที่เปนเง่ือนไขบงชี้ถึงความตองการและความสนใจในการเรียน  การสอนที่เนนผูเรียนนี้  ตอง
มีลักษณะของการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจผูเรียน  สรางใหผูเรียนเกิดการรวมคิดรวมคน
และการสูตนเอง  ตลอดเวลาของการสอนโดยผานกิจกรรมสําหรับผูเรียน 5 ประการคือ  การเรียน
ตองลงมือกระทําดวยการคิด (A)  ตองมีการแสดงออก (B)  ตองมีการเรียนแบบรวมมือ (C)  ซ่ึง
หมายถึงไมไดเรียนคนเดียว  แตเรียนเปนกลุมยอย 4-5 คน  มีการคนพบ (D)  อาจคนพบตัวเอง
ดานความรูหรือความเขาใจในตน  ในขณะเดียวกันก็รูวาตนกาวหนาทางการเรียนไปอยางไร (P) 
โดยทั้งนี้ครูจะกระตุนใหกระบวนการเรียนมีความตอเน่ืองดวยการประเมินการสอน (A) ซ่ึงในการสอน
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แบบจิตปญญาเนนมากครูผูสอนตองประเมินภาพความสําเร็จของการสอนตลอดเวลาพรอมแกไข  
และปรับบรรยากาศการเรียนใหเปนการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  การเรียนการสอนแบบจิตปญญาจะเนนถึง
การใชปญญาควบคูไปกับจิตใจที่สุนทรีย  ความสัมพันธขององครวมผูเรียนและการจัด การเรียนการสอน
แบบจิตปญญามีความเกี่ยวเนื่องกัน  ดังในภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8   แนวคิดการสอนแบบจติปญญา 
ที่มา : กุลยา  ตันติผลาชวีะ (2543).การสอนแบบจิตปญญา : แนวการใชในการสรางแผนการสอน                              
ระดับอนุบาลศึกษา  หนา 45 
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  กิจกรรมการเรียนการสอน 
  กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญาที่
ผูวิจัยคัดเลือกมาใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  กิจกรรมที่ผูเรียนตองเรียนรูดวยการปฏิบัติการคิด   
กิจกรรมที่ผูเรียนตองแสดงออก  กิจกรรมที่ผูเรียนตองเรียนแบบรวมมือและกิจกรรมที่ผูเรียนเรียนรู
จากการคนพบ  ซ่ึงแตละกิจกรรมมีรายละเอียดดังน้ี 
  ปฏิบัติการคิด (Active Learning) 
  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตองเปนการเรียนการสอนที่กระตุนความใครรู  ใคร
เห็นของผูเรียน  การไดจับ  การไดสัมผัส  ไดคิด  ไดเห็น  เปนการกระตุนการเรียนรูทั้งสิ้น  ครูตอง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหโอกาสผูเรียนไดปฏิบัติและไดคิดอยางแทจริง (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2545 : 159) 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  (2543 : 50)  อธิบายวา  การจัดการเรียนการสอนใหกับคนทุก
วัยแทจริงแลวผูเรียนทุกคนตองอยากเห็นสิ่งที่แปลกไป  อยากรูสิ่งแวดลอมรอบตัวโดยเฉพาะเด็ก  
เชน  เด็กชอบตั้งคําถามเสมอวา  ทําไม  อะไร  อยางไร  หากเขาไดการตอบสนองที่ดีการพัฒนา
ปญญาจะกาวไปอยางมีประสิทธิภาพ  ความอยากเปนทางนําไปสูการเรียนรู  การสนองตอบความอยากรูจึง
เปนทางนําไปสูการคนหาคําตอบ ผลที่ตามมาคือ  การเรียนรูอยางแทจริง  ซ่ึงการเรียนรูน้ันหากเปน
การสานตอประสบการณดวยแลวจะเปนการจําที่ยาวนาน  ครูควรเลิกใชวิธีการบอก  การอธิบาย  
หรือการสั่งงานที่เปนแบบฝกหัดที่ตางคนทําในชั้นเรียนมาเปนวิธีใหผูเรียนลงมือกระทําดวยการคิด
ใหมากขึ้น 
  การเรียนรูอยางเปนระบบจะใชเวลาสั้น  รวดเร็ว  ถูกตอง  ไมตองลองผิดลองถูก  ถา
การจัดการเรียนการสอนนั้นมีการคิดและลงมือกระทํา  ซ่ึงหมายถึงการไดลงมือคิดและกระทําที่ไมใช
มุงการฟงคําสั่งสอน  หรือทํากิจกรรมตามใจชอบอยางไรจุดมุงหมาย  แตปฏิบัติการคิดในที่น้ี
หมายถึงการเรียนที่ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ทั้งไดคิดไดกระทําโดยมีครูเปนผูมีสวนรวมให
ความเห็นในการสรางความเขาใจหรืออธิบายเมื่อผูเรียนสงสัยการเรียนรูดวยการปฏิบัติการคิดนี้จะ
ทําใหพุทธิปญญาของผูเรียนสรางโครงขายความรูใหม  ที่งอกงามหรือขยายพื้นฐานความรูเดิมให
กวางขวางขึ้น  พ้ืนฐานของการปฏิบัติการคิดนี้  เชื่อวา “การเรียนรูจะไมเกิดขึ้นเลยหากการเรียนนั้น
ไมใชกระบวนการคิด 
  หลักการสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติการคิดมี
ใจความสําคัญ  12 ประการดังน้ี (Active Learning Definitions.2002: Online) 
  1.  ผูเรียนใชสมองของตนเองในการคิด แกปญหา และคิดประยุกตสิ่งที่เขาเรียนรู 
  2.  ผูเรียนมีความรับผิดชอบขณะทํากิจกรรมการเรียนรู 
  3.  ผูเรียนสนใจในกระบวนการพัฒนาปญหาดวยตนเองจากขอมูลที่พวกเขากําลัง
ตองการ และจะทดสอบโดยใชความคิดอยางมีเหตุผล 
  4.  การเรียนรูจากการปฏิบัติคือการเขาถึงการเรียนรูที่ผูเรียนอยูในฐานะที่เปนครูของ
ตนเอง 
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  5.  กลยุทธในชั้นเรียนที่เด็กไดรับทําใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาสาระเพิ่มขึ้นมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมและลดการแขงขัน 
  6.  ผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติ สามารถใหขอมูลยอนกลับจากการปฏิบัติและมีอิสระใน
การเรียนรู จากวัสดุอุปกรณเพ่ือการเรียนรูในชั้นเรียน ครูจะสอนเด็กอยางไรในการทํางานและเขาใจ
ผลงานที่ทําภายในบริบทของการมีระเบียบวินัย 
  7.  การเรียนรูเปนธรรมชาติของกระบวนการปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอการอาน การพูด 
การฟง การคิดอยางลุมลึก และการเขียน บางครั้งการคิดเกิดขึ้นขณะที่กําลังสนใจฟงครูพูด 
  8.  ผูเรียนตองการการอาน การเขียน และการอภิปราย หรือการแกปญหา ในผลงาน
ที่ใชความคิด และใชทักษะการคิดระดับสูงในการวิเคราะห สังเคราะห และการประเมิน จากกิจกรรม
ที่เขาไดกระทําดวยการคิด 
  9.  ใหโอกาสผูเรียนไดบูรณาการขอมูลใหม สรางความเขาใจ หรือฝกทักษะซึ่ง
นําไปสูโครงสรางทางปญญาดวยตนเอง เชน การใชถอยคําใหม ๆ 
  10. ครูเปนผูชวยเหลือการเรียนรูและผูเรียนเปนผูมีสวนรวมในการทํากิจกรรม สนใจ
การสนทนากับเพ่ือนรวมงานและครู 
  11. ผูเรียนเรียนรูดวยความสนใจในการใชการคิดอยางมีวิจารณญาณซึ่งเปนการคิด
ชั้นสูง เชน การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินขอมูล 
  12. ผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดสรางความคิด ไดแสดงออก และไดทดสอบ
ความคิดของตน หรือการแกปญหาดวยตนเอง 
  การแสดงออก (Behaving Well) 
  ครูมีหนาที่ใหผูเรียนแสดงออกดวยการใหอิสระแกผูเรียนในการคิดและการกระทํา
กิจกรรมการเรียนรู  ใหโอกาสผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคนและนําเสนอดวยความรูสึกสบายใจ  
หลักการสําคัญคือการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค  ลดพฤติกรรมที่ไมตองการลง  การแสดงออก
ของผูเรียนตองเปนการแสดงออกที่นําไปสูการเรียนรูจากงานกลุมหรืองานเดี่ยวที่ครูมอบหมายใหทํา
หรือที่ผูเรียนสนใจทํา (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 160) 
  รูปแบบของการแสดงออกที่ครูตองพัฒนาใหเกิดขึ้นกับผูเรียนในการเรียนรูคือ 
  1.  ผูเรียนสามารถบอกไดวาสังเกตพบอะไรจากการกระทํา 
  2.  ผูเรียนตองแสดงความสามารถจําแนกเรื่องที่ศึกษาอยางมีเหตุผล 
  3.  ผูเรียนตองพูด สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุปของกลุม
ที่เกิดจากการคิดอยางชัดเจน 
  4.  การลงมือปฏิบัติ การเรียนดวยการลงมือปฏิบัติน้ีจะเปนการปฏิบัติดวยการลงมือ
กระทํา การคิด การพูดหรือการแสดงอยางหนึ่งอยางใดก็ได 
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  5.  การคิด ในเบื้องตนของการกระตุนใหผูเรียนคิด เริ่มจากโจทยปญหาของครู และ
ความหมั่นใชคําถามของครูในการใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบ ครูอาจตั้งประเด็นคําถามใหคิดรวมกัน
หรือใหคิดคนเดียว ขึ้นอยูกับจุดประสงคการเรียนการสอน 
  การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
  ความรวมมือในการเรียนการสอน  หมายถึง  การเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดย
สมาชิกของกลุมมีสวนรวมในการเรียนรูดวยการศึกษาขอมูล  หรือแกปญหารวมกันจากกรณีศึกษา
หรือปญหาที่ครูกําหนด  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ใหกําลังใจ  ใหการดูแลกลุม  สมาชิกกลุมมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวกและไววางใจกัน  ขอผิดถูกของกลุมใหเปนขอตกลงรวมกัน  กลุมที่ใชในการเรียน
แบบจิตปญญานี้เปนกลุมขนาดเล็กมากไมเกิน 5-6 คน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 160) 
  การเรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมที่พัฒนาเด็กใหเกิดทักษะทางสังคม  โดยสงเสริม
การพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางบวก  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกัน  มีความสามารถในการให
เหตุผลทั้งเปนกลุมและรายบุคคล  มีทักษะการทํางานกลุมเล็กและเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล
กับบุคคล  มีความสามารถในการทํางานเปนกระบวนการกลุมได (Cooperative Learning.2003:   
Online)   การเรียนรูดวยการรวมมือและเปนกลุมเพ่ือการเรียนรู (Cooperative Learning) น้ี มี
ประสิทธิภาพมากกวาการเรียนรูดวยการแขงขันและการเรียนรูคนเดียว (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543: 
57) กลาวถึงผลของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเพ่ิมเติมจากที่กลาวมาแลวดังน้ี 
  1.  ผูเรียนไดทํางานรวมกัน สนุกกับการคิดรวมกันไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นของ
กันและกัน 
  2.  เพ่ิมพูนการปฏิบัติเชิงวิชาการ เพราะผูเรียนไดกรอบแนวคิดใหม ๆ ไดแก ปญหา 
ไดการคนควาหาขอมูลใหมจากเพื่อน และจากผลการคิดของกลุม 
  3.  กระตุนใหเกิดการเรียนรูแบบมีการคิดและลงมือกระทําที่นําไปสูการคิดหาคําตอบ
รวมกันเปนกลุม 
  4.  เพ่ิมการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันจากการทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จ 
  5.  เพ่ิมพูนทักษะทางภาษาและการพูด เพราะตองมีปฏิสัมพันธกับกลุม ตองเสนอ
ความคิดเห็นในกลุมยอมรับ วิจารณเพ่ือหาขอตกลงรวมกัน 
  6.  เตรียมผูเรียนเขาสูสังคมปจจุบัน ดวยการแกปญหารวมกันใชพลังความคิด ใช
ปญญารวมกัน 
  7.  ปรับปรุงประสิทธิภาพครู เพราะครูตองศึกษาแนวทางที่จะทําใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคกลุม และการเรียนที่ตองการ ครูตองใชเทคนิคการสอนหลายประการรวมกันในการให
กลุมทํางานรวมกัน และประเมินงานกลุมเพ่ือใหเกิดผลสะทอนกลับที่กลุมไดเรียนรูจากผลงานของ
งานและกลุมอ่ืน 
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  การเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning) 
  การเรียนสิ่งใดก็ตามที่ผูเรียนไดเพียงแตจินตนาการโดยไมไดสัมผัสยากที่ผูเรียนจะ
เขาใจหรือเรียนรูได  ถาหากตองการใหมีการเรียนรูเกิดขึ้นมีองคความรูอยางแทจริง  แลวตองให
ผูเรียนมีประสบการณตรง  แลวคนพบความรูดวยตนเอง  (Discovery Learning)  การสอนเพื่อใหมี
การคนพบน้ีครูตองมีความรูเต็มที่รูวิธีสอน  รูวัยของผูเรียน  ตองรูวาผูเรียนรูอะไรมากอน  การเรียน
การสอนมุงใหเด็กคนพบดวยจิตมีสุขและใชปญญา  ครูไมใชผูบอกความรู  แตเปนผูชวยใหผูเรียนมี
ประสบการณตอเน่ืองที่บังเกิดความรูดวยการปอนขอมูลกลับ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2545 : 161)  
การคนพบ (Discover)  คือการที่เด็กไดศึกษาคนควาเพื่อใหไดมาซึ่งการคนพบมโนทัศนโดยการสังเกต  การจัด
ประเภท  การวัด  การคาดคะเน  และการอางอิงหรือลงความเห็นจากขอมูล  โดยมีครูเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหคําแนะนําชวยเหลืออยางมีขอบเขตจํากัด(พรรณี ช. เจนจิต.2545 : 205-206;อางอิง
จากGorman. 1972) 
  อะบรัสคาโต (Abruscato. 2000:39)ใหความสําคัญในการชวยเหลือครูเพ่ือคิดวางแผน
กระบวนการเรียนรูดวยการคนพบ  ดังน้ี 
  1.  การคิดหาคําตอบหรือการสํารวจ ครูเปนผูมีบทบาทในการสังเกต ตั้งคําถามและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมเล็ก ๆ บทบาทผูเรียนในครั้งน้ีมีหลายการกระทํา ครู
เปนผูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเอง 
  2. สรางมโนทัศน ครู เปนผู มีบทบาทในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเด็กที่ มี
ความสัมพันธกับประสบการณของเด็ก ซ่ึงทําใหเด็กสามารถนําไปสรางคําศัพท ตําราเรียน การไดมี
โอกาสดูและฟง และอุปกรณการเขียนอ่ืน ๆ อาจใชในการสรางมโนทัศนและรวบรวมขอมูล 
  3.  การประยุกตมโนทัศน ครูเสนอสถานการณใหม ๆ หรือปญหาที่สามารถแกไขบน
พ้ืนฐานของประสบการณการสํารวจและการสรางมโนทัศน เน่ืองจากในชวงการคิดคนหาคําตอบทํา
ใหเด็ก ๆ สนใจในการทํากิจกรรม 
  ความกาวหนาในการเรียนรู(Progress) 
  ความกาวหนาในการเรียนรู(Progress) หมายถึง การเรียนรูของผูเรียนที่เพ่ิมขึ้นเปน
ระยะๆระหวางกระบวนการเรียนการสอน เปดโอกาสใหเด็กประสบความสําเร็จดวยตนเอง ครูควร
ปอนใหผูเรียนทราบวามีความสามารถอยูในระดับใด การประเมินบอยๆจะทําใหผูเรียนไดคิดและ 
ทบทวน  เห็นความกาวหนาจากผลการประเมิน ในกรณีผลงานครูตองชี้ประเด็นที่ดีใหเห็น หากไม
ถูกตองครูบอกแนวทางแกไข แตการใหขอมูลปอนกลับเพ่ือแกไขจุดลมเหลวดวยการใหความรูตาม
ทฤษฎีที่ผูเรียนตองรู  การปอนกลับจะตองทําอยางสม่ําเสมอจะชวยใหผูเรียนวินิจฉัยตนเองได
ถูกตอง(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2543:61-63) 
  การสรางใหเด็กเกิดความกาวหนาในการเรียนนั้น  สิ่งที่ครูตองทําทุกครั้งกอนขึ้นเรื่อง
ใหม คือ ทบทวนหลักการเกากอนทุกครั้งเพ่ือใหเกิดการจํากรอบแนวคิดที่ชัดเจน  ทําใหการเรียนสิ่ง
ใหมงายมากขึ้น  ครูตองเขาใจเสมอวาผูเรียนมีความแตกตางกันบางคนเรียนรูเร็วบางคนเรียนรูชา  
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พ้ืนฐานความรู ความสามารถ และสุขภาพตางกัน  ครูตองใหโอกาสและเวลากับผูเรียนในการพัฒนา  
ครูอาจตองสรางกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคนถาจําเปนเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาดวย
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2543:62)  
  บทบาทครูในการสงเสริมใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตน ประกอบดวยการให
ผูเรียนคิดยอนกลับซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะเปนการตรวจสอบวาตนเองไดเรียนรูอะไรไปบางมีสิ่ง
ใดที่ตองเรียนรูเพ่ิมเติม และการใหผูเรียนไดเปรียบเทียบผลงานของตนที่ผานมาในแตละชวงเวลา
เพ่ือเปนการเปรียบเทียบพัฒนาการ การประเมินความกาวหนาควรใหผูเรียนปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
จนเกิดเปนทักษะ และพรอมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง กระตือรือรนในการคนควาเพิ่มเติม   
 4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิด 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิดเปนงานวิจัยที่มุง
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสอนการคิดที่ผูเรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ตองการ
และพัฒนาทักษะการคิดในดานตาง ๆ  จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังน้ี 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  มาเรีย(Maria.1981:624-A)ไดประเมินประสิทธิภาพการสอนแบบแสวงหาความรูที่
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กเกรด 4-6 พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่เรียนรู
ดวยการแสวงหาความรูสูงกวากลุมควบคุม 
  ทอมสัน(Thomson.2000:61-108)ไดศึกษาการเรียนรูแบบแสวงหาความรูในวิชา
คณิตศาสตรระดับวิทยาลัยพบวา จุดมุงหมายของครูและเวลามีผลตอการพัฒนาการเรียนรูแบบ
แสวงหาความรูเพราะถามีเวลามากผูเรียนจะใชคําถามของตนเองในการแสวงหาคําตอบและ
พัฒนาการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรตามความเขาใจของผูเรียน แตถามีเวลานอยผูเรียนจะใช
คําถามของครูและวิธีการของครูในการแสวงหาคําตอบ ผูเรียนสามารถพัฒนาการใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรไดตามคําอธิบายของครู 
  งานวิจัยในประเทศไทย 
  ศศิมา  พรหมรักษ(2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับพฤติกรรมความรวมมือของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการทางวิทยาศาสตร พบวา ภายหลังไดรับการจัดประสบการทาง
วิทยาศาสตรเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
พฤติกรรมความรวมมือเฉลี่ยรายดาน ไดแก ดานความชวยเหลือ ดานการเปนผูนํา ดานความรับผิดชอบ 
และดานการแกปญหาความขัดแยง สูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ 
  กรรณิการ  กลิ่นหวาน(2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลการจัด
กิจกรรมเนนผูเรียน 4 แบบ ที่มีตอการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยภายหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมเนนผูเรียน 4 แบบ มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยอยูในระดับดีทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกรายดาน คือ ดานความคิดคลองแคลว  ความคิดยืดหยุนและความคิดริเร่ิม  และ
ความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี



 

 

78 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน คือ ดานความคิดคลองแคลว  
ความคิดยืดหยุนและความคิดริเริ่ม   
  ปยวรรณ  สันชุมศรี(2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน พบวา 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีคาเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูง
กวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ   
  วีณา  ประชากูล(2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลของการเลน
วัสดุปลายเปดที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย พบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมการเลนวัสดุ
ปลายเปดเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคในระดับปานกลาง และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเลนวัสดุปลายเปดมีความคิดสรางสรรคหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   
 จากรายงานการวิจัยที่กลาวมาสรุปไดวา  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการคิด 
สามารถชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่ลุมลึก  เกิดการถายโยงการเรียนรูไดมากกวาการสอน
ตามปกติ  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด  และเจตคติตอการเรียนหลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง  
ใหความสําคัญกับการรวมมือกันมากขึ้น รูจักการใชยุทธวิธีการคิดบรรยากาศการเรียนการสอนทําให
ผูเรียนไดรวมสนทนา  ฝกตั้งคําถาม  สํารวจ  สรางขอคนพบแสดงใหเห็นจริง  ดังน้ันการสอนการคิดสงผลตอ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย 

 
กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา 
       ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี พ้ืนฐานในการสรางรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยสรุปไดดังตอไปน้ี            
 1. รูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญาเปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาปญญา  เนนใหผูเรียนปฏิบัติการทางความคิด  ตื่นตัวและสนุกที่จะเรียน  มีหลักการจัด
กิจกรรมสําคัญ 5 ประการคือ ประการที่หน่ึง การปฏิบัติการคิด (Active Learning) เปนการเรียนการ
สอนที่กระตุนความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน ไดหยิบจับสัมผัสและไดคิด ประการที่สอง การ
แสดงออก (Behaving Well) เปนการใหผูเรียนไดแสดงออกอยางอิสระในการคิดและการกระทํา  
การแสดงออกของผูเรียนตองเปนการแสดงออกที่นําไปสูการเรียนรู ประการที่สาม การเรียนแบบ
รวมมือ (Cooperative Learning) เปนการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยสมาชิกของกลุมมีสวน
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รวมในการเรียนรูดวยการศึกษาขอมูล  ประการที่สี่ การเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning) 
เปนการที่เด็กใชศึกษาคนควาดวยตัวเองเพื่อใหไดมาซึ่งขอความรู  ประการสุดทาย ผูเรียนตอง
กาวหนาในการเรียนรู(Progress) เปนการเรียนรูของผูเรียนที่เพ่ิมขึ้นเปนระยะระหวางกระบวนการ
เรียนการสอน  
 2.  รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบเปนการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนได
เรียนรูโดยการผสมผสานลักษณะการเรียนรู 4 แบบคือ แบบที่ 1 แบบการจินตนาการเปนการเรียนรู
ผานประสาทสัมผัสและความรูสึก  คําถามที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในการเรียนแบบน้ีคือ “ทําไม” แบบที่ 2 
แบบคิดวิเคราะหเปนการเรียนรูใหม ๆ และตองการความชัดเจนของความรูที่ไดมา  พยายามนํา
ความรูไปพัฒนาเปนมโนทัศน  คําถามสําคัญของการเรียนแบบน้ีคือ “อะไร”  แบบที่ 3 แบบการใช
สามัญสํานึกเปนการรับรูผานกระบวนการคิด  ตองการพิสูจนความจริงโดยการทดลองหรือกระทํา
จริง  คําถามที่สําคัญในการเรียนแบบน้ีคือ “อยางไร” แบบที่ 4 แบบเรียนดวยพลังความคิดเปนการ
เรียนรูโดยการรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรมและผานการกระทํา พยายามเชื่อมโยงความคิดให
กวางขวางยิ่งขึ้นเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  คําถามที่เกิดขึ้นในใจของการเรียนแบบนี้คือ 
“ถา.....”  
 3. การเรียนรูของเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยตองคํานึงถึง
พัฒนาการและความตองการของเด็กโดยเฉพาะพัฒนาการดานสติปญญา  เด็กวัย 4-6 ป แสดงให
เห็นถึงพัฒนาการทางภาษาที่มีความเดนชัดขึ้น  เร่ิมเรียนรูการคิด เร่ิมคิดอยางมีเหตุผล  สามารถ
คิดแกปญหาที่ไมซับซอนมากนักได  มีความคิดสรางสรรคสูง  ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กเริ่มตนที่
ความอยากรูอยากเห็น สนใจคนหาสิ่งที่ตนอยากรู  เด็กเรียนรูดวยการลงมือกระทําเพื่อสรางความเขาใจดวย
ตนเอง ทั้งนี้เด็กเรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับบุคคลอื่น จากพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัย 4 – 6 ป ดังกลาวผูวิจัยจึงมี
แนวคิดวาการพัฒนาทักษะการคิดแสวงหาความรูสามารถพัฒนาใหเกิดกับเด็กวัย 4 – 6 ป ไดโดย
ใชวิธีการเรียนการสอนที่ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล  เหตุการณ  สถานการณ  สื่อ  วัสดุตางๆ 
การใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําเม่ือเด็กตองการ รวมทั้งการพยายามใหเด็กแกไขปญหาดวย
ตนเอง ตรวจสอบความคิดของตนเอง ทั้งน้ีควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
 4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development)เชื่อวากระบวนการคิดของบุคคลเกี่ยวของกับความอยากรูอยากเห็นโดยรับขอมูลเขา
มาดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิดความสนใจพิจารณาขอมูลน้ัน  ตอมานําขอมูลที่ไดรับไป
เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม  เม่ือขอมูลใหมเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมไดอยางลงตัวและมี
ความหมายกับบุคคลนั้นจะทําใหบุคคลนั้นเขาใจในประสบการณหรือขอความนั้น  สามารถอธิบาย
ไดและแสดงออกไดตามความเขาใจของตนเพราะขอมูลใหมที่ รับเขามานั้นมีลักษณะเหมือน
ประสบการณเดิม  บางครั้งขอมูลใหมที่รับเขามาอาจเปนสิ่งที่บุคคลนั้นไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิมไดบุคคลนั้นจะเกิดความไมเขาใจซึ่งก็คือภาวะงุนงงสงสัย อธิบายไมได  แสดงออก
ไมได  หากบุคคลนั้นไดรับการปรับโครงสรางทางปญญาเขามาชวยเขาจะพยายามสรางความเขาใจ
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โดยการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  การซักถามหรือพยายามคนหาวิธีการตางๆ  อาจใชกระบวนการ
ทางสังคมเขามาชวยจนในที่สุดสามารถสรางความเขาใจใหกับตนเองได  ซ่ึงแตละบุคคลจะเกิดความ
เขาใจไดไมเหมือนกันและสงผลใหบุคคลปรับโครงสรางทางปญญาของตน   
 5. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล(Information Processing Theory)  
คลอสเมียร(Klausmeier)ไดอธิบายกระบวนการประมวลขอมูลของสมองไววา เม่ือบุคคลรับสิ่งเราเขา
มาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเราที่เขามาจะถูกบันทึกไวในความจําระยะสั้น หากบุคคลตองการเก็บ
ขอมูลไวใชตอๆไปขอมูลน้ันจะตองเปลี่ยนรูปโดยการเขารหัส(encoding)เพ่ือนําไปเก็บไวในความจํา
ระยะยาวซึ่งบุคคลนั้นจะสามารถเรียกขอมูลดังกลาวออกมาใชในภายหลังโดยการถอดรหัส
(decoding)  กระบวนการถอดรหัสไดรับการบริหารควบคุมดวยกระบวนการรูคิด (metacognition)
ซ่ึงประกอบดวยความตั้งใจ  ความมุงหวังรวมทั้งเทคนิคและกลวิธีตางๆที่บุคคลใชในการควบคุม
ความคิดของตนเองซึ่งหมายถึงการตระหนักวาเรารูอะไร  ไมรูอะไร  ตองการรูอะไร เรารูไดอยางไร 
กระบวนการคิดดังกลาวครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมการกระทําของตน  การตรวจสอบความ
พยายามในการทํางานและการประเมินความคิดของตนเองได 
 6. ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคมของไวกอตสกี้(Vygotsky’s Sociohistorical Theory)
เชื่อวาพัฒนาการทางการคิดเกิดจากกระบวนการทางสังคมและภาษา  โดยอธิบายวาเด็กสามารถคิด
เรื่องที่ยากๆไดงายและเร็วเม่ือเขาไดอยูใกลชิดกับครูหรือกับเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวาคอยให
คําแนะนําเวลาเขาพบจุดบอดของปญหาหรือคิดเรื่องที่ยากๆไมไดเพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจนแลว
ใหเด็กทํางานตอไปอยางอิสระจนประสบความสําเร็จดวยตนเอง  การปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครู
เปนวิธีเพ่ิมพัฒนาการทางการคิดที่ซับซอนของเด็ก   
 7. แนวคิดทางพุทธศาสตร(Buddhist Perspective) เชื่อวาการพัฒนาปญญาเกิดเปน
กระบวนการ การคิดคือกระบวนการที่ผัสสะทั้ง 6 ของมนุษย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ได
สัมผัสและสัมพันธกับสิ่งเรา เกิดการรับรู หมายรู  รูคิดคือคิดเปน รูแจงและมีการกระทําโตตอบ 
ฝกฝนอบรมตนเอง ประเมินตนเองจนเกิดความรู ความสามารถ มีความสุขและพนจากความทุกข   
 8. ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร(Bruner’s Theory of Instruction) เชื่อวาความ- 
สามารถในการคิดของเด็กเกิดจากการคนพบหรือการแกปญหาแบงเปนขั้นการคิด 3 ขั้นคือ 1)ขั้น
การกระทํา 2)ขั้นการแสดงภาพแทนใจ 3)ขั้นการใชสัญลักษณ  บุคคลทุกวัยสามารถถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณตางๆโดยการใชสัญลักษณหรือภาษาแสดงใหเห็นถึงการคิดขั้นนี้ซ่ึงเปน
ความกาวหนาสูงสุดของการพัฒนาความสามารถทางการคิด ถาผู ใหญใหการยอมรับใน
ความสามารถของเด็ก  เขาใจเด็กเอาใจใสตอเด็กโดยกระบวนการสื่อสารหรือการใชภาษาในการสนทนาและให
คําแนะนําจะทําใหเด็กสรางความกาวหนาในขั้นการคิดจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง 
 จากแนวคิดทั้ง 8 ประการ สามารถวางกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดวา ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 ประเด็นคือ 

1. ผลลัพธการเรียนรู คือ ทักษะการคิดแสวงหาความรู ประกอบดวยความสามารถ 6  
ลักษณะ ดังน้ี 
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  1.1 การเชื่อมโยงขอมูล 
  1.2 การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู     
  1.3 การใชขอมูล 
  1.4 การบอกจุดบอดของปญหา 
  1.5 การประเมินความคิดของตน 
  1.6 การประเมินความกาวหนา 
 2. แนวการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด หมายถึง การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรู
เดิม ขั้นนี้เปนขั้นของการทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน เพ่ือใหเด็กพิจารณาขอมูลอยางมีเหตุผลและแสดงออกโดยการบอกหรือ
อธิบาย 
  ขั้นที่ 2 การสรางความคิด หมายถึง การตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนเองคิดโดย
ทดสอบความคิดของตนจากการปฏิบัติ ขั้นนี้เปนขั้นของการที่ครูใหโอกาสเด็กไดตรวจสอบวาตนรู
อะไร ตองการรูอะไร ทําอยางไรจะไดคําตอบตามที่ตองการรู เด็กเรียนรูแบบรวมมือในการแสวงหา
ความรูดวยวิธีการตางๆและแสดงออกในสิ่งที่ตนคิดโดยการอธิบาย 
  ขั้นที่ 3 การประมวลความคิด หมายถึง การสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจาก
การทํากิจกรรมการเรียนรู เปนขั้นของการใหเด็กคิดยอนกลับไปที่ขั้นการเริ่มตนคิดและสราง
ความคิด เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาคําตอบที่ตองการคืออะไร 
  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด หมายถึง การคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐาน
ในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ขั้นนี้เปนของการใหเด็กแสวงหาแนวทางใหม และทดสอบความคิดใหม
ของตนอยางอิสระ 
 ความตอเน่ืองของการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยดังภาพประกอบที่ 9       
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ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการสรางรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิด 
      แสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 

 ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
      1.  การเชื่อมโยงขอมูล 
      2.  การบอกความตองการในส่ิงที่อยากรู 
      3.  การใชขอมูล 
      4.  การบอกจุดบอดของปญหา 
      5.  การประเมินความคิดของตน 
      6.  การประเมินความกาวหนา 

สาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

การขยายความคิด 

การประมวลความคิด 

การสรางความคิด 

การเร่ิมตนคิด 

กิจกรรมการแสวงหาความรู 
      * การศึกษานอกสถานที ่
      * การบันทึกขอมูล 
      * การใชคําถาม 
      * การวางแผนคนควาดวยตนเอง 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

หลักการจิตปญญา 

 
 

หลักการเนนผูเรียน 4 แบบ 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย  ดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยแบงขั้นตอนการดําเนินงานออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1  สรางรูปแบบการเรียนการสอน 
   1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิด  การคิดแสวงหา
ความรู ทฤษฎีตางๆ  รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ และรูปแบบการเรียนการสอนจิต
ปญญา เพ่ือสรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย      
   2. ตรวจสอบโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน  
  3.  ทดลองประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 ข้ันที่ 2  สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
   1. สรางคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย   
   2. สรางเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
 ข้ันที่ 3  ศึกษานํารอง (Pilot study) 
   เพ่ือตรวจสอบความเปนไดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนและปรับปรุง
กอนนําไปทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน โดยนํารูปแบบการเรียนการสอนไป
ทดลองใชกับกลุมที่คลายกับกลุมตัวอยาง กอนการศึกษานํารองผูวิจัยดําเนินการอบรมครูปฐมวัย
จํานวน 3 คนเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นเปนเวลา 2 วัน ครูปฐมวัยทดลองจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงหองเรียนละ 1 
หนวยการเรียนรู  
 ข้ันที่ 4  ทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 
   ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไป
ทดลองใชในสถานศึกษา 3 แหง  ผูวิจัยอบรมครูปฐมวัยเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตาม
กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นเปนเวลา 2 วันกอนทดลองใชรูปแบบการเรียน
การสอน การดําเนินการขั้นน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ทาํ
การทดลองเปนเวลา 6 สัปดาห 
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 ข้ันที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
   ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยให
เปนฉบับสมบูรณ 
 กระบวนการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยในครั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน  ดังภาพประกอบ 10 ดังน้ี 
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         ขั้นตอน                                                              วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู 
      สําหรับเด็กปฐมวัย        

ข้ันที่ 1 
สรางโครงรางรูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย   
2. สังเคราะหโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 

ตรวจสอบโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 

ทดลองประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร 

ข้ันที่ 2 
สรางเครื่องมือประกอบการใช
รูปแบบการเรียนการสอน 

 
• สรางคูมือครู 

• สรางแบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรู 

• สรางแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู 

• สรางแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอน 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 3 
ศึกษานาํรอง 

 

ขั้นที่ 4 
ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรียนการสอน 

 

ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกบักลุมตวัอยาง  

อบรมครู  3 โรงเรียน 

ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  

ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกอนนาํไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง อบรมครู 
3 คน 

ขั้นที่ 5 
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหเปนฉบบัสมบูรณ 
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  จากภาพประกอบ 10 ที่แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย สามารถสรุปถึงการศึกษาในแตละขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา   
     ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ขั้นตอนที่ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

1. สราง 
รูปแบบการเรียน
การสอน 
1.1 สรางโครงราง
รูปแบบการเรียน
การสอน  

 
 
 
เพื่อกําหนดโครงราง
รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

 
 
 
1. ศึกษาเอกสารตําราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะ
การคิด  การคิดแสวงหาความรู  
ทฤษฎีตางๆ  รูปแบบการเรียน
การสอนเนนผูเรียน 4 แบบและ
รูปแบบการเรียนการสอนจิต
ปญญา 
2. สังเคราะหโครงรางรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 
 
 
เอกสาร ตํารา และ
งานวิจัย 
 

 

1.2  ตรวจสอบโครง
รางรูปแบบการ
เรียนการสอน 

เพื่อประเมินความ
เหมาะสมและความ
สอดคลองของ
องคประกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน 

1. กําหนดจุดประสงคการ
ประเมิน 
2. สรางเครื่องมือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความ
สอดคลองของรูปแบบการเรียน
การสอน 
3. ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ
การเรียนการสอน 
4. ปรับปรุงแกไขรูปแบบการ
เรียนการสอน 

กลุมตัวอยาง คือ 
ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาปฐมวัย 
1. ครูปฐมวัย จํานวน 
5 คน 
2. นักวิชาการดาน
การศึกษาปฐมวัย  
จํานวน 5 คน 

1. แบบประเมิน
ความเหมาะสม 
2. แบบประเมิน
ความสอดคลอง 

1.2 ทดลองประเมิน
โครงรางรูปแบบ
การเรียนการสอน
โดยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 
 

เพื่อปรับโครงราง
รูปแบบการเรียน 
การสอน 

ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
3 วงจร 

กลุมตัวอยาง คือ เด็ก
ปฐมวัยอายุ 5-6 ป ที่
กําลังเรียนอยูชั้น
อนุบาลปที่ 3 
โรงเรียนอนุบาลวัด
ไตรรัตนาราม 
 

แผนการสอน 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 
ขั้นตอนที่ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

2. สรางเครื่องมือ 
ประกอบการใช
รูปแบบการเรียน
การสอน 
2.2 สรางคูมือครู 

 
 
 
 
1. เพื่อใหครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนได
ตามกรอบแนวคิดของ
รูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับ  

 
 
 
 

1. สรางคูมือครูประกอบ
สาระสําคัญดังน้ี 
1.1 กําหนดโครงสรางของคูมือ
ครู 

 1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เด็กปฐมวัย  1.3 พิจารณาความเหมาะสมของ
คูมือครูโดยการสัมมนา
ผูเชี่ยวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญดาน 
การศึกษาปฐมวัย 
1. ครูปฐมวัย 

คูมือครู 

   1.4 ปรับปรุงคูมือครู จํานวน 5 คน  
2. นักวิชาการดาน
การศึกษาปฐมวัย 
จํานวน 5คน 

 

2.3 สรางเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียน 
การสอน 

เพื่อสรางเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียน
การสอน 

 
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและ
งานวิจัย 
2. สรางแบบทดสอบทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย   
3.สรางแบบประเมินการใช
รูปแบบการเรียนการสอนของครู
ประจําการ 
4. แบบสังเกตทักษะการคิด 

 
ผูเชี่ยวชาญ 
-นักวัดและ
ประเมินผล 1คน 
-ครูปฐมวัย 1 คน 
-นักวิชาการ 1 คน 

- แบบประเมิน
ความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ
สําหรับ
แบบทดสอบ 
- แบบ 
ทดสอบทักษะ
การคิดแสวงหา
ความรู 
- แบบประเมิน 

  แสวงหาความรู 
5. ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ  แบบประเมินการใช
รูปแบบการเรียนการสอนและ
แบบสังเกต 

2.4 ปรับปรุง 
 

 ความสอดคลอง
ของผูเชี่ยวชาญ
สําหรับแบบ
ประเมินการใช
รูปแบบฯ 
-. แบบ 
ประเมินการใช
รูปแบบการ
เรียนการสอน 

- แบบสังเกต 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขั้นตอนที่ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

3. ศึกษานํารอง เพื่อศึกษาความเปนไป
ไดของรูปแบบการเรียน
การสอนตามสภาพจริง 
ตลอดจนปญหาอุปสรรค
ระหวางดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนกอน
นําไปใชจริง 

1. ประสานงานกับโรงเรียนที่
กําหนดเปนกลุมตัวอยาง 
2. ครูปฐมวัยศึกษาคูมือครูดวย
ตนเอง 
3. ดําเนินการอบรมครู เปนเวลา 
2 วัน 
4. ครูปฐมวัยทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  หองเรียนละ 1 หนวย
การเรียนรู 
5. ประเมินการศึกษานํารอง 
6. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนและคูมือครูใหมีความ
สมบูรณกอนนําไปใชจริง 

- โรงเรียนอนุบาลวัด
ไตรรัตนาราม 
- ครูปฐมวัย 3 คน 
- เด็กปฐมวัย 92 คน  

- คูมือครู 
- แบบสังเกต
ทักษะการคิด
แสวงหาความรู
ของเด็กปฐมวัย 
- แบบประเมิน
การใชรูปแบบ
การเรียนการ
สอนของครู
ประจําการ 

4. ทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียน
การสอน 

เพื่อศึกษาประสิทธภิาพ
ของรูปแบบการเรียน
การสอน 

1. ใชการวิจัยเชิงทดลองแบบ 
One – Group Pretest - Posttest 
Design  

2. ประสานงานกับโรงเรียนที่
กําหนดเปนกลุมตัวอยาง 
3. ครูปฐมวัยศึกษาคูมือครูดวย
ตนเอง 

1. ครูปฐมวัย 3 คน 
2. เด็กปฐมวัย 
- โรงเรียนบางบัวฯ 
จํานวน 26 คน 
- โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย
จํานวน 27 คน 

- คูมือครู 
- แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

  4. อบรมครูปฐมวัยผูใชรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยเปนเวลา 2 วัน 
5. ผูวิจัยทดสอบเด็กปฐมวัยกอน
การทดลอง 
6. ครูปฐมวัยแตละโรงเรียน
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย  คนละ 6 
หนวยการเรียนรู  ใชเวลา 6 
สัปดาห  
7. ผูวิจัยทดสอบเด็กปฐมวัยหลงั
การทดลอง 
8. ครูปฐมวัยประเมินการใช
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
9. วิเคราะหขอมูล 

- ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัด
นวลจันทรจํานวน 
42 คน 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขั้นตอนที่ วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

5. การปรับปรุง
รูปแบบการเรียน
การสอน 

เพื่อปรับปรุงรูปแบบ 
การเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยให
เปนฉบับสมบูรณ 

1. พิจารณาการปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอน ดังน้ี 
   1.1 คาคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยหลงัการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง  ซ่ึงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
   1.2 ความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนตาม
ความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลัง
การทดลองอยูในระดับไมต่ํากวา
ปานกลาง 
   1.3 ความพึงพอใจตอการ
เรียนรูจากการสนทนากับเด็กอยู
ในระดับปานกลางขึ้นไป 

1. ครูปฐมวัย 3 คน 
2. เด็กปฐมวัย 
- โรงเรียนบางบัวฯ 
จํานวน 26 คน 
- โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย
จํานวน 27 คน 
- ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัด
นวลจันทรจํานวน 
42 คน 

- คูมือครู 
- แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

  2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของครูปฐมวัยหลังการทดลอง  
ผูวิจัยปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใหเปน
ฉบับสมบูรณ 
 

  

 

  

ขั้นที่ 1 สรางรูปแบบการเรียนการสอน 
 1. สรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 
  วัตถุประสงค เพ่ือสรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  วิธีการศึกษา  ศึกษาหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิด การแสวงหา
ความรู  พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท 
(Piaget’s Theory of Intellectual Development) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
(Information Processing Theory) ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคมของไวกอตสกี้(Vygotsky’s 
Sociohistorical Theory ) แนวคิดทางพุทธศาสตร(Buddhist Perspective ) ทฤษฏีการเรียนการสอน
ของบรูเนอร(Bruner’s Theory of Instruction)  รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ และรูปแบบ
การเรียนการสอนจิตปญญาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย สังเคราะห เปนกรอบความคิดดังน้ี  
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  1. สรางกรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรู   ดวยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะการคิด การแสวงหาความรู ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท 
(Piaget’s Theory of Intellectual Development) ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
(Information Processing Theory) ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคมของไวกอตสกี้(Vygotsky’s 
Sociohistorical Theory ) แนวคิดทางพุทธศาสตร(Buddhist Perspective ) ทฤษฎีการเรียนการสอน
ของบรูเนอร(Bruner’s Theory of Instruction) จากเอกสารและตํารา จากนั้นผูวิจัยสังเคราะหแนวคิด 
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่กลาวมาแลวเพ่ือกําหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรู 
หลังจากการตรวจสอบคุณภาพของผูเชี่ยวชาญผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะดังน้ี   
   ทักษะการคิดแสวงหาความรู หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะการคิดเปน
เครื่องมือสําหรับสรางองคความรูดวยตนเอง ประกอบดวยความสามารถ 6 ดาน คือ  
    1.) การเชื่อมโยงขอมูล  หมายถึง  การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับ
ความรูเดิมเพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณ 
    2.) บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  หมายถึง  การบอกไดวาตนเองรูอะไร  
ตองการรูอะไร   
    3.) การใชขอมูล  หมายถึง  การนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือปฏิบัติ
ขณะกําลังเรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
    4.) บอกจุดบอดของปญหา  หมายถึง  วิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อบอก
ใหรูวาตนเองไมเขาใจในสวนใด   
    5.)  การประเมินความคิดของตนเอง  หมายถึง  การสรุปขอความรูที่คนพบ
ใหม   
    6.) การประเมินความกาวหนา  หมายถึง  การนําเอาความรูที่คนพบมาคิด
ดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม  หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 
  2. สังเคราะหนิยาม ความหมาย และกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ดวยการศึกษาหลักการ  แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ และ
รูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory 
of Intellectual Development) ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล (Information 
Processing Theory) ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคมของไวกอตสกี้(Vygotsky’s Sociohistorical 
Theory ) แนวคิดทางพุทธศาสตร(Buddhist Perspective ) ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร
(Bruner’s Theory of Instruction)  จากเอกสาร ตําราและงานวิจัย  ผูวิจัยสังเคราะหนิยาม  
ความหมายและกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยดังน้ี  
  2.1 นิยามความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง การจัดการเรียนการสอนใหเด็กใชทักษะการคิดเปนเคร่ืองมือสําหรับ
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สรางองคความรูดวยตนเอง เด็กไดเรียนรูวิธีการเรียน เรียนรูวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เด็กเรียนรูดวยความอยากรูอยากเห็น สนุกและมีความสุข 
  2.2 สังเคราะหองคประกอบของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย มีเปนขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขัน้ที่ 1 
การเริ่มตนคดิ ขั้นที่ 2 การสรางความคิด ขั้นที่ 3 การประมวลความคดิ และขั้นที่ 4 การขยาย
ความคิด 
  ผลการสังเคราะหองคประกอบของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตามหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีสามารถแสดงไดดัง
ปรากฏในตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการสังเคราะหองคประกอบของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน  
     ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 

 
                                                  กระบวนการเรียนการสอน 
 
 
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎ ี
 
 ขั้น

ที่ 
1 
กา
รเ
ริ่ม
ตน

คิด
 

ขั้น
ที่ 

2 
กา
รส
รา
งค
วา
มค

ิด 

ขั้น
ที่ 

3 
กา
รป

ระ
มว

ลค
วา
มค

ิด 

ขั้น
ที่ 

4 
กา
รข
ยา
ยค

วา
มค

ิด 

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย     
* เร่ิมตนเรียนรูดวยความอยากรูอยากเห็น     
* เรียนรูดวยการกระทําเพื่อสรางความเขาใจ     
* เรียนรูเม่ือมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น  ไดแลกเปลีย่นความคดิเห็น  ตองการคําแนะนํา     
* เด็กแกปญหาไดดวยตนเอง     
* เด็กสามารถตรวจสอบความคิดของตนเอง     
รูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา     
* ปฏิบัติการคิด คือ การเรียนการสอนที่กระตุนความอยากรูอยากเห็น     
* การแสดงออก คือ การแสดงออกอยางอิสระในการคิดและการกระทํา     
* การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ     
* การเรียนรูดวยการคนพบ คือ การคนพบขอความรูจากการทํากิจกรรม     
* กาวหนาในการเรียนรู คือ การเรียนรูที่เพิ่มข้ึนเปนระยะระหวางกระบวนการเรียนการสอน     
รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ(4 MAT System)     
* แบบที่ 1 การจินตนาการเปนการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คําถามที่เกิดข้ึนคือ ทําไม     
* แบบที่ 2 การคิดวิเคราะหเปนการนาํสิ่งที่รับรูมาประมวลเพื่อตองการความชัดเจนของ 
        ขอความรูที่ไดมา  คําถามที่เกิดข้ึนคือ อะไร 

   

 

 

* แบบที่ 3 การใชสามัญสํานึกเปนการรับรูผานกระบวนการคิดตองพิสูจนความจริงโดยการ 
        ทดลองหรือทําจริง  คําถามที่เกิดข้ึน คือ ทําอยางไร 

 
 

 
 

  

* แบบที่ 4 เรียนรูดวยพลังความคิด เปนการรับรูผานการกระทํา คําถามที่เกิดข้ึน คือ ถา     
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท     
* การดูดซึมประสบการณ(Assimilation)เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนเม่ือมนุษยนําขอมูลที่ไดรู 
       ไปเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม 

 

 

   

* การปรับโครงสรางทางปญญา(Accommodation)เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนเม่ือขอมูลใหม 
       เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมไมไดมนุษยจะพยายามปรับโครงสรางทางปญญา  จะ    
       พยายามสรางความเขาใจโดยแสวงหาความรูเพิ่มเติม  คนหาวิธีการตางๆ 

  
 

 

  
 

 
* ความสมดุล(Equilibrium)เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนเม่ือเชื่อมโยงขอมูลในครั้งแรก มนุษยจะ 
       พยายามสรางความเขาใจดวยการดูดซึมประสบการณ(Assimilation)แตเม่ือขอมูลใหม 
       เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมไมไดมนุษยจะพยายามปรับโครงสรางทางปญญา 
       (Accommodation)จนกระทั้งผสมผสานกลมกลืนกันไดจึงทําใหเกิดความสมดุล  
       (Equilibrium)มนุษยจะสามารถอธิบายได แสดงออกได 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

 
                                                  กระบวนการเรียนการสอน 
 
 
หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎ ี
 
 ขั้น

ที่ 
1 
กา
รเ
ริ่ม
ตน

คิด
 

ขั้น
ที่ 

2 
กา
รส
รา
งค
วา
มค

ิด 

ขั้น
ที่ 

3 
กา
รป

ระ
มว

ลค
วา
มค

ิด 

ขั้น
ที่ 

4 
กา
รข
ยา
ยค

วา
มค

ิด 

ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล     
* มนุษยเร่ิมคิดเม่ือไดรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 สามารถบันทึกส่ิงที่รับรูไวในความจํา 
         ระยะส้ัน 

 

 

   

* มนุษยสามารถเรียกขอมูลในความจําระยะยาวออกมาใชไดดวยกระบวนการรูคิด หรือ 
         เรียกวา Metacognition  คือการตระหนักวา ตนเองรูอะไร ไมรูอะไร ตองการรูอะไร   
        วางแผนควบคุมกระบวนการทํางาน  ตรวจสอบความคิดของตนและประเมินความคิด 
        ของตนได 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคมของไวกอตสกี้     
* The zone of proximal development คือ ชองวางระดับพัฒนาการที่แทจริงขณะที่ตัดสินใจ 
        แกปญหาอยางอิสระกับระดับที่สูงข้ึนของการพัฒนาศักยภาพขณะที่ตัดสินใจแกปญหา 
        ภายใตคําแนะนําของผูใหญหรือในการทํางานกับเพื่อนที่มีความสามารถมากกวา  และ  
        Scaffolding คือ การชวยเหลือเด็กในการเรียนหรือการแกปญหาหรือการทํางานอยางใด 
        อยางหน่ึงทีไ่มเขาใจหรือไมสามารถทําไดดวยตนเองใหเขาไดเขาใจชัดเจน  แลวทํางาน 
        ตอไปอยางอิสระจนประสบความสําเร็จดวยตนเอง 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
แนวคิดทางพุทธศาสตร     
* การเรียนรู คือ กระบวนการที่ผัสสะทั้ง 6 ของมนุษย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ สัมผัส 
       กับส่ิงเราเกิดการรับรู 

 
 

 

 

  

* รูหมาย รูคิด รูแจง มีการกระทําโตตอบ ฝกฝนตนเอง ประเมินตนเองจนเกิดความรู 
        ความสามารถ  ทําใหมีความสุขและพนทุกข 

  
 

 
 

 
 

ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร     
* กระบวนการคิดของมนุษยมี 3 ข้ันตอน     
     - ข้ันการกระทํา     
    - ข้ันการแสดงภาพแทนใจ     
    - ข้ันการใชสัญลักษณ     
* การใชภาษาในการสื่อสารและการใหคําแนะนําแกเด็กจะทําใหเด็กกาวหนาในขั้นการคิด     
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   2.2.1 นิยามความหมายขององคประกอบของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี ้
           ขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด หมายถึง การเรียนรูดวยความอยากรูอยากเห็น 
                ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคิด หมายถึง การเรียนรูดวยการตระหนักวา
ตนเองรูอะไร ตองการรูอะไร ทําอยางไรจะไดคําตอบตามที่ตองการรู  
                 ขั้นที่ 3 ขั้นการประมวลความคิด หมายถึง การเรียนรูดวยการสรุป
ขอความรูที่คนพบ   
                  ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความคดิ หมายถึง การเรียนรูดวยการนําความรูที่
คนพบไปเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคสิง่ใหม   
        2.2.2 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูและอธบิายวิธีการปฏิบตัิของครูในแตละขั้นการเรียน
การสอนเพื่อกระตุนใหเด็กเกดิทักษะการคดิแสวงหาความรู ใหสอดคลองกับตารางสังเคราะห
กระบวนการเรยีนการสอนจากการศึกษา หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี   
   2.2.3 กําหนดรายละเอียดโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 2. ตรวจสอบโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 
  วัตถุประสงค  เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  วิธีการศึกษา  การดําเนินการในขั้นนี้เปนการประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหาขอบกพรองตาง ๆ ทั้งดานความ
เหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางของรูปแบบการเรียนการสอนและทําการปรับปรุงกอน
นําไปสรางหนวยการเรียนรู  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  จุดประสงคของการประเมิน  โดยเปนการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. ประเมินความเหมาะสมของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนวามีความเหมาะสม
กับสภาพเด็กปฐมวัยเพียงใด 
  2. ประเมินความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนการประเมินวาองคประกอบของโครงราง
รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกันเพียงใด และแตละองคประกอบมีความสอดคลองกับ
ทักษะยอย ๆ เพียงใด   
                 กลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  ซ่ึงผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงรวม
จํานวน  10 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   1.  ครูปฐมวัยจํานวน 5 คน เปนผูมีประสบการณการสอนที่สงเสริมการคิดของ
เด็กปฐมวัย เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป(ภาคผนวก ก) 
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          2. นักวิชาการทางดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน ที่มีประสบการณการทํางาน
กับเด็กเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป(ภาคผนวก ก) 
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      การสรางเครื่องมือที่ใชตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการเรียน
การสอน  ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.  ศึกษารายละเอียดของโครงสรางของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับราง 
  2.  กําหนดประเด็นที่ตองการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเขียนเปนขอคําถาม 
  3.  นําแบบตรวจสอบที่เขียนขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล และ
นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัย พิจารณาวาครอบคลุมประเด็นที่ควรตรวจสอบหรือไม ลักษณะ
ของคําถามและภาษาที่ใชถูกตองชัดเจนหรือไม (ภาคผนวก ก) 
  4.  นําขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขแบบตรวจสอบ จัดทําใหสมบูรณ 
และนําไปใช 
   แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง  มีลักษณะดังน้ี 
   ก.  แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน  มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย  และเหมาะสมนอยที่สุด  ใหผูเชี่ยวชาญตัดสินวารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
   ข.  แบบตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอน  มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญตัดสินวาแตละองคประกอบของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยคือสอดคลองกัน ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  มีขั้นตอนดังน้ี 
  1.  นํารูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะหขึ้นในขั้นตอนที่ 1 และเครื่องมือประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  2.  ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินใจโดยอิสระแตละทาน หากมีขอสงสัยแลวผูวิจัยอาจขอ
คําแนะนําเพิ่มเติม 
  3.  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล  จากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 
  4.  ผูวิจัยปรับปรุงแกไขแลวจัดลําดับองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความเหมาะสม  เพ่ือนําไปสรางเปนแผนการสอนใน
ขั้นตอไป 
  การวิเคราะหขอมูล   
  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
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  1.  ความเหมาะสมวิเคราะหขอมูลไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจะเสนอในรูปของคาเฉลี่ย(Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  โดยนําคําตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญแตละ
คนใหคาน้ําหนักเปนคะแนนดังน้ี (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540: 214)      
   มีความเห็นวา    เหมาะสมมากที่สุด ให    5    คะแนน 
   มีความเห็นวา    เหมาะสมมาก ให    4    คะแนน 
   มีความเห็นวา    เหมาะสมปานกลาง ให    3    คะแนน     
   มีความเห็นวา    เหมาะสมนอย ให    2    คะแนน     
   มีความเห็นวา    เหมาะสมนอยที่สุด  ให    1    คะแนน 
   จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
โดยเทียบเกณฑดังน้ี 
   เหมาะสมมากที่สุด  ชวงคะแนน 4.50  -  5.00 
   เหมาะสมมาก ชวงคะแนน 3.50  -  4.49 
   เหมาะสมปานกลาง ชวงคะแนน 2.50  -  3.49 
   เหมาะสมนอย ชวงคะแนน 1.50  -  2.49 
   เหมาะสมนอยที่สุด ชวงคะแนน 1.00  -  1.49 
   การกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม  คือ  ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมีคาตั้งแต  3.50  ขึ้นไป  ถือวารูปแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพเหมาะสมในเบื้องตน
ไมตองทําการปรับปรุง  สําหรับขอใดที่ไดคะแนนต่ํากวา  3.50  ใหพิจารณาถึงเหตุผลเปนรายขอ
โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูเชี่ยวชาญเพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการเรียน 
การสอนตอไป  และหากมีขอเสนอแนะตางๆ  นอกเหนือจากขอคําถามในแบบประเมินเม่ือมี
ผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3 คนขึ้นไปมีความเห็นสอดคลองกัน  ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มเติมขอเสนอแนะไวใน
รูปแบบการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย     
  2. ความสอดคลองขององคประกอบรูปแบบการเรียนการสอนวิเคราะหขอมูลไดจาก
แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  พิจารณาเกณฑความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง(Index of Congruence)  จากใช
สูตร 

    IOC = 
N

R∑  

            เม่ือ   IOC                =            ดัชนีความสอดคลอง 
       ∑R             = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
           N                 = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนนํามาแปลงเปนคะแนนดังน้ี 
  มีความเห็นวา  สอดคลองกัน     กําหนดคะแนนเปน +1 
  มีความเห็นวา  ไมแนใจ           กําหนดคะแนนเปน  0  
  มีความเห็นวา  ไมสอดคลองกัน  กําหนดคะแนนเปน -1 
  จากน้ันนําคะแนนการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาแทนคาในสูตรดัชนีความสอดคลอง 
ถาคาดัชนีความสอดคลองมีคามากกวาหรือเทากับ  0.50  ขึ้นไป  ถือวารูปแบบการเรียนการสอนอยู
ในเกณฑที่ใชได  ไมตองทําการปรับปรุง   

3. ทดลองประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
      วัตถุประสงค  เพ่ือปรับโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
            วิธีการศึกษา  การปรับโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยการวิจัยเชิงปฏบิตัิการ ดําเนินการดังน้ี 
  1. กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนอนุบาลอายุ  5-6 ป  กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม  ถนนรามอินทรา  เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจงใหเปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  39  คน แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 20 คนและกลุม
ละ 19 คน  
   2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอนตามแนวคิดของโครงรางรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3. กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติการเปนเวลา 3 สัปดาห ๆ ละ 4-5 วัน               
      4. การดําเนินงาน  
        ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยที่ไดพัฒนาขึ้น  โดยแบงการวิจัยเปน  3 วงจร ดังน้ี 
         การวิจัยวงจรที่ 1  
   เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวความคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง ไข  เตรียมสื่อการเรียนรู สถานที่จัดการเรียนรู  สราง
ความคุนเคยกับเด็ก  บันทึกประสบการณเดิมของเด็กเรื่องไขโดยพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคล  
เตรียมคําถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูเร่ืองไข เตรียมบันทึกพฤติกรรมของเด็กโดย
กลองวีดิทัศน        
   ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 18 คน ตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องไข เปนเวลา 3 วัน 
ผูวิจัยสังเกตการใชทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กจากคําถามแตละขั้นการคิดตามกระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูขณะปฏิบัติการ
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สอนเพื่อคนหาวิธีการที่เหมาะสม เม่ือจัดการเรียนรูเรื่องไขเสร็จสิ้นผูวิจัยสนทนากับเด็กเปน
รายบุคคลเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่เด็กไดจากการทํากิจกรรม และสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรู
เรื่องไข 
   สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรูเรื่อง ไข  เม่ือจัดการเรียนรูเรื่องไขเสร็จสิ้นผูวิจัย
สนทนากับเด็กเปนรายบุคคลเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่เด็กไดจากการทํากจิกรรม สอบถามความพึง
พอใจตอการเรียนรูเรื่องไข การประเมินผลทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
   1.  คําอธิบายกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยยังไมชัดเจนทําใหผูวิจัยการจัดการเรียนการสอนไม
ประสบความสําเร็จ 
   2.  บางกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนผูวิจัยไมสามารถทําไดเชนการจด
คําพูดของเด็กไดทัน  ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการจัดกลุมคําตอบของเด็ก 
   3.  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูเร่ืองไขโดยการสนทนากับเด็ก
ปฐมวัยจํานวน 18 คน พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก 
โดยใชเกณฑดังน้ี 
    เกณฑที่ใชในการพิจารณาระดับความพึงพอใจ มีดังน้ี 
    คะแนน 70 - 100  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
    คะแนน 50 – 69   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    คะแนน   1 – 49   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
   4. ผลการประเมินความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรมของเด็ก
โดยการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยจากเด็กจํานวน 18 คนพบวาหลังการทดลองเด็กสามารถบอกและ
อธิบายสาระการเรียนรูไดในระดับมากรอยละ 38.89(7 คน) ในระดับปานกลางรอยละ 55.56(10 คน) 
ในระดับนอยรอยละ 5.55(1 คน) โดยใชเกณฑดังน้ี 
    เกณฑที่ใชในการพิจารณาความรูตามสาระการเรียนรู มีดังน้ี 
    คะแนน 70 - 100  หมายถึง มีความรูตามสาระการเรียนรูในระดับมาก  
    คะแนน 50 – 69   หมายถึง มีความรูตามสาระการเรียนรูในระดับปานกลาง 
    คะแนน   1 – 49   หมายถึง มีความรูตามสาระการเรียนรูในระดับนอย 
   ผูวิจัยนําผลการประเมินมาพิจารณาขอบกพรองของรูปแบบการเรียนการสอน
แผนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด 
   1.  กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือสถานการณที่นาสงสัย  โดยใหเด็ก
ดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง 
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   2. กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่กําลังพูดถึง  ใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็ก
คนหาคําตอบ  ดวยคําถามวา ทําไม  ใหเด็กระดมความคิด  ครูจดคําตอบของเด็กเปนภาษาเขยีน
หรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ 
   3. กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด  ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตผุลประกอบคาํตอบของ
ตน  โดยใชคาํถามวา  ทําไมจึงคิด...  ทําไมจึงตอบ... 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคดิ 
   1.  กระตุนใหคิดยอนกลับ  โดยทดสอบคําตอบเพื่อเปลีย่นความคิด 
         1.1 แบงกลุมเด็กตามคําตอบของเด็ก 
         1.2  ใหเด็กแตละกลุมทดสอบตามแนวคดิโดยใชสื่อของจริงที่เปนของไม
สําเร็จรูป   
   2. สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาสิ่งที่
ตองการรู  ใหเด็กรวมกันกําหนดประเด็นปญหาดวยคําถามปลายเปดวาอยางไร 
         2.1 ใหเด็กตอบขอคนพบใหม 
         2.2  ใหเด็กทดสอบซ้ํา 
         2.3  จัดกลุมใหมโดยใหเด็กในกลุมที่มีความรูมากที่สุดเปนพ่ีเลี้ยง 
   3. เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ใหรวมกันวางแผนและทดสอบ
คําตอบโดยกลุม 
        3.1  ใหอุปกรณขอ 2.1 ซํ้า 
        3.2  ใหเด็กวางแผนและดําเนินการทดสอบ 
        3.3  ใหเสนอผลการทดสอบ   
   4. กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน  ใชคําถามปลายเปด  อยางไร  กรณีที่
เด็กตองการทดสอบใหมใหทําใหมไดอีก 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการประมวลความคิด 
   กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคญัที่ไดจากการทํากิจกรรม 
   ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความคิด 
   1. สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไป
ขยายความคดิโดยใชคําถามวา “ถา........”   ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทําประโยชน
อะไรไดอีก เชน ถาไมทําไขเจียว  เราจะนําความรูไปทําประโยชนอะไรไดอีก เชน ถาไมทําไขเจียว  
เราคิดวาจะเอาความรูเรื่องไขไปทําประโยชนอะไรไดบางใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ  ครูบันทึก
คําตอบของเดก็ 
   2. กระตุนใหคิดเพื่อคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  มอบหมายใหไปหาคนหา
คําตอบยืนยันวาใชหรือไม  อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลาหรือนอกเวลาก็
ได   
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   3.  กระตุนใหคิดสรางสรรคสิ่งใหมดวยตนเอง  สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ 
ใหมแลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปไดอีก 
   การวิจัยวงจรที่ 2 
   นําผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนจากการทดลองในระยะที่ 1 มาเปน
แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง ไข เตรียมสื่อการเรียนรู สถานที่จัดการเรียนรู สราง
ความคุนเคยกับเด็กกลุมทดลองที่ 2 จํานวน 20 คน บันทึกประสบการณเดิมของเด็กเรื่องไขโดย
พูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคล เตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่องไข  
   ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 ตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องไข เปนเวลา 4 วัน ผูวิจัยสังเกตการใช
ทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กจากคําถามแตละขั้นการคิดตามกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนระหวางเรียนเพ่ือคนหาวิธีการที่
เหมาะสม เม่ือจัดการเรียนรูเร่ืองไขเสร็จสิ้นลงผูวิจัยพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่
เด็กไดจากการทํากิจกรรม และสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่องไข 
   สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรูเรื่อง ไข เม่ือจัดการเรียนรูเรื่องไขเสร็จสิ้นผูวิจัย
พูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่เด็กไดจากการทํากิจกรรม สอบถามความพึง
พอใจตอการเรียนรูเรื่องไข การประเมินผลทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
   1.  คําอธิบายกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยบางขั้นตอนยังไมชัดเจนทําใหการจัดการเรียนรูยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
   2.  บางขั้นตอนมีกิจกรรมยังไมครอบคลุม  ทําใหเด็กไมสามารถแสดงทักษะการคิด
แสวงหาความรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดเทาที่ควร  ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
   3.  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูเร่ืองไขโดยการสนทนากับเด็ก
ปฐมวัยจํานวน 20 คน พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก   
ตามเกณฑในวงจรวิจัยที่ 1  
   4.  ผลการประเมินความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรมของเด็กโดย
การสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน พบวาหลังการทดลองเด็กสามารถบอกและ
อธิบายสาระการเรียนรูไดในระดับมากรอยละ 70.00(14 คน) ระดับปานกลางรอยละ 25.00 (5 คน)
ระดับนอยรอยละ 5.00 (1 คน)ตามเกณฑในวงจรวิจัยที่ 1  
    นําผลการประเมินมาพิจารณาขอบกพรองของรูปแบบการเรียนการสอนแผนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนดังน้ี 
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   ขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด  ปรับปรุงขอที่ 2 และ 3 ดังน้ี 
      2.  กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่กําลังพูดถึง  ใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็ก
คนหาคําตอบ โดย 
         2.1 ครูตั้งคําถามวา ทําไม   
         2.2 ใหเด็กระดมความคิด  
         2.3 ครูจดคําตอบของเด็กเปนภาษาเขียนหรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ 
         3.  กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด   
              3.1  ใหเด็กแตละคนอธบิายเหตุผลประกอบคําตอบของตน  
              3.2  ครูตั้งคําถามใหเด็กตอบทลีะคนวา  
                   ทําไมจึงคิดเชนนี้  
                   ทําไมจึงตอบอยางนี้ 

             3.3  ครูใชบัตรภาพหรอืบัตรคําจัดกลุมคําตอบของเด็กบนกระดานใหเด็ก
เห็น  ตัวอยางเชน 

 
กลุมคําตอบ        

 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 

 
 
 

กลุมคําตอบ        
 
 
 

ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หน่ึง  นํ้าตาล   
 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคดิ  ปรับปรุงทัง้หมดดังน้ี 
   1.   กระตุนใหคิดยอนกลับ ใหเด็กทดสอบคําตอบของตนเองเพื่อเปลี่ยนความคิด 
         1.1  แบงกลุมเด็กตามกลุมคําตอบในขอ 3.2 ของขั้นเริ่มตนคิด 
         1.2  ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบของกลุมโดยใชสือ่ที่ครูจัดเตรียมเพ่ือให
เด็กทดสอบ  ไดแก ของจริง หรือวัตถุดิบ 
         1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวยตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือหรือชวยเหลือเทาที่จําเปน 
         1.4 เม่ือเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวาผลลัพธน้ันใชหรือไมใช    

เอาน้าํมันใสไข  เอา
ไปทอด  แลวเติม
น้ํามันลงอีก 

เทไขลงกระทะทอดเลย 
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   2.   สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหา  สิ่งที่
ตองการรู   
        2.1  กระตุนใหคิดใหมโดยการอภิปรายหรือใหถามผูที่สามารถทําไดดวยการถาม
วา “ทําอยางไร...” 
        2.2  ใหทดสอบคําตอบใหมโดยมีกลุมที่สามารถทําไดแลวเปนผูสังเกตการณ
และบันทึกผลการสังเกต 
        2.3  สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรทั้งผูปฏิบตัิและผูสังเกตการณ 
   3. เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ใหรวมกันวางแผนและทดสอบ
คําตอบโดยกลุม 
         3.1  ใหเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําสิ่งที่เรียนรูหลังจากที่มีประสบการณมาแลว
ตามขอ 2.2  ครูวาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะเกิดตามคําตอบของเด็กแตละกลุมเปนขอๆ 
         3.3  ครูใหอุปกรณเด็กและเปดโอกาสใหปฏิบัตติามขั้นตอนที่คิดไว 
         3.4  ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 
   4. กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน 
         4.1  ครูถามวาทําไมจึงทํางานไดสําเร็จ 
         4.2  ใหเด็กตอบที่ละคนดวยความคิดของตนเอง 
         4.3  ครูประมวลคําตอบของเด็กสูสาระสาํคัญ   
  ขั้นที่ 3 ขั้นการประมวลความคิด  ปรับปรงุโดยอธิบายเพิ่มเติมดังน้ี 
   กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม 
    1.  ครูกระตุนใหเด็กตอบคําตอบสรุปตามมโนทัศน 
     2.  ใหเด็กแตละกลุมชวยกนัตอบ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นการขยายความคิด  ปรับปรุงทั้งหมดดังน้ี 
   1. สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไป
ขยายความคดิโดย 
         1.1  ใชคําถามวา “ถา........”   ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทํา
ประโยชนอะไรไดอีก เชน ถาไมทําไขเจียว  เราคิดวาจะเอาความรูเรือ่งไขไปทําประโยชนอะไรได
บางใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ   
         1.2  ครูบันทกึคําตอบของเด็กลงบนกระดานหรือเขียนบัตรคําติดลงบน
กระดาน 
      2. กระตุนใหคิดเพื่อคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  มอบหมายใหไปหาคนหา
คําตอบยืนยันวาใชหรือไม  อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือกลุมกไ็ด  อาจทําในเวลาหรือนอกเวลาก็
ไดโดยเลือกคําตอบที่สนใจไปคนควารายละเอียดเพิ่มเติม   
   3. กระตุนใหคิดสรางสรรคสิ่งใหมดวยตนเอง  สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ 
ใหมแลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปไดอีก  และทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 1 หรือ 2 อยาง 
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   การวิจัยวงจรที่ 3 
   นําผลการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนจากการทดลองในระยะที่ 2 มาเปน
แนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง ขาว เตรียมสื่อการเรียนรู สถานที่จัดการเรียนรู 
สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 19 คน บันทึกประสบการณเดิมของเด็กเรื่องขาว
โดยพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคล เตรยีมแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่องขาว  
   ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 ตามแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองขาว เปนเวลา 5 วัน ผูวิจัยสังเกต
การใชทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กจากคําถามแตละขั้นการคิดตามกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนและแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนระหวางเรียนเพ่ือคนหาวิธีการที่
เหมาะสม เม่ือจัดการเรียนรูเร่ืองขาวเสร็จสิ้นผูวิจัยพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู
ที่เด็กไดจากการทํากิจกรรม สอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่องขาว 
   สังเกตการจัดกระบวนการเรียนรูเรื่องขาว  เม่ือเสร็จสิ้นผูวิจัยพูดคุยกับเด็กเปน
รายบุคคลเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่เด็กไดจากการทํากิจกรรม สอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรู
เรื่องขาว การประเมินผลทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
   1. คําถามที่ใชยังไมชัดเจนเด็กไมสามารถตอบได 
    ขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด ขอยอยที่ 3 การกระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด  เดิมถาม
วาทําไมคิดเชนนี้  ทําไมจึงตอบอยางนี้ เม่ือผูวิจัยเปลี่ยนคําถามวา  ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้เด็กทุก
คนสามารถสะทอนสิ่งที่ตนคิดออกมาไดซ่ึงมีทั้งคําตอบที่ผิดและถูก 
    ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคดิ  ขอยอยที่ 4 การกระตุนใหวิเคราะห
กระบวนการทํางานของตน  เดิมถามวาทําไมจึงทํางานไดสําเร็จ  เม่ือผูวิจัยเปลีย่นคําถามวา  ทํา
อยางไรจึงทํางานไดสําเร็จเด็กสามารถอธิบายกระบวนการทํางานที่ตนเองทําจนประสบความสําเร็จ
และบอกไดวาจุดใดที่เดิมทําไมไดหรือไมเขาใจ   
   2. กิจกรรมมีความซ้ําซอนกันและเปนกิจกรรมตอเน่ืองระหวางขั้นการสราง
ความคิดกับขั้นการประมวลความคิดคือ ครูประมวลคําตอบของเด็กสูสาระสําคัญกับครูกระตุนใหเด็ก
ตอบคําตอบสรุปตามมโนทัศน 
   3.  ผลการประเมินพึงพอใจตอการเรียนรูเร่ืองไขโดยการสนทนากับเด็กปฐมวัย
จํานวน 19 คน พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก  ตาม
เกณฑที่กําหนดไวในการวิจัยวงจรที่ 1 
   4.  ผลการประเมินความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรมของเด็กโดย
การสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 19 คน พบวาหลังการทดลองเด็กสามารถบอกและ
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อธิบายสาระการเรียนรูไดในระดับมากรอยละ 78.94(15 คน)ในระดับปานกลางรอยละ 10.53 (2 คน)
ในระดับนอยรอยละ 10.53 (2 คน)เกณฑที่กําหนดไวในการวิจัยวงจรที่ 1 
   ผูวิจัยนําผลการประเมินมาพิจารณาขอบกพรองของรูปแบบการเรียนการสอน
แผนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด  ปรับปรุงคําถามในขอที่ 3 ดังน้ี 
       3.  กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คดิ   
              3.1  ใหเด็กแตละคนอธบิายเหตุผลประกอบคําตอบของตน  
              3.2  ครูตั้งคําถามใหเด็กตอบทลีะคนวา  
                          ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้  
                          ทําอยางไรจึงจะ........... 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคดิ  ปรับปรุงคําถามในขอที่ 4 ดังน้ี 
    4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน 
         4.1  ครูถามวาทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ  และเดิมเขาใจผิดวาอยางไร 
         4.2  ใหเด็กตอบทีล่ะคนดวยความคิดของตนเอง 

 
ขั้นที่ 2 สรางเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
  1. คูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย    
  2. แบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรู  
  3. แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู 
  4. แบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย    
          1.   สรางคูมือครู 
  วัตถุประสงค เพ่ือใหครูปฐมวัยสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามกรอบแนวคิดของ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
   วิธีการศึกษา การดําเนินงานในขั้นตอนนี้มีวิธีดําเนินการดังน้ี 
             1. ศึกษากรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  2. ศึกษาเอกสารตําราเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู 
  3.  คัดเลือกหนวยการเรียนรู 
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   วัตถุประสงค เพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนตัวอยาง 
   วิธีการศึกษา ดําเนินการคัดเลือกหนวยการเรียนรูเพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตัวอยางดังนี้ 
   กลุมตัวอยาง  คือ ครูปฐมวัยที่มีประสบการณที่เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป สอนใน
ระดับอนุบาลศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 คน  
                การสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บขอมูล 
   1.  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   2.  สังเคราะหหนวยการเรียนรูจากขอมูลที่ไดในขอที่ 1 แจงเปนหนวยการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
            3.  สรางแบบสอบถามเรื่องหนวยการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบตัวเลือกสําหรับขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน เปนหนวยงานใน
สังกัดใด 
    ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นตอหนวยการเรียนรูที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
    ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกหนวยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ิมเติม 
             4.  วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  จํานวน 3 ทานคือครูปฐมวัย 1 
คน นักวิชาการศึกษาปฐมวยั 1 คน นักวัดผลและประเมินผล 1 คน ตรวจสอบและแกไข (ภาคผนวก 
ก) ผูวิจัยปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยเรื่องหนวยการเรยีนรูเพ่ือใชกับรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ
ดังน้ี 
    ก. แบบสอบถาม 
         ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัครูปฐมวัย  สวนทีต่องปรับปรุงแกไขมีดังน้ี 
     1. ยายคําวาขอมูลทั่วไปเกีย่วกับครูปฐมวัยไปไวหลังคาํวาตอนที่ 1 
     2. แกไขระดับการศึกษาของผูตอบ เดิมเขียนวามัธยมปลายเปลี่ยนเปน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     3. แกไขหนวยงานในสังกัด  โดยใหเรียงลําดับใหมเปน  สพฐ.  สช.  
สกอ. กทม. และอ่ืนๆ 
         ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูปฐมวยัเกี่ยวกับหนวยการเรียนรู 
     1. แกไขชื่อตอนที่ 2  เดิมเขียนวาการแสดงความคิดเห็นของครูปฐมวัย
เปลี่ยนเปนความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกีย่วกับหนวยการเรียนรู 



 106 

     2. แกไขคําวาอันดับคุณภาพมาตราสวนประมานคาโดยตัดคําวาอันดับ
คุณภาพออก 
     3. แกไขการจัดลําดับรายชือ่หนวยการเรยีนรูบางหนวยเชนยายหนวยสี
ไปไวหลังหนวยแสง  ยายหนวยปฏิทินไปไวหลังหนวยหนังสือ 
     4. แกไขชื่อหนวยการเรียนรู เดิมเขียนวาปรากฏการณธรรมชาติเปนรุง
กินน้ํา  ตัดชื่อหนวยการเรียนรูบางหนวยคือ  แมลง  สม  เงาะ  แตงโม และเครื่องรอน  เพ่ิมรายชื่อ
หนวยการเรียนรูคือ  ไดโนเสาร  ผีเสื้อ มด  และขาว  
     ข.  คูมือการใชแบบสอบถาม                                                                               
     ผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับภาษาในตอนที่ 3 และการวเิคราะหขอมูลใหมี
ความชัดเจนขึน้     
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
        1. สงแบบสอบถามแกครูปฐมวัย 100 คน ประกอบดวยครูปฐมวัยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร อ่ืนๆ  
        2. ติดตามรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ไดรับคืนจํานวน 100 ชุด 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสอบถามครูปฐมวัย  เรื่อง หนวยการเรียนรูเพ่ือใชเขียน
แผนการจัดการเรียนรูตัวอยางตามกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  พิจารณาจาก คาเฉลี่ยทางสถิติและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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ตาราง 3 ความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่เหมาะสมกับความตองการ   
     ความสามารถและระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
                                                                                                                            

 
ที่ 

 
รายการหนวยการเรียนรู 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 น้ํา 4.610 .618 มากที่สุด 

2 ไข 4.540 .642 มากที่สุด 

3 ขาว 4.520 .577 มากที่สุด 

4 นม 4.510 .732 มากที่สุด 

5 ดอกไม 4.490 .643 มาก 

6 ผีเส้ือ 4.460 .744 มาก 

7 รางกายของเรา 4.440 .925 มาก 

8 บานของเรา 4.320 .815 มาก 

9 กลวย 4.290 .808 มาก 

10 สัตวเล้ียง 4.260 .812 มาก 

11 อากาศ 4.230 .790 มาก 

12 หนังสือ 4.230 .941 มาก 

13 ขยะ 4.230 1.004 มาก 

14 มด 4.210 .844 มาก 

15 รถยนต 4.210 .820 มาก 

16 ประเภทของสัตว 4.130 .895 มาก 

17 เรือ 4.120 .832 มาก 

18 โทรศัพท 4.090 .818 มาก 

19 สี 4.070 .807 มาก 

20 รานขายอาหาร 4.070 .891 มาก 

21 ฟน 4.030 .853 มาก 

22 เส้ือผา 4.020 .791 มาก 

23 ไดโนเสาร 3.980 .964 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 
ที่ 

 
รายการหนวยการเรียนรู 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

24 รองเทา 3.900 .882 มาก 

25 รุงกินน้ํา 3.900 .937 มาก 

26 แสง 3.820 .914 มาก 

27 สบู 3.810 .861 มาก 

28 จดหมาย 3.670 .965 มาก 

     

 
 จากตารางพบวา  ผลการสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่
เหมาะสมกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ที่อยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.610 – 
4.510 คือ นํ้า ไข ขาว นม นอกจากนี้หนวยการเรียนรูอ่ืนๆมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเมื่อ
พิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย    
  3. สรางแผนการจัดการเรียนรูตัวอยาง  ผูวิจัยนําหนวยการเรียนรูที่ผานการคัดเลือก
แลวมาเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  จํานวน 2 หนวยการเรียนรู คือ  ไข  ขาว  เขียนแผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  มี
องคประกอบสําคัญคือ หัวขอเร่ือง  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  กระบวนการจัดการเรียนรู  
สื่อและแหลงการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู  บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะ  ภาคผนวก    
  4. กําหนดโครงสรางคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย มีองคประกอบสําคัญดังน้ี (ภาคผนวก ค) 
   4.1  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   4.2  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
   4.3  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
  5.  วิธีหาคุณภาพของคูมือครู   โดยการจัดสัมมนาผูเชี่ยวชาญพิจารณา   
   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงรวมจํานวน 10 คน เปน
ผูมีประสบการณการสอนที่สงเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย (ภาคผนวก ก) ประกอบดวย 
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   (1.) ครูปฐมวัยจํานวน 5 คน เปนผูมีประสบการณการสอนที่สงเสริมทักษะการคิด
สําหรับเด็กปฐมวัย วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 
   (2.) นักวิชาการทางดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คน ที่มีประสบการณการ
ทํางานกับเด็กเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทแลวทําการ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 
    5.1  กําหนดวิธีการจัดสัมมนาผูเชี่ยวชาญพิจารณาคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียน
การสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
   5.2  ผูวิจัยเสนอชื่อและคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญตอประธานคณะกรรมการ
ควบคุมการทําปริญญานิพนธ 
   5.3  ผูวิจัยเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือเชิญเขารวม
การสัมมนาเพื่อพิจารณาคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ตามวันเวลาที่กําหนด 
   5.4  ผูวิจัยสงหนังสือเชิญพรอมเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญศึกษาลวงหนาเปนเวลา 2 
สัปดาห 
    5.5  จัดสัมมนาผูเชี่ยวชาญ ตามวันเวลาที่กําหนด ผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
เหมาะสม และแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปรับปรุงคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความเหมาะสม 
      5.6.1 ปรับปรุงเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 1 องคประกอบคือ สาระการเรียนรู ควรแบงเปน 2 หัวขอซ่ึงประกอบดวยทักษะ
การคิดแสวงหาความรูและเนื้อหาที่เปนพ้ืนฐานไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
       5.6.2 ปรับปรุงตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
        1.)  เขียนวัตถุประสงคใหมไมใสเน้ือหา 
        2.) ตัดสาระการเรียนรูออกคงไวเฉพาะสาระสําคัญ  การเขียน
สาระสําคัญควรเขียนแตสาระสําคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในขั้นการสรางความคิดเทานั้น 
        3.) ควรเขียนแผนการจัดการเรียนรูในลักษณะการเตรียมตัวครูเพราะ
เราคาดเดาไมไดวาเด็กคิดอะไร 
        4.)  ควรเขียนกิจกรรมการเรียนรูของเด็กใหชัดเจน    
          5.)  คูมือครูอาจมีเพียง 1 ตัวอยางที่ชัดเจนไมจําเปนตองมี 9 -10แผน 
           6.)  ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเรียนของเด็ก
หรือสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก 
   5.7  ผูวิจัยนําผลสรุปการสัมมนามาปรับปรุงคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูกอนนําไปศึกษานํารองตอไป  
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 1.3  สรางเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
        วัตถุประสงค  เพ่ือใชประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
  วิธีการศึกษา 
              1. การสรางแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู 
   1.1  ศึกษาเอกสาร  ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล    
   1.2   ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการประเมินผลภาคปฏิบัติของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
(2535 : 9 – 10) 
   1.3  ศึกษาแบบทดสอบ เอ็ม อี คิว (MEQ = Modified Essay Question) จากผลงานวิจัย
ของ บุบผา เมฆศรีทองคํา (2545: 139) 
    1.4  ศึกษากรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรูจากเอกสารรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากตาราง 4  
 
ตาราง 4 ผลการสังเคราะหทักษะการคิดแสวงหาความรูโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
 

ความสามารถ ความหมาย กิจกรรม 
1. การเชื่อมโยงขอมูล การนําส่ิงที่กําลังเรียนรูมารวมเขา

กับความรูเดิมเพ่ือใหส่ิงที่กําลัง
เรียนรูมีความสมบูรณ  
 
 
 

1. เด็กสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส
สวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวน 
2. ครูถามวา ทําไมมีลักษณะอยางนี้ 
เด็กบอกลักษณะความสัมพันธของ
ส่ิงที่กําลังเรียนรูกับความรูเดิมโดย
อางเหตุผลประกอบ 
3. ครูถามทําอยางไรจึงเปนเชนนี้  
เด็กบอกลักษณะความสมัพันธของ
ส่ิงที่กําลังเรียนรูกับความรูเดิมโดย
อางเหตุผลประกอบ 

2. การบอกความตองการในสิ่งที่
อยากรู 

การบอกไดวาตนเองรูอะไร  
ตองการรูอะไร 

1. เด็กทดสอบความรูเดิมวาใชหรือ
ไมใช 
2. เด็กตั้งคําถามเพื่อถามส่ิงที่
ตองการรู 
3. เด็กแสดงความตองการวาอยาก
ทดสอบใหม 
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ตาราง 4 (ตอ)   
 

ความสามารถ ความหมาย กิจกรรม 
3. การใชขอมูล การนําความรูเดิมมาใชในการ

อธิบายและปฏิบัติ 
1. เด็กบอกสิ่งที่ตนเองเคยมี
ประสบการณเดิมอะไรบาง 
2. เด็กปฏิบัติตามที่ตนเองเคยมี
ประสบการณ 

4. การบอกจุดบอดของปญหา การวิเคราะหกระบวนการทํางาน
ของตนเพ่ือแสดงใหรูวาไมเขาใจใน
สวนใด 

เด็กบอกสิ่งที่เขาใจผิดหรือไมเขาใจ
ในครั้งแรกและอธิบายขั้นตอนการ
ทํางานที่ตนเองประสบความสําเร็จ 

5. การประเมินความคิดของตน การสรุปขอความรูที่คนพบ เด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํา
กิจกรรม 

6. การประเมินความกาวหนา การนําความรูที่คนพบมาดัดแปลง
ใหเกิดส่ิงใหมหรือการนําความรูที่
คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 

1. ครูถามวา ถาไมทําอยางนี้ เรา
สามารถนําความรูไปทําประโยชน
อะไรไดบาง  เด็กคิดสรางสรรคส่ิง
ใหม                 
2. เด็กคนหาคําตอบที่นาจะเปนไป
ไดโดยการสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมจากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ 
3. เด็กทดสอบความรูที่คิด
สรางสรรคขึ้นใหม 

 
   1.5  นําขอมูลที่ศึกษามาสรางแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
( Performance test) ประเมินดานทักษะการคิดที่ครูกําหนดแนวทางอยางเจาะจงเพื่อใหการประเมิน
มีขอบเขตที่ชัดเจน วิธีการประเมินโดยใชขอคําถาม หรือ MEQ = Modified Essay Question เปน
การประเมินโดยครูจะใชกรณีศึกษาตามลําดับเหตุการณแลวถามเด็กเปนระยะๆ ใชสถานการณที่
เปนเง่ือนไข (Conditional Situation) และคําถามที่เปนคําพูดกระตุนใหเด็กแสดงความสามารถ
ทางการคิดตามวัตถุประสงคของการทดสอบที่ตั้งไว  แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบคูขนาน  มีจํานวน 2 ชุด แตละชุดมี 6 ขอคําถาม  แบงเปน 3 
สถานการณซ่ึงเปนเรื่องราวที่มีความตอเน่ืองกันโดยใหเด็กตอบเชิงปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของ
การทดสอบที่ตั้งไว  ใชทดสอบกอนเรียน 1 ชุด และทดสอบหลังเรียน 1 ชุด  (ภาคผนวก ง)  
   1.6  วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบ  ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้น เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ภาคผนวก ก) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ผลการพิจารณา
ของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทานที่มีความเห็นตรงกัน คือใหปรับปรุงแกไข หรือมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพของเด็ก   
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   1.7 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญโดยการแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
พิจารณาเกณฑความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence)  
 
ตาราง 5 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย   
     ชุดเรื่องการลางชอน 
 

 
วัตถุประสงค 

 
สถานการณและ 

 
 

 
ระดับความสอดคลอง 

 
IOC 

 คําพูดกระตุนการคิด (หนา) +1 0 -1  
1. ความสามารถในการเชื่อมโยง  
         ขอมูล  หมายถึง   การนํา  
         ส่ิงที่กําลังเรียนรูมารวมเขา 
         กับความรูเดิมเพ่ือใหส่ิงที่ 
         กําลังเรียนรูมีความ 
         สมบูรณมากขึ้น   

.....................  (ขอที่ 1)  ใครจะ
ชวยครูไดบางและจะทําอยางไรดี  
 
 
 

3 
 
 
 

3 0 0 1.00 
 

 
2. ความสามารถในการบอกความ 
        ตองการในสิ่งที่อยากรู   
        หมายถึงการบอกไดวา 
        ตนเองรูอะไรและตองการรู 
        อะไร 

 
....................  (ขอที่ 2)  ครูพูดวา 
เกงมากทําไดเลย 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0.66 

 
3. ความสามารถในการใชขอมูล 
        หมายถึง  การนําความรู 
        เดิมมาใชในการอธิบายและ 
        ปฏิบัติ  

 
..................   (ขอที่ 3) จะทํา
อยางไรดี  

 
3 - 4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0.66 

 
4. ความสามารถในการบอกจุด 
        บอดของปญหา  หมายถึง   
        การวิเคราะหกระบวนการ 
        ทํางานเพ่ือบอกใหรูวา 
        ตนเองไมเขาใจในสวนใด   

 
................... (ขอที่ 4) ครูไมรูวา
เขาทําไดหรือเปลา 
 

 
4 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
5. ความสามารถในการประเมิน 
        ความคิดของตน  หมายถึง   
        การสรุปขอความรูที่คนพบ 

 
................... (ขอที่ 5) ครูถามวา 
ชอน 5 คันนี้ลางตางกันอยางไร 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

 
วัตถุประสงค 

 
สถานการณและ 

 
 

 
ระดับความสอดคลอง 

 
IOC 

 คําพูดกระตุนการคิด (หนา) +1 0 -1  
 
6. ความสามารถในการประเมิน 
         ความกาวหนาของตน   
         หมายถึงการนําเอา 
         ขอความรูที่คนพบมาคิด 
         ดัดแปลงใหเกิดส่ิงใหม  
         หรือการนําความรูที่คนพบ 
         มาปรับใชใหเปนประโยชน 
    

 
.................... (ขอที่ 6) แลวถาจาน
เปอนน้ํามันจะทําเหมือนกันไหม  
กะละมังใบนี้ก็เปอนมีขาวเหนียว
แหงติดจะทําอยางไรดี 
 
 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
ตาราง 6 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทกัษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
     ชุดเรื่องกระดาษ 
 

 
วัตถุประสงค 

 
สถานการณและ 

 
 

 
ระดับความสอดคลอง 

 

 
IOC 

 คําพูดกระตุนการคิด (หนา) +1 0 -1  
       
1. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
        ขอมูล  หมายถึง   การนํา 
        ส่ิงที่กําลังเรียนรูมารวมเขา 
        กับความรูเดิมเพ่ือใหส่ิงที่ 
        กําลังเรียนรูมีความสมบูรณ 
        มากขึ้น   

 
.....................  (ขอที่ 1)  จะทํา
อยางไรดีกับกระดาษนี้นะ  
 
 

 
6 
 
 
 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
2. ความสามารถในการบอกความ 
        ตองการในสิ่งที่อยากรู   
        หมายถึงการบอกไดวา 
        ตนเองรูอะไรและตองการรู 
        อะไร 
    

 
....................  (ขอที่ 2)  หนูคิด
อยางไร 

 
6 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

 
วัตถุประสงค 

 
สถานการณและ 

 
 

 
ระดับความสอดคลอง 

 

 
IOC 

 คําพูดกระตุนการคิด (หนา) +1 0 -1  
 
3. ความสามารถในการใชขอมูล 
        หมายถึง  การนําความรู 
        เดิมมาใชในการอธิบายและ 
        ปฏิบัติ  
  

 
..................   (ขอที่ 3) จะทํา
อยางไรดี  

 
6 - 7 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0.66 

 
4. ความสามารถในการบอกจุด 
        บอดของปญหา  หมายถึง   
        การวิเคราะหกระบวนการ 
        ทํางานเพ่ือบอกใหรูวา 
        ตนเองไมเขาใจในสวนใด 
    

 
................... (ขอที่ 4) ครูไมรูวา
เขาทําไดหรือเปลา 
 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
5. ความสามารถในการประเมิน 
         ความคดิของตน  หมายถึง  
         การสรุปขอความรูที่คนพบ 
    

 
................... (ขอที่ 5) ครูถามวา 
ตกลงกระดาษเอาไปทําอะไรได
บาง 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
6. ความสามารถในการประเมิน 
        ความกาวหนาของตน   
        หมายถึงการนําเอา 
        ขอความรูที่คนพบมาคิด 
        ดัดแปลงใหเกิดส่ิงใหม หรือ 
        การนําความรูที่คนพบมา 
        ปรับใชใหเปนประโยชน 
    

 
.................... (ขอที่ 6) แลวถาครู
อยากไดของเลนที่ว่ิงไดจากกลอง
กระดาษใบนี้จะทําอยางไรดี 
 
 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1.00 

 
 จากตารางพบวาผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ชุดเรื่องการลางชอน มีคาความสอดคลองที่ระดับ 
0.66 ขึ้นไป  ชุดเรื่องกระดาษ มีคาความสอดคลองที่ระดับ 0.66 ขึ้นไป  
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   1.8  ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน 
   1.9  หาคุณภาพของแบบทดสอบรายขอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลป
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนใน
ภาษาที่ใชและหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอโดยพิจารณาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกโดยใชเกณฑการพิจารณาขอสอบที่มีคาความยากงายรายขอระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจ
จําแนกที่มีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป แสดงไวในตาราง 7 
 
ตาราง 7  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทกัษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  

ขอคําถาม คาความยากงาย( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) 
ชุดเรื่องการลางชอน   

1 .80 .26 
2 .80 .40 
3 .53 .40 
4 .43 .93 
5 .36 .73 
6 .40 .80 

ชุดเรื่องกระดาษ   
1 .70 .46 
2 .80 .40 
3 .66 .66 
4 .43 .73 
5 .53 .93 
6 .53 .93 

   

 
 จากตารางพบวาผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ชุดเรื่องการลางชอน มีคาความยากงายตั้งแต 0.36 – 0.80 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.26 ขึ้นไป 
ชุดเรื่องกระดาษ มีคาความยากงายตั้งแต 0.43 – 0.80 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.40 ขึ้นไป 
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   1.10 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  โดยการนําแบบทดสอบที่ผานการหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกแลวมาทดสอบหาความเชื่อม่ันเชิงคลายกัน(Equivalence test) 
เน่ืองจากแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบคูขนาน (Parallel 
form) โดยอิงวัตถุประสงค สอบเด็กกลุมเดียวกันคูคะแนนแตละชุดเปนตัวแปรตอเน่ือง หาคาความ
เชื่อม่ันโดยใชสูตร คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson product-moment coefficient 
correlation)   ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเทากับ 
.93 เพราะฉะนั้นขอสอบชุดเรื่องการลางชอน และ ชุดเรื่องกระดาษมีความสัมพันธกันมากที่สุด    
   1.11 จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปทดสอบทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง (ภาคผนวก ง) 
  2. การสรางแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย 
   2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
   2.2 ศึกษาองคประกอบตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.3 ศึกษาคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.4 นําขอมูลที่ตองการศึกษามาสรางแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย  โดยกําหนดขอคําถามของแบบ
ประเมินตามขอบเขตที่ผูวิจัยตองการ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  จัดทําเปนแบบประเมินซึ่งมีลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา (Ratting Scale)  3 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนดังน้ีคือ 
   มีความเห็นวา    เหมาะสมมาก ให    3    คะแนน     
   มีความเห็นวา    เหมาะสมปานกลาง ให    2    คะแนน     
   มีความเห็นวา    เหมาะสมนอย  ให    1    คะแนน 
   จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมจากความคิดเห็นของครูปฐมวัย
โดยเทียบเกณฑดังน้ี 
   เหมาะสมมาก ชวงคะแนน 2.50  -  3.00 
   เหมาะสมปานกลาง ชวงคะแนน 1.50  -  2.49 
   เหมาะสมนอย ชวงคะแนน 1.00  -  1.49 
   การกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม  คือ  ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ครูปฐมวัยมีคาตั้งแต  1.50  ขึ้นไป  ถือวาองคประกอบนั้นมีคุณภาพเหมาะสมในเบื้องตนสามารถ
นํามาจัดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยได สําหรับองคประกอบใดที่ไดคะแนนต่ํากวา  1.50  ใหพิจารณา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและหากมีขอเสนอแนะตางๆ  นอกเหนือจากขอคําถามใน
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แบบประเมิน  ผูวิจัยพิจารณาแกไขรูปแบบการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะของครูปฐมวัยที่ได
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.5 วิธีการหาคุณภาพของแบบประเมิน  ผูวิจัยนําแบบประเมินที่สรางขึ้น เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ภาคผนวก ก)เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  ผลการพิจารณา
ของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทานที่มีความเห็นตรงกัน คือใหปรับปรุงแกไข  หรือมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพของเด็ก   
   2.6 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญโดยการแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพิจารณาเกณฑความสอดคลองดวยดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Congruence) ผูวิจัยพิจารณาเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะนั้นไวในแบบประเมิน
แสดงผลดังตารางที่ 8 
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ตาราง 8 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด   
     แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความสอดคลอง 
IOC 

 +1 0 -1  

1.  ความชัดเจนของการอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ 
        การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  

 

3 

 

0 

 

0 

 

1.0 

2.  ความชัดเจนของการอธิบายการวางแผนการจัดการเรียนรู   3 0 0 1.0 

3.  ความชัดเจนของการอธิบายตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู  3 0 0 1.0 

4.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด     

          4.1  กิจกรรมการกระตุนใหเกิดการคิด 3 0 0 1.0 

          4.2  กิจกรรมการกระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่กําลัง 
                       พูดถึง 

3 0 0  

          4.3  กิจกรรมการกระตุนใหสะทอนส่ิงที่ตนคิด  3 0 0 1.0 

5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 2 การสรางความคิด     

           5.1  กิจกรรมการกระตุนใหคิดยอนกลับ   3 0 0 1.0 

           5.2  กิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหเด็กคิด   3 0 0 1.0 

           5.3  กิจกรรมการเปดโอกาสใหวางแผนและทดสอบ 

                        คําตอบ   
3 0 0 1.0 

           5.4  กิจกรรมการกระตุนใหวิเคราะหกระบวนการทํางาน 

                       ของตน   

 

3 
 

0 
 

0 
 

1.0 

6.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 3 การประมวลความคิด     

           -  กิจกรรมการกระตุนใหลงขอสรุป   3 0 0 1.0 

7.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 4 การขยายความคิด     

              7.1 กิจกรรมการสรางปญหาใหขยายความคิด 3 0 0 1.0 

           7.2  กิจกรรมการกระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะ 
                        เปนไปได   

 

3 
 

0 
 

0 
 

1.0 

           7.3  กิจกรรมการกระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวย 
                        ตนเอง  

3 0 0 1.0 

8.  การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะการคิด 

         แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยได   

 

3 

 

0 

 

0 

 

1.0 

9.  การจัดการเรียนการสอนสงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวาง เด็ก 

          กับเด็ก  เด็กกับครู  เด็กกับผูอ่ืน   

 

3 

 

0 

 

0 

 

1.0 

10.  ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
              ของเด็ก 

 

3 
 

0 
 

0 
 

1.0 

11.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้กระตุนการคิดของครู   3 0 0 1.0 

12.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถนําไปใชไดจริง   3 0 0 1.0 
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 จากตารางพบวาผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคาความสอดคลองที่
ระดับ 1.00 ทุกองคประกอบ  
   2.7 นําแบบประเมินที่ผานการแกไขแลวไปประเมินการศึกษานํารองกับครูปฐมวัยที่
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 คน  
  3. การสรางแบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรู 
   3.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล    
   3.2 ศึกษากรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรูจากเอกสารรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากตาราง 4 สังเคราะหทักษะการ
คิดแสวงหาความรูโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
   3.3 นําขอมูลที่ศึกษามาสรางแบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรู 
   3.4  วิธีการหาคุณภาพของแบบสังเกต  ผูวิจัยนําแบบสังเกตที่สรางขึ้น ไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  
   3.5 ปรับปรุงแกไขแบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรูตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญใหเปนฉบับสมบูรณ (ภาคผนวก ช) 
 

ขั้นที่ 3 ศึกษานํารอง (Pilot study)  
 วัตถุประสงค  เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในทางปฏิบัตติามสภาพจริง  ตลอดจนปญหาอุปสรรคระหวาง
ดําเนินการ  เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสาํหรับเด็กปฐมวัย
กอนนําไปใชจริง 
 วิธีการศึกษา    
 การศึกษานํารองรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย
เปนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนกอนนําไปใชจริง มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  1. กลุมตัวอยาง คือ ครูปฐมวัยและเด็กปฐมวยัที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรตันา
ราม  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 3 หองเรียน   
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
   2.1 คูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
   2.2 แบบสังเกตทกัษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.3 แบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
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  3. การดําเนินงาน 
   3.1 ผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนที่กําหนดเปนกลุมตวัอยาง   
   3.2 ครูปฐมวยัศึกษาคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   3.3 ดําเนินการอบรมครูผูใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย จํานวน 3 คนเปนเวลา 2 วนั ครูปฐมวัยฝกเขียนการจดัการเรียนรู 
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปทดลองสอน 
   3.4 ประเมินผลการฝกอบรมครูโดยวิธีการจัดกลุมอภิปราย หลังการฝกอบรม โดย
มีประเด็นการสนทนา คือ ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมีความเขาใจเพียงใด ทกัษะในการ
ดําเนินการสอนเปนอยางไร พรอมหรือไม ตองการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมดานใดบาง 
   3.5 ครูปฐมวยัทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยหองเรียนละ 1 หนวยการเรียนรู ประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูของเดก็
ปฐมวัยโดยใชแบบสังเกตทกัษะการคิดแสวงหาความรูทุกวัน 
   3.6 หลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยครูปฐมวัยประเมินพึงพอใจตอการเรียนรูโดยการสนทนากับเด็กปฐมวัยจํานวน 
87 คน เกณฑที่ใชในการพิจารณาระดับความพึงพอใจ ตามที่กําหนดไวในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
วงจรที่ 1 พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มีจํานวนรอย
ละ 73.9 – 95.7 
   3.7 ครูปฐมวยัประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นและใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
   3.8 ผูวิจัยนําผลทีไ่ดจากการสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย  การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินความคิดเห็นของครูในการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมาใชปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความสมบูรณกอนนําไปทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอน 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย  โดยการแจกแจงความถี่ จากคาเฉลี่ย (Mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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   เกณฑที่ใชในการใหคะแนนแบบประเมิน 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี   เปนแบบประเมินซึ่งมีลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนดังน้ีคือ 
   มีความเห็นวา    เหมาะสมมาก ให    3    คะแนน     
   มีความเห็นวา    เหมาะสมปานกลาง ให    2    คะแนน     
   มีความเห็นวา    เหมาะสมนอย  ให    1    คะแนน 
   จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมจากความคิดเห็นของครูประจําการ
โดยเทียบเกณฑดังน้ี 
   เหมาะสมมาก ชวงคะแนน 2.50  -  3.00 
   เหมาะสมปานกลาง ชวงคะแนน 1.50  -  2.49 
   เหมาะสมนอย ชวงคะแนน 1.00  -  1.49 
   การกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสม  คือ  ถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ครูประจําการมีคาตั้งแต  1.50  ขึ้นไป  ถือวาองคประกอบนั้นมีคุณภาพเหมาะสมในเบื้องตน
สามารถนํามาการจัดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยได สําหรับองคประกอบใดที่ไดคะแนนต่ํากวา  1.50  
ใหพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและหากมีขอเสนอแนะตางๆ  นอกเหนือจาก
ขอคําถามในแบบประเมิน  ผูวิจัยพิจารณาแกไขรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามขอเสนอแนะ 
   ผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 
   1. ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมมากในทุกองคประกอบ  แตตองการใหปรับปรุงเพียง 1 
กิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคิดคือ กิจกรรมการกระตุนให
วิเคราะหกระบวนการทํางานของตน เดิมเสนอไววา ใหเด็กตอบทีละคนดวยความคิดของตนเองควร
แกไขเปนใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยใหตอบทีละคน คูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย มีความชัดเจน อานแลวเขาใจ  สรุปวารูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเปนไปไดในการนําไปใชจริงใน
ระดับมาก 
     2. การประเมินการสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัย  จากแบบ
สังเกตในระหวางการศึกษานํารองการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ผลปรากฏวา  การจัดกระบวนการเรียนการสอนสงผลใหเด็กแสดงทักษะ
การคิดแสวงหาความรูในระดับมากทุกๆดาน                                                               
   3. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคล
หลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยพบวา
เด็กมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ระดับมาก   
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 ขั้นที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 

        วัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 วิธีการศึกษา  การดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการนํา
รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไปใชจริงโดยดําเนินการ
ทดลองเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห คือระหวางวันที ่14 ธันวาคม  2547 ถึง 4 กุมภาพันธ  2548  
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1. กําหนดแบบแผนการทดลอง 
  ผูวิจัยกําหนดแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design มาปรับใช
ใหเหมาะสมกับงานวิจัยน้ี ดังแสดงในตาราง 9 
 

                                     T1  X  T2 

 
 เม่ือ  T1 คือ การทดสอบกอนการทดลอง 
   X คือ การดําเนินการทดลอง 
   T2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง 
 2. กลุมตัวอยาง  คือ  ครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยอายุ  5-6 ป กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล
ศึกษาปที่ 3 ของสถานศึกษา 3 แหง แหงละ 1 หองเรียน มีครูปฐมวัย 3 คน เด็กปฐมวัยรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 95 คนจําแนกแตละโรงเรียนดังน้ี  
  โรงเรียนบางบัว(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 26 คน  
  โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 27 คน   
  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดนวลจันทร  สังกัดฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 42 คน  
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.1 คูมือครู 
  3.2 แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.3 แบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย 
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 4. ดําเนินการทดลอง 
  4.1 ผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนที่กําหนดเปนกลุมตัวอยาง คือโรงเรียนบางบัว(เพง
ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดนวลจันทร  สังกัดฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร   
    4.2 ครูปฐมวยัศึกษาคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 
  4.3 ดําเนินการอบรมครูปฐมวัยผูใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย เปนเวลา 2 วนั  ฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือดําเนินการทดลอง 6 
หนวยการเรียนรู คือ ขาว  สมตํา  นํ้า  นม  เสื้อผาและฟน  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของ
แผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปทดลองใชทุกหนวยการเรียนรู 
  4.4 ประเมินผลการฝกอบรมครูโดยวิธีการจัดกลุมอภิปราย หลังการฝกอบรม โดยมี
ประเด็นการสนทนา คือ ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมีความเขาใจเพียงใด ทักษะการสอนเปน
อยางไร พรอมหรือไม ตองการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมดานใดบาง ผลการประเมินพบวา ครูทั้ง 3 คน
แสดงความคดิเห็นวาคงจะสอนไดเพราะแผนการจัดการเรียนรูชัดเจน 
  4.5 ผูวิจัยทดสอบเด็กกอนทดลองดวยแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยทีผู่วิจัยสรางขึ้นดวยแบบทดสอบชดุที่ 1 เรื่องการลางชอน 
  4.6 ครูปฐมวยัทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบั
เด็กปฐมวัย 6 หนวยการเรยีนรู คือ ขาว สมตํา นํ้า นม เสื้อผาและฟน  ใชเวลาดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนประมาณหนวยการเรียนรูละ 4-5 วัน เปนเวลา 6 สัปดาห ครูปฐมวัยประเมินโดยใช
แบบสังเกตทกัษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยทกุวัน  เม่ือเสร็จสิ้นการสอนแตละหนวย
การเรียนรูครปูฐมวัยจะสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูตาม
รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยเปดโอกาสใหครู
ดําเนินการสอนดวยตนเองอยางอิสระและใหการนิเทศแกครูที่ตองการคําแนะนําเปนพิเศษ 
  4.7 หลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบั
เด็กปฐมวัย  จํานวน 6 หนวยการเรียนรู ผูวิจัยทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวยัที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยแบบทดสอบชดุที่ 2 เรื่องกระดาษ 
  4.8 ครูปฐมวยัประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นและใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  4.9 ผูวิจัยนําผลทีไ่ดจากการทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู  การสอบถามความ
พึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
การประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของครู
ปฐมวัยมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปปรบัปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
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 5. การวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ
  5.1 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูมาหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการเปรียบเทียบผล
กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถติิ t-test Dependent ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  ผล
การวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 
   5.1.1  เด็กปฐมวัยโรงเรียนบางบัว(เพงตัง้ตรงจิตรวทิยาคาร) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  จํานวน 26 คนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   5.1.2  เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย  สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 27 คน  มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   5.1.3  เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดนวลจันทร  สังกัดฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 42 คน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 
  5.2 การนําขอมูลการประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยของครูปฐมวัย  จากคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ตามเกณฑที่กําหนดไวในขั้นการสรางเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเปนไปไดในการนําไปใชจริงในระดับมาก 
 

ขั้นที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
 วัตถุประสงค  เพ่ือจัดทําเปนรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ 
 วิธีการศึกษา  การดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะตางๆใน
การนําไปใชปรับปรุงองคประกอบตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยพิจารณาดังน้ี 
 1. เกณฑในการพิจารณาเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก 
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  1.1 คาคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยหลังทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมากกวาคาคะแนนเฉลี่ย
กอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  1.2  ความพึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยจากการพูดคุยกับเด็กอยูในระดับไมต่ํากวา ปานกลาง 
  1.3  ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิ
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยอยูในระดับไมต่ํากวาปานกลาง 
 2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูปฐมวัยหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ผูวิจัยปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยใหเปนฉบับสมบูรณเพ่ือสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการคิด
แสวงหาความรูแกเด็กปฐมวัยตอไป  
 ผูวิจัยไดนําผลการรวบรวมขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู
ปฐมวัยในการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
 สรุปรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัด
สภาพการณที่เนนใหเด็กใชทักษะการคิดแสวงหาความรูเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  มี
กระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนดังน้ี   
 ขั้นที่ 1  ขั้นการเริ่มตนคิด 
                  การเริ่มตนคิด หมายถึง การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรูเดิม 
 การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี   
  1.  กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางกับอุปกรณหรือสถานการณทีน่าสงสัย  
  2.  กระตุนใหสื่อสารสิ่งที่คดิดวยการพูดหรืออธิบาย     
  3.  กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิดดวยการบอกเหตุผลที่คิด   
 ขั้นที่ 2  ขั้นการสรางความคดิ 
  การสรางความคิด หมายถึง การตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยทดสอบ
ความคิดของตนจากการปฏิบัติ การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี 
  1.  กระตุนใหคิดยอนกลับดวยการทดลอง   
  2.  กระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง 
  3.  กระตุนใหคิดทดสอบซ้ํา 
  4.  กระตุนใหคิดทบทวนจุดบอดของความเขาใจตั้งแตเร่ิมตนคิด   
 



 126 

 ขั้นที่ 3  ขั้นการประมวลความคิด 
  การประมวลความคิด หมายถึง การสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการทํา
กิจกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนรูมีลาํดับดังน้ี 
  1.  กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปขัน้เริ่มตนคิด 
  2.  กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปขัน้สรางความคดิ 
 ขั้นที่ 4  ขั้นการขยายความคิด  
  การขยายความคิด หมายถึง การคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสรรคสิ่งใหม  การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี 
  1.  การขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา”   
  2.  กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิด   
  3.  กระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ 
 การแกไขคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีดังน้ี   
 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย   
  1.1 ผูวิจัยไดแกไขคําอธิบายในขั้นเริ่มตนคิด  ขอ 3.3 กิจกรรมการกระตุนใหสะทอน
ความคิดของตนโดยเขียนอธิบายวา  ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบที่เด็กตอบ 
  1.2 อธิบายเพิ่มเติมในขั้นสรางความคิด  กิจกรรมการกระตุนใหวิเคราะหกระบวนการ
ทํางานของตน โดยเขียนอธิบายวา โดยวิเคราะหกระบวนการทํางานเปนกลุมดังนี้ ขอ 4.1 ใหเด็ก
กลุมที่กําลังรอคอยวาดภาพขั้นตอนการทํางานและเขียนคําอธิบายภาพดวยตนเอง  ขอ 4.2 ครูถาม
วา  เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ  ขอ 4.3 ใหเด็กภายในกลุมชวยกัน
ตอบโดยใหตอบทีละคน 
 2. ดัชนีบงชี้ในการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใหบรรลุวตัถปุระสงค  
  ผูวิจัยแกไขขอความในดัชนีบงชี้ในการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังน้ี  
  1. ครูสามารถเขาใจชัดเจนเมื่อไดลงมือปฏิบัติแลวกลับมาอานเอกสารรูปแบบการเรียน
การสอนทบทวนอีกครั้งจะทําใหเขาใจวาถาเด็กทํากิจกรรมนี้แลวเขาไดเชื่อมโยงขอมูล  ตรงกับ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
  2. เทคนิคการจดัการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยตามกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยมีดังน้ี 
   วันที่ 1  จัดกระบวนการเรียนรูตั้งแตขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิดถึงขั้นที่ 2 ขั้นการ
สรางความคิด ขอ2.3  วันแรกนี้จะใชเวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง จากการศึกษาวิจัยพบวาเด็กสนใจ
กิจกรรมอยางตอเน่ือง  เร่ิมตนดวยกิจกรรมกลุมใหญใชเวลาประมาณ 10 นาที ตอจากนั้นจะเปน
การคิดการทํางานเปนกลุมเล็กๆ  เด็กปฐมวัยตองแสวงหาความรูหลายรูปแบบเพ่ือใหไดคําตอบ



 127 

ตามที่ตองการรู  กิจกรรมประกอบดวย การทดสอบคําตอบตามที่คิดดวยตนเองวาใชหรือไม  การ
สอบถามผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ  นําขอมูลที่ไดกลับมาทดสอบอีกวาใชหรือไมทุกกลุม 
   วันที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคิด ขอ 3. ถึงขั้นที่ 3 ขั้น
การประมวลความคิด 
   วันที่ 3 จัดกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 4 ขั้นขยายความคิด  จัดกระบวนการเรียนรูถึง
ขอ 2. ซ่ึงเด็กตองคิดและออกแสวงหาความรูเพ่ิมเติม กลับมาเลาสูกันฟงและวางแผนรวมกับครูวา
พรุงน้ีจะทําอะไรทําอยางไร 
   วันที่ 4 จัดกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 4 ขั้นขยายความคดิ ขอ 3. 
  หมายเหตุ  ผูสอนสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม   
  3. การจัดการเรียนการสอนหนวยแรกสําหรับครูที่เริ่มตนใชรูปแบบการเรียนการสอน
น้ี ครูตองกระตุนใหเด็กคิดเม่ือเขาติดจุดบอดของปญหา คือครูพูดวา เราจะทําอยางไรครูก็ไมรู เพ่ือน
ในหองก็ไมรู เราจะทําอยางไรดี ครูตองกระตุนใหเด็กคดิแสวงหาความรู ครูตองแนะนําวาจะตองไป
ถามผูรูไหมเพราะครูก็ไมรู ครูควรบันทกึจุดบอดของปญหาของเด็กไวเปนหลกัฐานดวย 
  4. ครูตองวางแผนเตรียมผูรูหรือผูเชี่ยวชาญที่เด็กตองไปสอบถามขอมูล ผูรูตองมี
ขอมูลที่เด็กตองการและตองมีเทคนิคการตอบเด็กเนื่องจากเด็กปฐมวัยมีอายุและประสบการณยัง
นอยเพ่ือขยายจุดบอดของปญหาของเด็ก ถาไมเตรียมไวอาจทําใหเด็กไมประสบความสําเร็จในการ
แสวงหาความรู 
  5. ครูตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีทุกขั้นตอนจะทําใหการจัดการเรียนรูแกเด็ก
ประสบความสําเร็จ  ถาครูไมไดวางแผนการจัดการเรียนรูไวลวงหนาคิดวาอานแผนการจัดการ
เรียนรูวันนั้นแลวจัดกิจกรรมไดเลยจะพบวาครูไมสามารถจัดกิจกรรมไดทันความคิดของเด็ก เด็ก
แสดงความคิดของเขาออกมาทุกขั้นตอนการเรียนรู  ครูจึงตองใชความคิดคาดเดาความคิดของเด็ก
ไวลวงหนาเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับความคิดของเด็กสวนใหญครูจะคาดเดา
ถูกตองเพราะมีประสบการณการทํางานกับเด็กแตบางครั้งคาดการณไมไดวาเด็กคิดอะไรอยู เด็ก
ตองการอะไร  วิธีการนี้ทาทายความคิดของครูมาก 
  6. ครูผูใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย
จะสามารถสอนไดชํานาญประมาณหนวยการเรยีนรูที่ 4 
   7.  ครูตองสามารถใชคําถามกระตุนการคิดของเด็กไดถูกตองกับขั้นตอนการเรียนรู 
  8.  การจัดการเรียนรูครูควรจัดเตรียมสื่อการสอนใหพรอม เชน ขั้นเริ่มตนคิดและขั้น
สรางความคิดครูควรเก็บอุปกรณไวใหมิดชิดแตสามารถหยิบไดสะดวก ใหนําอุปกรณออกมาแสดง
เทาที่เด็กตองการกอน เพื่อกระตุนใหเด็กใชความคิดของตนใหมากที่สุด   
  9. แหลงการเรียนรูมีความสําคัญตอการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไปใชเพราะเด็กตองแสวงหาความรูดวยตนเองหลายขั้นตอนครู
ตองศึกษาและจัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เชน การไปศึกษานอกสถานที่ 
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เอกสารที่ไดรับจากแหลงการเรียนรู  ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญตองเปนผูที่สามารถถายทอดใหแกเด็ก
ปฐมวัยได  และการบันทึกขอมูลจากแหลงเรียนรู 
  10. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากประมาณ 
30-40 คน ครูปฐมวัยควรปฏิบัติดังน้ี 
   10.1 ครูตองกระตุนและเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงออกในการสอนแตละครั้ง  
   10.2 ตองจัดสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนเด็ก เด็กทุกคนตองไดใช
สื่อในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   10.3 การทํางานกลุมตองใหเด็กทุกกลุมเกิดความเขาใจเรื่องที่กําลังเรียนรู เชน 
ตองการรูอะไร ตองแสวงหาความรูอยางไร และจะสามารถเก็บขอมูลดวยตนเองไดอยางไร  
   10.4 ตองฝกใหเด็กรูจักการรอคอย และครูควรจัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับกลุมที่
รอคอย      
   10.5 ควรยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสมเพราะหองเรียนที่มีเด็กจํานวนมากอาจ
ตองใชเวลานานกวาหองเรียนที่มีเด็กจํานวนนอย 
  11. การประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูดวยการสังเกตเปนวิธีการประเมินที่ครู
ปฐมวัยสามารถปฏิบัติไดตามสภาพจริงเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
เน่ืองจากการสังเกตมุงเนนที่พฤติกรรมที่แสดงออกทําใหครูสามารถเขาใจความสามารถทางการคิด
ของเด็ก การประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากประมาณ 
30-40 คน ครูปฐมวัยไมสามารถสังเกตเด็กไดทุกคนในหนึ่งวัน  ครูจะตองกําหนดจุดมุงหมายเพื่อ 
ศึกษาทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กกี่คนตอหน่ึงวัน อาจเปน 5 -10 คน หรือจะสังเกตเด็ก
กลุมใดกลุมหน่ึง  หรืออาจกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือประเมินความสามารถดานใดดานหนึ่งของทักษะ
การคิดแสวงหาความรูจะทําการสังเกตวันละ 5 – 10 คน เครื่องมือที่ใชในการสังเกต ไดแก แบบ
บันทึกเหตุการณและแบบตรวจสอบรายการหรือสารนิทัศนอ่ืนๆที่ครูพิจารณาวาเหมาะสม  
 หลังจากปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยฉบับสมบูรณแลว  ผูวิจัยไดปรับปรุงคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ (ภาคผนวก ค) ที่ครูสามารถนําไปใชจัดการเรียนรู
แกเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแสวงหาความรูดวยตนเองตอไป 
 
 
 
 
 
             



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยนําเสนอตามขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษานํารอง 
  ตอนที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย  

 
ตอนที่ 1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู  
        สําหรับเด็กปฐมวัย 
 การดําเนินการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดของผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1.  ผลการสรางโครงรางของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา 
                            ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยโดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยจํานวน 10 คนดังแสดง
ในตาราง 10 
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ตาราง 10 ระดับความเหมาะสมของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา 
     ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                                                                                                             (n=10) 

 
รายการประเมิน 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1.  การอธิบายความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอน 3.80 1.23 มาก 
2.  แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่นําไปสูการกําหนดกรอบความคิด  
          เกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรู 

 
4.30 

 
1.06 

 
มาก 

3.  แนวคิด พ้ืนฐานในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ 
           การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
4.30 

 
0.66 

 
มาก 

4.  การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ 
         การคิดแสวงหาความรู  

 
4.40 

 
0.70 

 
มาก 

5.  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแสดงจุดเนนการเรียน 
           การสอน 

 
4.00 

 
1.06 

 
มาก 

6.  วัตถุประสงคแสดงถึงส่ิงที่มุงหวังใหเกิดขึ้นกับตัวเด็ก 4.40 0.97 มาก 
7.  สาระการเรียนรูสามารถนําไปจัดกระบวนการเรียน  การสอน 
         เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
         ได  

 
4.00 

 
1.06 

 
มาก 

8.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 
          8.1  ความชัดเจนของการอธิบายความหมายของ 
                     กระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด 

 
 

4.40 

 
 

0.52 

 
 

มาก 
          8.2  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                     เกิดการคิด 

 
4.20 

 
0.79 

 
มาก 

          8.3  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                     คิดคําอธิบายเรื่องที่กําลังพูดถึง 

 
4.50 

 
0.71 

 
มากที่สุด 

          8.4  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                     เด็กสะทอนส่ิงที่ตนคิด 

 
4.70 

 
0.48 

 
มากที่สุด 

9.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 2 
          9.1  ความชัดเจนของการอธิบายความหมายของ 
                     กระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 2 การสราง 
                     ความคิด 

 
 

 
4.20 

 
 

 
0.79 

 
 
 

มาก 
          9.2  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                      เด็กคิดยอนกลับ  

 
4.30 

 
0.82 

 
มาก 

          9.3  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการสรางปญหา 
                     ใหเด็กคิด 

 
4.20 

 
0.92 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 
รายการประเมิน 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

          9.4  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                     เด็กระดมความคิดเพ่ือคนหาคําตอบ 

 
4.40 

 
0.70 

 
มาก 

          9.5  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการเปดโอกาส 
                     ใหเด็กปฏิบัติตามแผน  

 
4.60 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

          9.6  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                     คิดวิเคราะหการทํางานของตน  

 
4.20 

 
0.63 

 
มาก 

          9.7  ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการใหโอกาสคิด 
                     แกปญหาดวยตนเอง 

 
4.30 

 
0.66 

 
มาก 

10.  กระบวนการเรียนการสอนขั้นท่ี 3 
          10.1   ความชัดเจนของการอธิบายความหมายของ  
                        กระบวนการเรียนการสอนขั้นท่ี 3 การประมวล  
                        ความคิด  

 
 

 
4.40 

 
 

 
0.70 

 
 
 

มาก 
          10.2   ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                        อธิบายส่ิงท่ีคนพบ 

 
4.50 

 
0.53 

 
มากที่สุด 

          10.3   ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                        สะทอนความคิดของตน 

 
4.60 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

          10.4   ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                        ลงขอสรุป 

 
4.40 

 
0.70 

 
มาก 

11. กระบวนการเรียนการสอนขั้นท่ี 4 
          11.1   ความชัดเจนของการอธิบายความหมายของ 
                        กระบวนการเรียนการสอนขั้นท่ี 4 การขยาย 
                        ความคิด 

 
 

 
4.60 

 
 

 
0.70 

 
 
 

มากที่สุด 
          11.2   ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการสราง 
                        ปญหาใหเด็กเกิดการขยายความคิด 

 
4.40 

 
0.70 

 
มาก 

          11.3   ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                        คิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได 

 
4.60 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

          11.4   ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรมการกระตุนให 
                        คิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง 

 
4.50 

 
0.71 

 
มากที่สุด 

12.  การกําหนดวิธีการประเมินผล 4.00 0.82 มาก 
13.  การกําหนดความสามารถของเด็กท่ีบงชี้วาบรรลุ 
           วัตถุประสงค 

 
4.30 

 
0.95 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 
รายการประเมิน 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

14.  ความสอดคลองกันระหวางกระบวนการเรียนการสอน  การ 
            จัดการเรียนรูและทักษะการคิดแสวงหาความรู 

 
4.60 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

15.   การกําหนดดัชนีบงชี้ในการนํารูปแบบการเรียน 
            การสอนนี้ไปใชใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
4.60 

 
0.97 

 
มากที่สุด 

    

 
 จากตารางพบวา ผลการประเมินความเหมาะสมของแตละองคประกอบของโครงราง
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.80 – 4.70 จึงถือวาองคประกอบของโครงรางรูปแบบการเรียนการ
สอนทุกประเด็นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
  1.2 ผลการประเมนิความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังแสดงใน
ตาราง 11 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลองและความหมายของดัชนีความสอดคลองของโครงรางรูปแบบการ   
     เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ            
                                                                                                               (n=10) 

 

รายการประเมิน 
 
ดัชนีความสอดคลอง 

 
ความหมาย 

 1.  ความสอดคลองระหวางความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอน 
           กับแนวคิด  ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

 
0.70 

 
สอดคลอง 

 2.  ความสอดคลองระหวางแนวคิด  ทฤษฎีพ้ืนฐานกับองคประกอบ 
           ของรูปแบบการเรียนการสอน   

 
0.80 

 
สอดคลอง 

 3.  ความสอดคลองระหวางองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
           กับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  

 
0.90 

 
สอดคลอง 

 4.  ความสอดคลองระหวางหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนกับ 
           วัตถุประสงค  

 
0.90 

 
สอดคลอง 

 5.  ความสอดคลองระหวางหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนกับ 
           สาระการเรียนรู  

 
0.70 

 
สอดคลอง 

 6.  ความสอดคลองระหวางหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนกับ 
           กระบวนการเรียนการสอน 

 
0.90 

 
สอดคลอง 

 7.  ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการสอนกับการ 
           ประเมินผล  

 
0.60 

 
สอดคลอง 

 8.  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับการประเมินผล  0.90 สอดคลอง 
 9.  ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการสอนกับ 
           ความสามารถที่บงชี้วาบรรลุวัตถุประสงค 

 
0.80 

 
สอดคลอง 

10.  ความสอดคลองระหวาง กระบวนการเรียนการสอน  การจัดการ 
           เรียนรูและทักษะการคิดแสวงหาความรู               

 
0.70 

 
สอดคลอง 

11.  ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการสอนกับดัชนีบงชี้ใน 
            การนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
0.70 

 
สอดคลอง 

 
 

 จากตารางพบวาผลการประเมินความสอดคลองขององคประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับรางตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 10 คนผลการประเมินแตละรายการมีคาสูงกวา 0.5 และไดคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 
ตั้งแต 0.70 – 0.90 น่ันคือ ผูเชี่ยวชาญเห็นวาทุกองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับรางมีความสอดคลองกัน    
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  นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมและผูวิจัยไดปรับปรุงองคประกอบ
ของโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนตามขอเสนอแนะดังน้ี 
  1.) ความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอน  ควรเพิ่มเติมรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับการแสวงหาความรูใหชัดเจนขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงในดานการใชภาษา 
  2.) แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน  ควรสรางภาพประกอบแสดงความสัมพันธ แนวคิดทฤษฎี
มาสูกรอบความคิดจะชวยใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
  3.) หัวขอองคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนควรตัดออกและขอความใน
องคประกอบมีความซ้ําซอนบางสวน 
  4.) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  ควรปรับเปลี่ยนการใชภาษาใหสอดคลอง
กันโดยควรเขยีนคําขึ้นตนความสามารถ 6 ดานดวยคําวา “การ” ทุกๆดาน 
  5.) สาระการเรียนรู  ควรปรับปรุงการนําเสนอสาระการเรียนรูใหเปน 2 สวนคือ สวน
ที่ 1 นําเสนอสาระหลักของรูปแบบคือการกระตุนใหเด็กไดใชทักษะการคิดแสวงหาความรู  สวนที่ 2
นําเสนอเปนองคความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
  6.) กระบวนการเรียนการสอน  ควรเปลี่ยนการใชคําใหเหมาะสมซึ่งเดิมเขียนวา สราง
ปญหาใหคิด เปลี่ยนเปน สรางสถานการณปญหา  ขั้นการเรียนรูขั้นที่ 4 คือขั้นการขยายความคิด
ควรยกตัวอยางคําถามจะชวยใหเขาใจงายขึ้นเพราะถาหากครูที่ไมเคยใชวิธีการนี้จะนึกภาพไมออก
ประกอบกับการสอนการคิดเปนเรื่องยากสําหรับครูที่สอนแบบเดิม 
  7.) การประเมินผล  ปรับปรุงการเขียนวธิีการประเมินผลในดานการปฏิบัติใหมีความ
ชัดเจนขึ้น 
 1.3 ผลการทดลองประเมินโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยเชิงปฏบิตัิการ 
  ผูวิจัยปรับโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนา
ราม  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 39 คน แบงเด็กเปน 2 
กลุม กลุมละ 20 คนและกลุมละ 19 คน ทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงจร ใชระยะเวลา 3 สัปดาห 
ระหวางวันที่ 6 - 24 กันยายน  2547  การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการปรากฏแตละ
วงจรดังน้ี 
   การวิจัยวงจรที่ 1 (สัปดาหที่ 1) 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการวงจรที่ 1 เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมาทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 18 คน โดยจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง “ไข” มีการดําเนินงานดังน้ี 
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  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือศึกษาความชัดเจนของภาษาในการอธิบายวิธีการปฏิบัติของครูในแตละ
กิจกรรม 
   2. เพ่ือศึกษากิจกรรมการเรียนรูในแตละขั้นการเรียนการสอนที่สงผลตอการ
แสดงทักษะการคิดแสวงหาความรู 
   3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเด็กตอการเรียนรู และความรูตามสาระการ
เรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
  การวางแผน 
   1. เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเร่ือง ไข  (ตาราง 14) เตรียมสื่อการเรียนรู สถานที่จัดการ
เรียนรู 
   2. เตรียมสังเกตพฤติกรรมที่แสดงทักษะการคิดแสวงหาความรูดวยกลองวีดิ
ทัศนเตรียมคําถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรู และเตรียมคําถามเพื่อสอบถามความรู
ตามสาระการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
  การปฏิบัติ 
  ทดลองจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 18 คน  ตามแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องไข เปนเวลา 3 วัน ปรากฏผลการวิจัยดังน้ี 
  ข้ันที่ 1 การเริ่มตนคิด  
  1. กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือสถานการณที่นาสงสัย  พบวาเด็กเกิด
ความอยากรูอยากเห็น  ปญหาพบวาคําอธิบายกิจกรรมเพียงเทานี้ยังไมชัดเจนไมไดระบุวิธีการ
ปฏิบัติ  ผูวิจัยตองคิดวิธีการปฏิบัติขึ้นโดยนําจานไขเจียวที่มีผาคลุมวางบนโตะ และตัวอยางการ
สนทนากับเด็กปฐมวัยดังน้ี  
  ผูวิจัย : นาจะเปนอะไร   
  เด็กๆ : ไขเจียว  
  ผูวิจัย : ใชหรือ 
  ด.ช. ก : กลิ่นอยางนี้ใชเลยไขเจียวแนๆ 
  เด็กๆ : ใชไขเจียว ใชไขเจียว 
  ผูวิจัยเปดผาคลุมไขเจียวออกเด็กๆดีใจมากตางก็ปรบมือเสียงดัง สงเสียงเฮแสดง
ความดีใจที่ตอบถูก 
  2. กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่พูดถึง  ใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็กคนหาคําตอบ  
ดวยคําถาม ทําไม ใหเด็กระดมความคิด  ปญหาพบวาเด็กเสนอเหตุผลตามที่คิดไดมาก ผูวิจัยตอง
ถามตัวเองวาจะทําอยางไรดี  จะทําอยางไรกับการเก็บขอมูลที่มาจากความคิดของเด็กได  ผูวิจัยจด
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บันทึกคําตอบของเด็กไมทัน  ตัวอยางการแสดงความคิดของเด็กขณะทํากิจกรรมและปญหาที่
เกิดขึ้นขณะจัดการเรียนรูมีดังน้ี 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวมีสีเหลืองเชนนี้ ใครจะตอบกอน 
  ด.ช.ก : ไมมีผิดตอบเลย ตอบเลย 
  เด็กๆฟง ด.ช.ก พูดจบตางก็หัวเราะสนุกสนาน 
  ผูวิจัย : ไมมีผิด ใหตอบตามที่ตัวเองคิด ทําไมไขเจียวมีสีเหลืองเชนนี้ 
  ด.ช.ฟ : ไขเหลืองเปนไสของไขขาว 
  ด.ช.ก : ปอกออกมาเปนสีเหลืองเอาไปผัดเปนวงกลมสีเหลืองแผนใหญ 
  ด.ญ.ฝ : พอเอาไขไปใสในกระทะทอดใหมันนิ่มพอเสร็จก็จะเปนสีเหลือง 
  ด.ช.อู : ขางในไขตมเปนสีขาวขางในไขขาวเปนสีเหลือง 
  ด.ญ.อ : ขางในเปนสีเหลือง   
  ด.ช.พ : ไขมีสีอยูขางใน 
  ด.ช.อ : เปลือกไขมีสีเหลืองเปนวงสีเหลือง 
  ด.ช.ม : เอาไปทอดมันเปนสีเหลือง 
  เด็กเริ่มไมสนใจ  ผูวิจัยถามซ้ําอีกครั้ง 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวมีสีเหลืองเชนนี้ ใครคิดออกแลว 
  ด.ญ.บ : ขางในเปนสีเหลือง 
  ด.ช.ก : คําตอบแบบนี้มีคนตอบแลว 
  เด็กเริ่มไมสนใจอีก  ผูวิจัยใหเด็กนั่งสลับที่ใหม  ปญหาคือ เด็กแตละคนใชเวลาคิด
นานมากกับคําถามนี้  เด็กบางคนคิดยังไมออกผูวิจัยจึงใหเวลาคิดตอยังไมตองตอบ   
  ด.ญ.ต : ตมแลวจะเหลือง 
  ด.ช.ธ : นํ้ามันอยูในไข 
  ด.ช.บ : พอเราซื้อไขมาเปนวงกลม พอเอาไปทอดมันจะเปนวงกลมสีเหลือง 
  ผูวิจัย : ป คิดออกหรือยังคะ 
  ด.ญ.ป : คิดออกแลว เวลาเอาไปทอดมันเปนสีเหลือง   
  ด.ช.อิ : เทน้ํามันใสในไข 
  ผูวิจัยดูนาฬิกา พบวา ไดใชเวลานานถึง 16 นาที เด็กๆเริ่มไมสนใจคนที่ตอบแลวเริ่ม
ลุกขึ้นเดินทําใหหองเรียนเร่ิมวุนวาย  ผูวิจัยดําเนินการในกิจกรรมตอไป 
  3. กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบของตน 
ผูวิจัยพบปญหาคือคําอธิบายกิจกรรมนี้ไมชัดเจนผูวิจัยปฏิบัติไมได ผูวิจัยบันทึกคําตอบของเด็กไม
ทัน เพราะเด็กแสดงความคิดหลากหลายแยงกันตอบ ดังตัวอยาง 
  ผูวิจัย : ทําไมคิดเชนนี้ 
  เด็กแยงกันตอบทั้งหองเรียนทําใหหองเรียนเกิดความวุนวายอีก  ผูวิจัยไมสามารถจด
คําตอบของเด็กไดทันจึงตัดสินใจแกปญหาโดยจัดกลุมความคิดของเด็ก  ดวยการวาดภาพตาม
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คําตอบ  จัดกลุม เม่ือเด็กหยุดความวุนวายครูสอบถามความสนใจในการสมัครเปนสมาชิกกลุม
ตามที่ตนเองตัดสินใจ    
  กลุมที่ 1 เทน้ํามันใสไข  จํานวน 2 คน 
  กลุมที่2 เอาไขใสกระทะแยกไขขาวไขแดง ทอดไขขาวกอน  ทอดไขแดงทีหลัง  
จํานวน 4 คน   
  กลุมที่ 3 เทน้ํามันใสกระทะเอาไขทอดเลย  จํานวน 4 คน 
  กลุมที่ 4 เอาไขใสถวยเอาไปตีแลวจะเปนสีเหลือง  จํานวน 4 คน   
  กลุมที่ 5 ตีไขแดงปนไขขาว  จํานวน 4 คน 
  ข้ันที่ 2 การสรางความคิด 
  1. กระตุนใหคิดยอนกลับ ทดสอบคําตอบเพ่ือเปลี่ยนความคิดโดยใหเด็กที่ตอบผิด
ทดสอบกอน ปญหาพบวาคําอธิบายกิจกรรมไมชัดเจนทําใหผูวิจัยถามตัวเองวาจะปฏิบัติอยางไร 
ควรขยายขอความวาจะใชสื่อการเรียนรูลักษณะใด  ผูวิจัยใหแตละกลุมทดสอบตามแนวคิด เม่ือจัด
กลุมเสร็จ พบพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกดังน้ี   
  ด.ช.พ : คุณครูไมมีใครเปนหัวหนากลุม 
  ด.ญ.อ : หนูเปนเอง (พรอมยกมือขึ้น เพ่ือนไมมีใครพูดอะไร) 
  ผูวิจัย : ใหเด็กๆแตละกลุมทดสอบตามที่เสนอแนวคิดไว 
  ผูวิจัยจัดที่น่ังใหทุกคนมองเห็นการทดสอบ 
  กลุมที่ 1 ทดสอบกอนแนวคิด คือ เทน้ํามันใสไข  จํานวน 2 คน เด็กชายอิ ตอยไขใส
ถวย เด็กชาย ธ เทน้ํามันไสไข 
  ผูวิจัย : นอง อิ กับ นอง ธ เทน้ํามันใสไขแลวเปนอยางไร 
  ด.ช.อิ : เหมือนเดิม 
  เด็กคนอื่นๆแยงกันบอกวา  :  เอาไปทอด เทใสกระทะแลวทอด     
  ผูวิจัย : เด๋ียวครูจะใหทุกกลุมทดสอบตามที่คิด ใหทําทุกกลุม คนหาวาอะไรทําใหไข
เปนสีเหลือง   
  ผูวิจัยใหกลุมที่ 2 ทดสอบตอ  แนวคิดกลุมที่2 เอาไขใสกระทะแยกไขขาวไขแดง ทอด
ไขขาวกอน  ทอดไขแดงทีหลัง  จํานวน 4 คน  เม่ือกลุมที่ 2 ตอยไขใสถวย 
  ผูวิจัย : ไขที่เห็นมีลักษณะอยางไร   
  เด็ก กลุมหน่ึง   : ไขแดงมีสีเหลือง 
  เด็ก อีกกลุมหน่ึง  : ไขแดงมีสีสม 
  ผูวิจัย : สีแบบน้ีเรียกวา สีเหลือง  ไขสีเหลืองเรียกวา ไขแดง  ใสๆเปนวุนน้ีคืออะไร 
  เด็ก  : ไขขาว 
  สมาชิกกลุมที่ 2 ทอดไขขาวกอน ไขขาวสุกตักขึ้น ทอดไขแดงตอ 
  ผูวิจัย : ไขที่กลุมน้ีทอดเหมือนไขเจียวของครูไหม 
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  ด.ญ.อ : เหมือนไขดาวเลย  ไมเปน มันเปนไขดาว คุณครูตองทอดไขแดงใหสุกนะ
เด๋ียวเปนไขหวัดนก 
  ผูวิจัยใหกลุมที่ 3 จํานวน 4 คน ทดสอบตอ แนวคิดกลุมที่ 3 เทน้ํามันใสกระทะเอาไข
ทอดเลย  เม่ือเทไขลงในกระทะ 
  ด.ช.อู : เปนไขดาวอีกแลวไมเหมือนของคุณครู 
  สมาชิกในกลุมสนทนากันวาผลงานของกลุมตนเหมือนกลุมที่ 2 เปนไขดาวอีกแลว  
เด็กเริ่มวุนวายอีก ผูวิจัยเตือนใหเด็กระวังกระทะ  พบวาเด็กสนใจผลงานของกลุมตนถึงแมจะไมใช
ไขเจียวอยางที่ตองการ เด็กๆตางรอคอยวาเม่ือไหรไขของกลุมตนจะสุก  เปรียบเทียบผลงานกลุม
ตนกับกลุมอ่ืนอยูตลอด   
  ด.ช.ฟ : เอาไขใสถวย เอาไปตีแลวเปนสีเหลือง เอาไปใสกระทะก็เปนสีเหลือง 
  ผูวิจัย : ใหกลุม 4 ทดสอบตามที่เสนอแนวคิดไดแลว   
  ผูวิจัยใหกลุมที่ 4 จํานวน 4 คน ทดสอบตอ  แนวคิดกลุมที่ 4 เอาไขใสถวยเอาไปตี
แลวจะเปนสีเหลือง  สมาชิกกลุมที่ 4 ชวยกันทดสอบ  เด็กๆกลุมอ่ืนพูดวา “เหมือนของคุณครูแลว 
ยังมีอีกกลุมยังไมไดทํา” 
  ผูวิจัยใหกลุมที่ 5 จํานวน 4 คน ทดสอบตอ แนวคิดกลุมที่ 5 ตีไขแดงปนไขขาว 
สมาชิกกลุมที่ 5 ชวยกันทดสอบ   
  ด.ช.อู : ไขเจียวเปนเหมือนกันแลว 
  สมาชิกในกลุมปรบมือดวยความดีใจ 
  เด็กๆ : แผนใหญเทากันเลย 
  2. สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาสิ่งที่
ตองการรู  ใหเด็กรวมกันกําหนดประเด็นปญหาดวยคําถามปลายเปดวา อยางไร  ปญหาพบวา
คําอธิบายกิจกรรมยังไมชัดเจน  เด็กแสดงความตองการอยากรู ตองการการทดสอบใหมใหถูกตอง
ตามที่ตองการรู  ผูวิจัยใหเด็กทุกกลุมนําผลงานมารวมกันกําหนดประเด็นปญหาและสนทนากับเด็ก
ดังน้ี   
  ผูวิจัย : อะไรทําใหไขเจียวเปนสีเหลือง เด็กๆอยากถามอะไรคุณครูไหม หรืออยาก
ถามกลุมที่ทอดไขเปนสีเหลืองไหม 
  เด็กๆ : ไมอยากถามคุณครู แตอยากทําอีก 
  ด.ช.ก : ไขเอาไปทอดเปนสีเหลืองไดอยางไร 
  ด.ช.อู : ไขเอาไปทอดเปนสีเหลืองไดไหม 
  3. เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ทดสอบคําตอบโดยกลุม ผูวิจัยให
เด็กแบงกลุมเองเพ่ือทดสอบคําตอบเอง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ใหเด็กลงมือปฏิบัติ  เด็กสนใจทํา
กิจกรรมดวยตนเองทุกคน  เด็กปฐมวัยสามารถทํางานแบบมีสวนรวมไดดี  ปญหาพบวา ผูวิจัยไมได
กระตุนใหเด็กฝกการใชขอมูล โดยการอธิบายสิ่งที่เด็กมีประสบการณกอนการปฏิบัติ  เพ่ือใหเด็กได
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วาดภาพแทนใจในสิ่งที่เด็กจะลงมือปฏิบัติ  สมาชิกในกลุมเปนหญิงลวน ชายลวน เลือกสมาชิกกลุม
ที่เปนเพ่ือนสนิทของตนผูวิจัยขอใหแบงกลุมใหมก็ไมยอม      
  4. กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน ใชคําถามปลายเปดดวยคําวา “อยางไร” 
ปญหาพบวาคําอธิบายกิจกรรมยังไมชัดเจน ควรมีตัวอยางคําถาม และบอกวิธีการปฏิบัติดวย  
ผูวิจัยใหเด็กแตละกลุมนําผลงานที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จ มาวิเคราะห
กระบวนการทํางาน  เชนการสนทนากับเด็กกลุมหน่ึงดังน้ี 
  ผูวิจัยใหเด็กสังเกตผลงานที่ไมประสบความสําเร็จ 
  ผูวิจัย : ทําอยางไรไขเจียวของกลุมหนูเปนอยางนี้ 
  ด.ญ.อ : ตอยไข แยกไขขาวออกจากไขแดง 
  ด.ช.พ : เพราะเราไมไดทอดรวมกัน ทอดแยกกันไขเลยไมเปนสีเหลือง 
  ผูวิจัยใหเด็กสังเกตผลงานที่ประสบความสําเร็จ และสนทนากับเด็กดังน้ี 
  ผูวิจัย : ทําอยางไรไขเจียวจึงเปนสีเหลือง 
  ด.ญ.ฟ : เพราะเอาไขมารวมกัน 
  ผูวิจัย : เอาอะไรมารวมกัน 
  ด.ช.ก : เอาไขขาวมารวมกับไขแดง เอามาตีกอน แลวคอยเทใสกระทะ 
  ข้ันที่ 3 การประมวลความคิด 
  กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม ผูวิจัย
สนทนากับเด็กปฐมวัยเปนกลุมเล็ก  เชนตัวอยางการสนทนาเพื่อกระตุนใหเด็กลงขอสรุปของเด็ก
กลุมหน่ึงดังน้ี 
  ผูวิจัย : ไขที่เราเห็นมีสวนประกอบอะไรบาง 
  ด.ช.อู : ไขขาว ไขแดง 
  ผูวิจัย : ไขที่ตอยออกมาแลวไขขาวอยูตรงไหน 
  ด.ช.บ : อยูดานนอกเปนวุนใสๆ สีเหลืองไขแดงเปนวงกลมอยูตรงกลาง 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวเปนสีเหลืองเชนนี้ 
  ด.ช.ฟ : เพราะเอาไขมาตี เทลงในกระทะ ปดฝา เปดมามันก็เปนแผนวงกลม 
  ผูวิจัย : ตีอะไรรวมกัน 
  ด.ช.ฟ : ตีไขขาวกับไขแดงรวมกัน 
  ผูวิจัย : ไขขาวกับไขแดงสามารถแยกออกจากกันไดไหม 
  ด.ญ.ป : ไดๆ 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวมีสีเหลือง 
  ด.ญ.อ : เพราะวาเปนสีของไขแดง 
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  ข้ันที่ 4 การขยายความคิด 
  1. สรางปญหาใหเด็กเกิดการขยายความคิด  กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไป
ขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา....” ปญหาพบวาคําอธิบายยังไมชัดเจนควรใสตัวอยางคําถามจะ
ทําใหผูสอนจัดกิจกรรมไดงายขึ้น ตัวอยางการสนทนากับเด็กกลุมใหญ เด็กสามารถขยายไดเชนการ
สนทนาบางสวนดังน้ี 
  ผูวิจัย : ถาไขแดงทําใหไขขาวเปนสีเหลือง เราจะเอาความรูเรื่องไขไปทําประโยชน
อะไรไดบาง 
  ด.ช.อิ : เอาไปตม เอาไปทอด เอาไปเจียว 
  ผูวิจัย : เราเจียวแลวทําอยางอ่ืนไดไหม 
  ด.ญ.บ : เอาไปกิน 
  ผูวิจัย : เอาไปทําอะไรไดอีก 
  ด.ช.บ : เอาไปขาย เอาไปแจก 
  ผูวิจัย : เราไมขาย ไมแจกเอาไปทําอะไร 
  ด.ช.มอ : เอาไปทอด เอาไปตุน เอาไปทําไขลูกเขย 
  ผูวิจัย : เราเอาไปทําอยางอ่ืนไดอีกไหม 
  ด.ช.ฟ : ทําขนมไขนกกระทา 
  ผูวิจัย : ขนมไขนกกระทาไมไดทําจากไข 
  ด.ญ.อ : มันทอดเหมือนปลาทองโก 
  ด.ช.ธ : เอาไปทําโรตีใสไข 
  ด.ช.ม : เอาไปทําอาหารตามสั่ง 
  ด.ญ.ป : เอาไปทําโตเกียวใสไข 
  ด.ช.อู : เอาไปทําดินสอสี เอาไประบายสี 
  ด.ช.ก : เอาไประบายเหมือนวาดรูปสีนํ้า 
  2. กระตุนใหคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  ใหเด็กคนควาเพิ่มเติมโดย การทดลอง 
การสอบถาม การคนควาจากหนังสือ การทัศนศึกษา อาจใชวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี เพ่ือเอา
คําตอบมาเพิ่มเติม  ปญหาพบวาคําอธิบายกิจกรรมกวางเกินไป ทําใหผูวิจัยคิดวิธีการปฏิบัติไดยาก
ผูวิจัยสนทนากับเด็กดังน้ี 
  ผูวิจัย : ถาเราไมรูวาจะเอาไปทําอะไรไดอีก จะทําอยางไร 
  เด็กๆ : ไปถามครูใหญ 
  ผูวิจัย : จะถามครูใหญวาอยางไร 
  เด็กๆ : ไขเอาไปทําอะไรไดบาง 
  ผูวิจัย : ถาเราคิดไมออกแลววาจะเอาไขไปทําอะไรไดอีก เด็กๆจะทําอยางไร 
  ด.ช.ก : เราก็นาจะไปถามผูรูคนอ่ืนๆวาไขเอาไปทําอะไรไดอีก 
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  ผูวิจัยใหเด็กไปสอบถามผูที่เด็กคิดวารู  ปญหาพบวา ผูรูที่เด็กไปถามไมไดเตรียม
คําตอบไวไมสามารถตอบเด็กไดตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยตั้งคําถามถามเด็กกลับไปกลับมาเชน  เอา
ไขไปทําอะไรไดบาง  บางครั้งถามวาเอาไขแดงไปทําอะไรไดบาง บางครั้งถามวา เอาความรูเร่ืองไข
ไปทําประโยชนอะไรไดบาง  เม่ือกลับมาเลาสูกันฟงเด็กไดขอมูลบางสวนมาไมเพียงพอที่จะทําการ
ทดสอบความรูใหม   
  ขอมูลที่ไดมาสวนใหญบอกวาเอาไปทําขาวผัด  และมีชื่อขนมอีกมากมายที่เด็ก
ทดสอบดวยตนเองไดยากเชนทองหยอด ฝอยทอง ทองหยิบ เม็ดขนุน  เคก     
  ด.ญ.ฝ : พรุงน้ีนาจะจัดปารตี้อาหารจากไข ขนมจากไข 
  เด็กๆหลายคนชวยกันสนับสนุนความคิดนี้  
  ผูวิจัย : ตกลงคะ ใครจะชวยเอาขนมที่ทําจากไขมารวมจัดปารตี้ก็ไดนะคะ 
  ด.ญ.ฟ : เราไมตองมีนํ้าหวานก็ไดเอาน้ําธรรมดา 
   3. กระตุนใหเด็กคิดสรางสรรคสิ่งใหมดวยตนเอง  สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ
ใหมแลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปไดอีก  พบวาวันนี้มีเด็กนําขนมฝอยทองมารวมกิจกรรม  ผูวิจัย
เตรียมขนมที่ทําจากไขเชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุนและเคก  แลวสนทนากับเด็ก
ปฐมวัยดังน้ี 
  ผูวิจัย : วันนี้มีเพ่ือนนําขนมที่ทําจากไขมารวมกิจกรรม 
  ด.ญ.อ : ฝอยทอง คุณแมซ้ือมาจากตลาด 
  ผูวิจัย : คุณแมของ อ ซ้ือมาแยะ เด็กๆตองทานกันพุงกางแนๆ 
  เด็กๆปรบมือแสดงความดีใจกัน ใบหนายิ้มพึงพอใจ   
  ผูวิจัยแนะนําใหเด็กสังเกตลักษณะของขนมที่ทําจากไข ทั้ง 5 ชนิด  เด็กๆรวมกันจัด
ปารตี้อาหารจากไข  เด็กรวมกันรับประทานอาหารอยางมีความสุข อาหารหมดทุกชนิด 
  เวลาการทดลองในการวิจัยวงจรที่ 1 ใชเวลา 3 วัน  รวม 4 ชั่วโมง   
  วันที่ 1 จัดการเรียนรู ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด ถึง ขั้นที่ 2 การสรางความคิด  ขอ 1 ใช
เวลา 1 ชั่วโมง 
  วันที่ 2 จัดการเรียนรู ขั้นที่ 2 การสรางความคิด ขอ 2 ถึง ขั้นที่ 4 การขยายความคิด 
ขอ 2 ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
  วันที่  3 จัดการเรียนรู  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด ขอ 3 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  ประเมินความพึงพอใจของเด็กตอการเรียนรูและความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจาก
การทํากิจกรรมหลังการทดลองโดยการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคล ประเมินทักษะการคิดแสวงหา
ความรูของเด็กปฐมวัยจากวีดิทัศน    
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  การสังเกต 
  1. การประเมินลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอนจากการสังเกตการวิจัยวงจรที่ 
1 พบขอควรปรับปรุงโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
   1.1 คําอธิบายกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยยังไมชัดเจนทําใหผูวิจัยพบปญหาขณะจัดการเรียน
การสอน ไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดประสบความสําเร็จเทาที่ควร   
   1.2 บางกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนผูวิจัยไมสามารถทําไดเชนการจด
คําพูดของเด็กไดทัน ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการจัดกลุมคําตอบของเด็ก   
   1.3 ขาดกิจกรรมกระตุนใหเด็กใชขอมูลโดยการอธิบายสิ่งที่เด็กมีประสบการณ
กอนการปฏิบัติ 
   1.4 ปญหาการเตรียมผูรูเพ่ือใหขอมูลแกเด็ก 
   1.5 บางกิจกรรมครูใชคําถามปลายปด 
   1.6 การจัดการเรียนรูเนนบทบาทครูมาก 
  2. การประเมินทกัษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวยัสรุปไดดังน้ี 
   2.1 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการเชื่อมโยงขอมูล 
   2.2 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการบอกความตองการในสิ่ง
ที่อยากรู  
   2.3 เด็กปฐมวยัไมไดแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการใชขอมูลอยาง
ชัดเจนเพราะผูวิจัยไมไดใหเด็กปฐมวัยฝกการอธิบายขอมูลตามที่เคยมีประสบการณกอนใหเด็ก
ปฐมวัยลงมือปฏิบัต ิ 
   2.4 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการบอกจุดบอดของปญหา 
   2.5 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการประเมินความคิดของตน 
   2.6 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามนิยามดานการประเมินความกาวหนา 
  3. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลโดย
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดที่กําหนดไว ปรากฏผลในตาราง 12 ดังน้ี 
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ตาราง 12 ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรู หลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ 
     การคิดแสวงหาความรูสาํหรับเด็กปฐมวัย  
 
ขอ รายการประเมิน จํานวน 

(18คน) 
รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 หนูรูสึกสนุกท่ีไดเรียนเร่ืองไข 16 88.9 มาก 
2 หนูชอบที่ไดใชความคิดขณะเรียนเร่ืองไข 14 77.8 มาก 
3 หนูชอบทํางานกลุมกับเพ่ือนขณะเรียนเร่ืองไข 13 72.2 มาก 
4 หนูชอบถามคําถาม/ตอบคําถาม/พูด บอกหรืออธิบาย 14 77.8 มาก 
5 หนูอยากทํากิจกรรมแบบนี้ซํ้าอีก 16 88.9 มาก 

     

 
 จากตารางพบวาหลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย ของการวิจัยวงจรที่1 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มี
จํานวนรอยละ 72.2-88.9 
   4. การประเมินความรูตามสาระการเรียนรูทีไ่ดจากการทํากิจกรรมของเด็กโดยการ
สนทนากับเด็กเปนรายบุคคลกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยพบวาหลังการทดลองเด็กสามารถบอกและอธิบายสาระการเรียนรู
ไดในระดับมากรอยละ 38.89 (7 คน) ระดับปานกลางรอยละ 55.56 (10 คน) ระดับนอยรอยละ 5.55 
(1 คน) เชนบนัทึกการสนทนากับเด็กคนหนึ่ง ดังตัวอยางในตาราง 13 
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ตาราง 13 ตัวอยางบันทึกการสนทนากับเด็กกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับความรูตามสาระการเรียนรู 
 

บันทึกกอนเรียน 
6 ก.พ.47 

บันทึกหลังเรียน 
9 ก.พ. 47 

  
ผูวิจัย : หนูรูอะไรบางเกี่ยวกับไข ผูวิจัย : ไขท่ีหนูรูจักมีลักษณะอยางไร 
เด็ก   : ไขมีไวใหคนกิน  พอคนกินไขก็หวาน คนจึง
ชอบกิน  ไขเปนวงรี  ไขเจียว  ไขตม  คนไปซือ้ไขท่ี
รานเอาไปทํากับขาวกินท่ีบาน คนขายดีใจเพราะเรามา
ซ้ือกันแยะ 

เด็ก    : ไขพอตอยออกมาเห็นไขแดงกับไขขาว ไขแดง
เปนวงกลม ไขขาวสีขาว  ไขแดงและไขขาวแยกออก
จากกันได 

 ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวเปนสีเหลือง 
  เด็ก  : เพราะมีไขแดงทําใหเปนสีเหลือง  เอาไขแดงไป

ทําขนมทองหยิบ  ทองหยอด เวลาเราไมรูเร่ืองไขเราจะ
ถามพอ แม นา 

 ผูวิจัย : ไขเอาไปทําอะไรไดบาง 
  เด็ก  : ขนมทองหยิบ  ทองหยอด ขาวผัดทอง ขาวผัด

ทอง ตอยไขใสถวย  ตีไขโรยขาว   คลุกกับขาวทําให
เปนสีเหลือง ใสนํ้ามัน เกลือ เอาไปผัดในกระทะจนสุก
แลวเอามากิน กินแลวอรอย  

  

 
 
  การสะทอน 
  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  ผูวิจัยนําผลการสังเกตและประเมินผลจากการ
ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนจากการทดลองวงจรที่ 1 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยดังที่ไดแสดงไวใน
ตาราง 14  
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ตาราง 14 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงรปูแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู  
     สําหรับเด็กปฐมวัย  
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 1 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
ข้ันท่ี 1 ข้ันการเริ่มตนคิด 
1.  กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือ
สถานการณท่ีนาสงสัย 

 
1.  กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือ
สถานการณท่ีนาสงสัย  โดยใหเด็กดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง 

2.  กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลังพูดถึง  ใช
คําถามปลายเปดเพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ  ดวยคําถาม
วา ทําไม  ใหเด็กระดมความคิด 

2.  กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลังพูดถึง  ใช
คําถามปลายเปดเพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ  ดวยคําถาม
วา ทําไม  ใหเด็กระดมความคิด  ครูจดคําตอบของเด็ก
เปนภาษาเขียนหรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ 

3.  กระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีคิด  ใหเด็กแตละคนอธิบาย
เหตุผลประกอบคําตอบของตน 

3.  กระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีคิด  ใหเด็กแตละคนอธิบาย
เหตุผลประกอบคําตอบของตน  โดยใชคําถามวา  
ทําไมจึงคิด...  ทําไมจึงตอบ... 
ครูใชบัตรภาพจัดกลุมคําตอบของเด็ก 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางความคิด 
1.  กระตุนใหคิดยอนกลับ   ทดสอบคําตอบเพ่ือเปล่ียน
ความคิดโดยใหเด็กท่ีตอบผิดเปนคนทดสอบ 

1.  กระตุนใหคิดยอนกลับ  โดยทดสอบคําตอบเพ่ือ
เปล่ียนความคิด 
     1.1  แบงกลุมเด็กตามแนวคิด 
     1.2  ใหเด็กแตละกลุมทดสอบตามแนวคิดโดยใชส่ือ
ของจริงท่ีเปนของไมสําเร็จรูป  

2.  สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนด
สถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาส่ิงท่ีตองการรู  ใหเด็ก
รวมกันกําหนดประเด็นปญหาดวยคําถามปลายเปดวา 
อยางไร 

2.  สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนด
สถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาส่ิงท่ีตองการรู  ใหเด็ก
รวมกันกําหนดประเด็นปญหาดวยคําถามปลายเปดวา 
อยางไร 
     2.1  ใหเด็กตอบขอคนพบใหม 
     2.2  ใหเด็กทดสอบซ้ํา 
     2.3  จัดกลุมใหมโดยใหเด็กในกลุมท่ีมีความรูมาก
ท่ีสุดเปนพ่ีเล้ียง 

3.  เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  
ทดสอบคําตอบโดยกลุม 

3.  เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ให
รวมกันวางแผนและทดสอบคําตอบโดยกลุม 

    3.1  ใหอุปกรณขอ 2.1 ซํ้า 

    3.2  ใหเด็กวางแผนและดําเนินการทดสอบ 

    3.3  ใหเสนอผลการทดสอบ 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 1 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน  ใชคําถาม
ปลายเปด  อยางไร 

4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน  ใชคําถาม
ปลายเปด  อยางไร  กรณีท่ีเด็กตองการทดสอบใหมให
ทําใหมไดอีก 

ข้ันท่ี 3 ข้ันการประมวลความคิด 

กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญท่ี
ไดจากการทํากิจกรรม 

 

กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญท่ี
ไดจากการทํากิจกรรม 
 

ข้ันท่ี 4  ข้ันการขยายความคิด  
1.  สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนให
เด็กใชความรูใหมท่ีไดไปขยายความคิดโดยใชคําถาม
วา  “ถา........” 

 

1.  สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนให
เด็กใชความรูใหมท่ีไดไปขยายความคิดโดยใชคําถามวา 

“ถา........”   ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทํา
ประโยชนอะไรไดอีก เชน ถาไมทําไขเจียว  เราคิดวาจะ
เอาความรูเร่ืองไขไปทําประโยชนอะไรไดบางใหเด็ก
ตอบตามที่มีประสบการณ  ครูบันทึกคําตอบของเด็ก 

2.  กระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  ให
เด็กคนควาเพ่ิมเติมโดย การทดลอง การสอบถาม การ
คนควาจากหนังสือ การศึกษานอกสถานที่ อาจใชวิธีใด
วิธีหน่ึงหรือหลายวิธี เพ่ือเอาคําตอบมาเพิ่มเติม 

2.  กระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  
มอบหมายใหไปหาคนหาคําตอบยืนยันวาใชหรือไม  
อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลา
หรือนอกเวลาก็ได   

3.  กระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง  สรุป
สาระสําคัญจากการคนพบใหมแลวคิดสรางสรรคส่ิงใหม
ตอไปไดอีก 

3.  กระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง  สรุป
สาระสําคัญจากการคนพบ ใหมแลวคิดสรางสรรคส่ิง
ใหมตอไปไดอีก 
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  การวิจัยวงจรที่ 2 (สัปดาหที่ 2) 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการวงจรที่ 2 เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดปรับปรุงแลวมาทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 20 
คน โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง “ไข” มีการดําเนินงานดังน้ี 
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือศึกษาความชัดเจนของภาษาในการอธิบายวิธีการปฏิบัติของครูที่ไดรับ
การปรับปรุงแลวในแตละกิจกรรม 
   2. เพ่ือศึกษากิจกรรมการเรียนรูในขั้นการสรางความคิดที่สงผลตอทักษะการคิด
แสวงหาความรูดานความสามารถในการบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูและความสามารถในการ
ใชขอมูล 
   3. เพ่ือประเมินความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
  การวางแผน 
   1. เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดปรับปรุงแลวในการวิจัยวงจรที่ 1 เร่ือง ไข  (ตาราง 
17) เตรียมสื่อการเรียนรู สถานที่จัดการเรียนรู 
   2. เตรียมสังเกตพฤติกรรมที่แสดงทักษะการคิดแสวงหาความรูดานการบอก
ความตองการในสิ่งที่อยากรู และความสามารถในการใชขอมูลดวยกลองวีดีโอ เตรียมคําถามเพื่อ
สอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรู และเตรยีมคําถามเพื่อสอบถามความรูตามสาระการเรียนรูที่ได
จากการทํากิจกรรม 
  การปฏิบัติ 
  ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยกับ
กลุมตัวอยางกลุมที่ 2 จํานวน 20 คน  ตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องไข ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูของเด็กพบวา 
  ข้ันที่ 1 การเริ่มตนคิด  
  1. กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือสถานการณที่นาสงสัย  โดยใหเด็กดู/
ดม/ชิม /สัมผัส/ฟง เม่ือผูวิจัยนําจานไขเจียวที่มีฝาปดวางบนโตะ ตัวอยางการแสดงการคิดของเด็ก
จากการสนทนาดังน้ี  
  ผูวิจัย : เด็กๆทายสิวาจะเปนอะไร   
  เด็กๆ : ไขตม 
  เด็กๆ : ไขเจียว  
  ผูวิจัยเปดฝาครอบจากไขเจียวออก   เด็กๆแสดงความดีใจดวยกันปรบมือเสียงดังที่
ตอบถูก  ผูวิจัยใหเด็กชิมไขเจียว  มีอาสาสมัครมาชวยกันถือจาน 
  ด.ช.ก : จืด 
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  ด.ช.ม : อรอย 
  2. กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่พูดถึง  ใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็กคนหาคําตอบ  
ดวยคําถาม ทําไม ใหเด็กระดมความคิด  ครูบันทึกคําตอบของเด็กเปนภาษาเขียนหรือภาพหรือครู
อาจมีบัตรภาพ  ปญหาพบวาการเขียนคําอธิบายกิจกรรมแบบความเรียงทําใหการปฏิบัติไมคลองตัว  
ผูวิจัยควรเขียนเปนลําดับขั้นกิจกรรมจะทําใหเขาใจงายปฏิบัติงาย  เม่ือผูวิจัยถามคําถามเด็กแสดง
พฤติกรรมการคิดดังตัวอยางตอไปน้ี 
  ผูวิจัย : ไขเจียวที่เด็กๆรับประทานมีสีอะไร  
  เด็กๆ : สีเหลือง 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวมีสีเหลืองเชนนี้  
  ด.ช.ค :  เพราะวาทอดแลว 
  ด.ช.บ :  เพราะสุกแลว 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวมีสีเหลืองเชนน้ี  
  ด.ช.ฟ :  มันเปนสีเหลืองเพราะทอดไปก็เปนสีเหลือง 
  เด็กๆแยงกันตอบทําใหหองเรียนวุนวายขึ้น   
  ผูวิจัย : คุณครูจะใหเด็กตอบทีละคน 
  ด.ช.ฟ : เพราะทอดในกระทะมีสีเหลือง 
  ด.ช.ฝ : เทลงในกระทะทอดแลวก็จะมีสีเหลือง 
  ด.ช.บ : พอทอดในกระทะ เอาเจียวมันจะเปนฟอง แลวเปนสีเหลือง 
  ด.ญ.อ : ใสนํ้ามันในกระทะแลวทอด 
  ด.ช.จ : ทําใหไขแดงแตก เอาไปผสมไขขาว ทําใหเปนสีเหลือง แลวเอาไปทอด
กลายเปนสีเหลือง 
  ด.ช.ค : เอาน้ํามันใสในไขลงไป เอาไปทอดแลวตักใสจาน 
  3. กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบของตน
โดยใชคําถามวาทําไมจึงคิดเชนนี้ ทําไมจึงตอบเชนนี้ ครูใชบัตรภาพจัดกลุมคําตอบของเด็ก ปญหา
พบวาการวาดภาพใชเวลานาน ลาชา ผูวิจัยควรแกไขดวยการเตรียมบัตรคําไวจะทําใหการจัดการ
เรียนรูดําเนินไปไดรวดเร็วขึ้น พฤติกรรมที่ปรากฏดังน้ี 
  ผูวิจัยถามเด็กทีละคน : ทําไมคิดเชนน้ี 
  เด็กๆเสนอคําตอบตามแนวคิดของตน  เปนคําถามที่เด็กๆใชเวลาคิดนานมาก เด็ก
บางคนเปลี่ยนความคิดของตนไปตามความคิดของเพื่อน   
  ผูวิจัยถามวา  ใครคิดวา เอาน้ํามันใสไขลงไป  เอาไปทอดแลวตักใสจาน ยกมือ ครูจด
ชื่อเลนของเด็ก กําหนดใหเปนกลุมที่ 1 จํานวน 6 คน 
  ผูวิจัยถามวา  ใครคิดวา  เพราะความรอนในกระทะ กําหนดใหเปนกลุมที่ 2 จํานวน 3 
คน 
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  เด็กแยงกันตอบอีก มีเด็กคนหนึ่งบอกวา ฟงอาจารยกอน(ผูวิจัย บางคนจะเรียก
อาจารยตามคุณครูประจําชั้น)  มีเด็กคนหนึ่งบอกวา บ ยังไมไดตอบ  บ ตอบวาเทไขลงไปในกระทะ
ทอดจะเปนสีเหลือง  มีเด็กหลายคนเห็นดวย  
  ผูวิจัยถามวา ใครเห็นดวยกับแนวคิดของ บ  กําหนดใหเปนกลุมที่ 3  จํานวน 8 คน 
  ผูวิจัยถามวา  ใครคิดวา ทําใหไขแดงแตก เอาไปผสมไขขาว ทําใหเปนสีเหลือง แลว
เอาไปทอดกลายเปนสีเหลือง กําหนดใหเปนกลุมที่ 4 จํานวน 3 คน 
  ยังมีเด็กอีกหลายคนเปลี่ยนความคิดของตนไปตามกลุมอ่ืนและขอเปลี่ยนกลุม 
  ข้ันที่ 2 การสรางความคิด 
  1. กระตุนใหคิดยอนกลับ  โดยทดสอบคําตอบเพื่อเปลี่ยนความคิด 1.1) แบงกลุม
เด็กตามแนวคิด 1.2) ใหเด็กแตละกลุมทดสอบตามแนวคิดโดยใชสื่อของจริงที่ไมเปนของสําเร็จรูป 
ผูวิจัยใหแตละกลุมทดสอบตามแนวคิด เม่ือจัดกลุมเสร็จ   ปญหาพบวา คําอธิบายกิจกรรมยังไม
ชัดเจน ควรเขียนใหสอดคลองกับทักษะการคิดแสวงหาความรูที่ปรากฏ  ตัวอยางพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกดังน้ี   
  ผูวิจัย : ใหเด็กๆแตละกลุมทดสอบตามที่เสนอแนวคิดไว 
  ผูวิจัยจัดที่น่ังใหทุกคนมองเห็นการทดสอบ 
  กลุมที่ 1 แนวคิดเอาน้ํามันใสไขลงไป  เอาไปทอดแลวตักใสจาน  จํานวนสมาชิก 6 
คน  ทดสอบตามแนวคิดของตน 
  ผูวิจัย : ไขเจียวของกลุมที่ 1 (กลุม ค) เหมือนไขเจียวของคุณครูไหม 
  เด็กๆ : ไขเจียวกลุม ค ไมเหมือนของคุณครู 
  ด.ช.บ : มันยังไมไดเจียว 
  ผูวิจัย : เจียวแลว 
  เด็กๆ : มันไมเหมือนของคุณครู 
  ด.ช.บ : อันนี้มันไขดาว 
  ด.ช.ง : ไขเปด 
  กลุมที่ 2 แนวคิดเอาน้ํามันใสกระทะใหรอนเอาไขใสลงไปจะทําการทดสอบ   
  ฝ เปลี่ยนความคิดใหมขอเปลี่ยนกลุม หองเรียนวุนวายอีกเด็กทุกคนอยากพิสูจนตาม
แนวคิดของตนกอน เชน จ ค  ผูวิจัยจัดชั้นเรียนใหมใหหองเรียนสงบลง เด็กๆที่น่ังแถวหนาพยายาม
จะเขาใกลกระทะเพื่อดูการทดสอบ  ผูวิจัยตองจัดที่น่ังใหมอีกแลวบอกเด็กวา อยางไรก็ตองใหทุก
กลุมทดสอบตามแนวคิด   
  ผูวิจัยใหกลุมที่ 2 ทดสอบตอ  ใหเด็กคอยสังเกตลักษณะไขที่กลุมตนทําสําเร็จ  
  ด.ช.บ : มันเปนไขดาว  
  ด.ช.น : ไมเหมือนของคุณครูเปนไขดาว 
  ด.ช.ค : ไมไดตองเจียวจึงจะเปน 



 150 

  กลุมที่ 3 แนวคิดเพราะความรอนในกระทะ ผูวิจัยใหกลุมที่ 3 ทดสอบตามแนวคิดจน
ประสบความสําเร็จ เด็กเปรียบเทียบผลงานของกลุมตนเองกับของผูวิจัย 
   เด็กๆ : ทําไมวิธีของกลุมน้ีก็ยังเหมือนไขดาว 
  ด.ช.ม หัวหนากลุม  : ใสนํ้ามันอีก 
  เด็กๆ : ไมเหมือนของครู 
  ด.ช.บ : ตองทําใหสุกเลย 
  ผูวิจัย : สุกแลวจะเหมือนไหม 
  ด.ช.น : ไมเหมือนของคุณครูเปนไขดาว 
  ด.ช.ม : ไมเหมือนเพราะเราจะทําใหเปนสีเหลืองหมดทั้งแผน 
  ด.ช.ค : ค อยากแกตัวใหมอยากทําใหม 
  กลุมที่ 4 แนวคิดทําใหไขแดงแตก เอาไปผสมไขขาว ทําใหเปนสีเหลือง แลวเอาไป
ทอดกลายเปนสีเหลืองเพราะความรอนในกระทะ ผูวิจัยใหกลุมที่ 4 ทดสอบตามแนวคิดจนประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือนๆ 2-3 คน ปรบมือแสดงความดีใจ แลวบอกเหมือนของคุณครูแลว 
  ด.ช.ค : ไมเหมือนกลุมของใครเลย เหมือนของคุณครูกลุมเดียว 
  ด.ช.ค : ค อยากแกตัวใหมอยากทําใหม 
  2. สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาสิ่งที่
ตองการรู  ใหเด็กรวมกันกําหนดประเด็นปญหาดวยคําถามปลายเปดวา อยางไร  2.1) ใหเด็กตอบ
ขอคนพบใหม  2.2) ใหเด็กทดสอบซ้ํา  จัดกลุมใหมโดยใหเด็กกลุมที่รูมากเปนพ่ีเลี้ยง  พบวา
คําอธิบายยังไมชัดเจน ทําใหผูวิจัยตองใชเวลาคิดวิธีปฏิบัติ ควรเขียนใหผูปฏิบัติเขาใจงายและ
ปฏิบัติงาย  ผูวิจัยใหเด็กทุกกลุมนําผลงานมารวมกันกําหนดประเด็นปญหาและสนทนากับเด็กดังน้ี   
  ผูวิจัยถามวา  เด็กๆอยากทําใหมทุกคนใชไหม  เด็กๆชวยบอกคุณครูหนอยไดไหมวา 
เด็กตองการรูอะไร 
  เด็กๆ : ไขเจียวสีเหลืองทําอยางไร 
  ผูวิจัยใหเด็กแบงกลุมใหม   
  ผูวิจัย : ใหแตละกลุมนําอุปกรณไปทําเองแต มาทอดกับคุณครู 
  เด็กๆแบงกลุมทดสอบใหม สงตัวแทนกลุมมารับอุปกรณแยกยายกันไป กะเทาะ
เปลือกไขและตีไขเปนกลุมไมพบความขัดแยง  เด็กในกลุมทยอยกันมาทอดกับผูวิจัยทีละกลุม 
แบงเปน 5 กลุม กลุมละ 4 คน ทุกกลุมทํางานรวมกันดวยความสนใจ 
  3. เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ใหรวมกันวางแผนและทดสอบ
คําตอบโดยกลุม  3.1) ใหอุปกรณขอ 2.1 ซํ้า 3.2) ใหเด็กวางแผนและรวมกันทดสอบ  3.3) ใหเสนอ
ผลการทดสอบ  ปญหาพบวาคําอธิบายกิจกรรมสั้นเกินไปและยังไมสอดคลองกับการปฏิบัติ
เทาที่ควร  ผูวิจัยใหเด็กแบงกลุมเอง  เม่ือแบงกลุมแลวผูวิจัยใหแตละกลุมชวยกันอธิบายขั้นตอนการ
ทําไขเจียวตามที่เคยมีประสบการณ  ผูวิจัยวาดภาพขั้นตอนการทําไขเจียวตามที่เด็กอธิบาย  เด็ก
แตละกลุมแบงหนาที่กันรับผิดชอบการทํางาน  ใครจะไปรับอุปกรณ  ใครจะตีไข ใครจะเปนผูกํากับ
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ขั้นตอนการทําไขเจียว ใครจะชวยกันเก็บของที่ใชทําการทดสอบ  จากนั้นแตละกลุมสงตัวแทนมารับ
อุปกรณ  เด็กทุกกลุมทอดไขเจียวตามขั้นตอนในภาพวาด  ทุกกลุมเรียนรูแบบรวมมือไดดี     
  4. กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน ใชคําถามปลายเปดดวยคําถามวา 
“อยางไร” กรณีที่เด็กตองการทดสอบใหมใหทําใหมไดอีก ปญหาพบวายังไมชัดเจนควรเขียนลําดับ
กิจกรรม ผูวิจัยใหเด็กแตละกลุมนําผลงานที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จ มา
วิเคราะหกระบวนการทํางาน   
  ข้ันที่ 3 การประมวลความคิด 
  กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม ปญหา
พบวา คําอธิบายยังไมละเอียดเพียงพอ  ควรเขียนเปนลําดับขั้นตอน  ผูวิจัยสนทนากับเด็กปฐมวัย
เปนกลุมใหญ  เชนการสนทนากับเด็กดังน้ี 
  ผูวิจัย : เม่ือเราตอยไขใหแตกออกแลวเด็กๆมองเห็นอะไร 
  เด็กๆ : ไขขาว ไขแดง 
  ผูวิจัย : ไขขาวมีลักษณะอยางไร 
  ด.ช.บ : เปนสีขาวเหนียวๆ ขางในไขขาวเปนไขแดง 
  ผูวิจัย : ไขแดงที่เราเห็นมีสีอะไร 
  ด.ช.ฟ : สีแดง 
  ด.ช.ค : สีสม 
  ด.ญ.บ : ไขแดงเปนสีเหลือง 
  ผูวิจัย : สวนที่เปนสีเหลืองเรียกวาไขแดงเพราะมันอยูขางในแตเปนสีเหลือง ไขขาว
อยูตรงไหน 
  ด.ญ.อ : ขางนอก 
  ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวมีสีเหลือง 
  เด็กๆ : เพราะเราตีไขขาวไปปนกับไขแดง ทําใหไขเจียวเปนสีเหลือง 
  ผูวิจัย : แตถาเราทอดไขขาวไมรวมกับไขแดงพอสุกจะเปนสีอะไร 
  ด.ช.บ : เปนสีขาว 
  ผูวิจัย : พอเราตอยไขออกมาเราจะเห็นไขขาวอยูรวมกับไขแดง เราสามารถแยกไข
ขาวออกจากไขแดงไดหรือไม 
  ด.ช.ฟ : ได ไขแดงมีเยื่อหุมไขแดงอยู 
  เด็กๆเริ่มแยงกันตอบอยางพอใจ  บางคนลุกขึ้นอธิบาย 
  ข้ันที่ 4 การขยายความคิด 
  1. สรางปญหาใหเด็กเกิดการขยายความคิด  กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไป
ขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา....” ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทําประโยชนอะไร
ไดอีกใหตอบตามที่มีประสบการณ ปญหาพบวาการเขียนเปนความเรียงอานแลวปฏิบัติยากควร
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เขียนเปนลําดับกิจกรรม ผูวิจัยสนทนากับเด็กกลุมใหญ เด็กสามารถขยายความคิดไดเชนการ
สนทนาบางสวนดังน้ี 
  ผูวิจัย : มีบางคนมาเลาใหครูฟงวา ไดไปทําไขเจียวใหคุณยายทานที่บาน เกงมาก
เลย   ถาไมทําไขเจียว เราจะเอาความรูเรื่องไขไปทําประโยชนอะไรไดบาง 
  ด.ญ.อ : ขนม 
  ด.ช.น : ขนมไขหวาน 
  ด.ช.บ : โรตี 
  ด.ญ.ก : เอาไปทําขนมฝอยทอง 
  ด.ญ.ม : เอาไปทํากลวยบวดชีไดไหม 
  เด็กหลายคน :  ได 
  เด็กชวยกันเสนอความคิดมากมาย เชน ขนมบัวลอยไขหวาน  ขนมปง  อาหาร  ไข
เค็ม ไขตุน  ขนมเปยะ  ผูวิจัยใหตอบทีละคนอีกครั้งปรากฏวา หน่ึงคนตอบไดประมาณ 5 อยาง   
  2. กระตุนใหคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  มอบหมายใหไปหาคนหาคําตอบยืนยัน
วาใชหรือไมใช อาจเปนเหตุผลรายกลุมก็ได  อาจทําในเวลาหรือนอกเวลาก็ได  ปญหาพบวาอาน
แลวยังปฏิบัติยาก ควรปรับปรุง  ผูวิจัยเตรียมผูรูไวเพ่ืออธิบายรายละเอียดของการทําขนมที่ทําจาก
ไขชนิดตางๆ พรอมขนมตัวอยางที่เด็กปฐมวัยไดเห็นลักษณะและไดทดลองชิม  เชน ขนม
ทองหยอด  ขนมทองหยิบ  ขนมฝอยทอง  ขนมเม็ดขนุน  ขนมไข  แบงเด็กเปน 5 กลุม กลุมละ 4 
คน มอบหมายใหเด็กไปสอบถามผูรูวา  เราจะเอาความรูเร่ืองไขไปทําประโยชนอะไรไดบาง  เม่ือไป
พบผูรูเด็กๆทุกคนในกลุมสามารถตั้งคําถามดวยคําวา “ถา” ไดทุกคน ผูรูจะบอกเด็กวา ไขทําอาหาร
ไดหลายอยาง ทําขนมไดหลายอยาง สุดทายจะบอกเด็กวา เชน ผูรูคนที่เตรียมฝอยทองไว จะพูดวา 
“วันนี้บังเอิญมีขนมที่ทําจากไข อยางหนึ่ง คือฝอยทอง” ผูรูจะอธิบายวิธีการทําฝอยทองใหเด็กฟง 
และใหเด็กชิมขนมฝอยทอง และใหเด็กกลุมน้ีนําขนมฝอยทองไปใหเพ่ือนในหองดู และเลาวิธีการทํา
ใหเพ่ือนฟง พรอมกับใหเพ่ือนไดชิมขนมฝอยทองดวย เปนตน    
   3. กระตุนใหเด็กคิดสรางสรรคสิ่งใหมดวยตนเอง  สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ
ใหมแลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปไดอีก  ผูวิจัยตั้งคําถามสรุปสาระสําคัญ  เด็กสามารถตอบได  
ผูวิจัยใชคําถามวา เราจะเอาความรูเรื่องไขไปทําประโยชนอะไรไดบาง  เด็กสามารถตอบไดมากมาย
และยังชวยคิดเพิ่มเติมจากเดิมอีก เชน เอาไปทําหอยทอด  โจกใสไข  เปนตน  คุณครูจะใหการบาน
เด็กไปถาม พอ แม วา เราจะเอาความรูเร่ืองไขไปทําประโยชนอะไรไดบาง  ปญหาพบวาเด็ก
ประเมินความกาวหนาไดจากการพูด ควรใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยจะทําใหรูปแบบการเรียนการ
สอนสมบูรณขึ้น   
  เวลาการทดลองในการวิจัยวงจรที่ 2 ใชเวลา 3 วัน  รวม 4 ชั่วโมง   
  วันที่ 1 จัดการเรียนรู ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด ถึง ขั้นที่ 2 การสรางความคิด  ขอ 2 ใช
เวลา 1 ชั่วโมง 
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  วันที่ 2 จัดการเรียนรู ขั้นที่ 2 การสรางความคิด ขอ 3 ถึง ขั้นที่ 3 การประมวล
ความคิด ใชเวลา 2 ชั่วโมง 
  วันที่  3 จัดการเรียนรู  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  ประเมินความพึงพอใจของเด็กตอการเรียนรู  และความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจาก
การทํากิจกรรมหลังการทดลองโดยการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคล ประเมินทักษะการคิดแสวงหา
ความรูของเด็กปฐมวัยจากวีดิทัศน   
  การสังเกต 
  1. การประเมินลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอนจากการสังเกตการวิจัยวงจรที2่
พบขอควรปรบัปรุงโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
   1.1 คําอธิบายกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยบางขั้นตอนยังไมชัดเจนทําใหการจัดการเรียนรูยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร เชน บางกิจกรรมเขียนเปนความเรียงควรเขียนเสนอเปนลําดับขัน้ และ
ควรขยายขอความใหละเอียดขึ้น 
   1.2 บางขั้นตอนมีกิจกรรมยังไมครอบคลุม ทําใหเด็กไมสามารถแสดงทักษะการ
คิดแสวงหาความรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดมากเทาที่ควร ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการจัดกิจกรรม
เพ่ิมขึ้น เชน ขั้นการเริ่มตนคิดขอที่ 3  
  2. การประเมินทกัษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวยัสรุปไดดังน้ี 
   2.1 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการเชื่อมโยงขอมูล 
   2.2 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการบอกความตองการในสิ่ง
ที่อยากรู  
   2.3 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการใชขอมูล  
   2.4 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการบอกจุดบอดของปญหา 
   2.5 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการประเมินความคิดของตน 
   2.6 เด็กปฐมวยัแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการประเมินความกาวหนา 
  3. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคล
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไวในการวจัิยวงจรที่ 2 ปรากฏผลในตาราง 15 ดังน้ี 
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ตาราง 15 ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย หลังทดลองใชรูปแบบการเรียน 
     การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
 
ขอ รายการประเมิน จํานวน 

(20คน) 
รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 หนูรูสึกสนุกท่ีไดเรียนเร่ืองไข 17 85.0 มาก 
2 หนูชอบที่ไดใชความคิดขณะเรียนเร่ืองไข 17 85.0 มาก 
3 หนูชอบทํางานกลุมกับเพ่ือนขณะเรียนเร่ืองไข 14 70.0 มาก 
4 หนูชอบถามคําถาม/ตอบคําถาม/พูด บอกหรืออธิบาย 15 75.0 มาก 
5 หนูอยากทํากิจกรรมแบบนี้ซํ้าอีก 16 80.0 มาก 

     

 
 จากตารางพบวาหลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย ของการวิจัยวงจรที่ 2 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มี
จํานวนรอยละ ระดับ 70.0 - 85.0  
  
  4. การประเมินความรูตามสาระการเรียนรูทีไ่ดจากการทํากิจกรรมของเด็กโดยการ
สนทนากับเด็กเปนรายบุคคลกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน พบวาหลังการทดลองเด็กสามารถบอกและ
อธิบายสาระการเรียนรูไดในระดับมากรอยละ70.00 (14 คน)ในระดบัปานกลางรอยละ 25.00 (5 คน)
ในระดับนอยรอยละ 5.00 (1 คน) เชนบันทึกการสนทนากับเด็กคนหนึ่ง 
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ตาราง 16 ตัวอยางบันทึกการสนทนากับเด็กกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับความรูตามสาระการเรียนรู 
 

บันทึกกอนเรียน 
13 ก.พ. 47 

บันทึกหลังเรียน 
16 ก.พ. 47 

  
ผูวิจัย : หนูรูอะไรบางเกี่ยวกับไข ผูวิจัย : ไขท่ีหนูรูจักมีลักษณะอยางไร 
เด็ก   : ไขไดโนเสาร  ไขแมลงปอ  ไขเย่ียวมา  ไขแดง  
ไขขาว  ไขตนไม  ไขแมงมุม  ไขเสือ  ไขเตา  ไขเค็ม  
ไขปลา  ไขนก  ไขแมว  ไขไก  ไขชาง  ไขจิงโจ 

เด็ก   : ไขมีสีขาวเรียกวาไขเปด  ขางในมีไขขาวกับไข
แดง  เย่ือหุมไขแดงลักษณะเหนียวสีเหลือง     

 ผูวิจัย : ทําไมไขเจียวเปนสีเหลือง 
 เด็ก   : ไขเจียวขั้นแรกเราเอาไขมาตีใหแตก แกะใส

ชาม คนใหเขากนั เอาลงไปในกระทะ  แลวทอดใส
นํ้ามันจะกลายเปนสีเหลือง 

 ผูวิจัย : ไขเอาไปทําอะไรไดบาง 
 เด็ก   : ขนมเปยะ  ขนมฝอยทอง  ขนมทองหยอด ขนม

ทองหยิบ ขนมปง ขนมบัวลอยไขหวาน ขนมปง  ไข
พะโล  ไขไกใสมามา ใสโจก  มวิีตามิน 

  

 
 
  การสะทอน 
  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  ผูวิจัยนําผลการสังเกตและประเมินผลการ
ทดลองในวงจรที่ 2 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยดังที่ไดแสดงไวในตาราง 17  
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ตาราง 17 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงรปูแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู 
     สําหรับเด็กปฐมวัย   
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 2 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 

1.  กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือ
สถานการณท่ีนาสงสัย  โดยใหเด็กดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง 

 
1.  กระตุนใหเกิดการคิด  โดยใชวัสดุอุปกรณหรือ
สถานการณท่ีนาสงสัย ดวยการใหดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง 

2.  กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลังพูดถึง  ใช
คําถามปลายเปดเพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ  ดวยคําถาม
วา ทําไม  ใหเด็กระดมความคิด  ครูจดคําตอบของเด็ก
เปนภาษาเขียนหรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ 
 

2.  กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลังพูดถึง  ใช
คําถามปลายเปดเพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ โดย 

    2.1 ครูถามวา ทําไม    
    2.2 ใหเด็กระดมความคิด  

    2.3  ครูจดคาํตอบของเด็กเปนภาษาเขียนหรือภาพ
หรือครูอาจมีบัตรภาพ 

3.  กระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีคิด  ใหเด็กแตละคนอธิบาย
เหตุผลประกอบคําตอบของตน  โดยใชคําถามวา  
ทําไมจึงคิด...  ทําไมจึงตอบ... 
ครูใชบัตรภาพจัดกลุมคําตอบของเด็ก 
 

3.  กระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีคิด   
     3.1  ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบ
ของตน  
     3.2  ครูต้ังคําถามใหเด็กตอบทีละคนวา  
           ทําไมจงึคิดเชนน้ี  
           ทําไมจงึตอบอยางนี้ 
     3.3  ครูใชบัตรภาพหรือบัตรคําจัดกลุมคําตอบของ
เด็กบนกระดานใหเด็กเห็น  ตัวอยางเชน 

 
กลุมคําตอบ        

 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 
 
กลุมคําตอบ        
 
 
 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล   
 

 
 
 
 
 

เอาน้าํมันใสไข  เอา
ไปทอด  แลวเติม
น้ํามันลงอีก 

เทไขลงกระทะทอดเลย 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 2 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางความคิด 
1.  กระตุนใหคิดยอนกลับ   โดยทดสอบคําตอบเพ่ือ
เปล่ียนความคิด 
     1.1  แบงกลุมเด็กตามแนวคิด 
     1.2  ใหเด็กแตละกลุมทดสอบตามแนวคิดโดยใชส่ือ
ของจริงท่ีเปนของไมสําเร็จรูป  
 

  

 
1.  กระตุนใหคิดยอนกลับ  ใหเด็กทดสอบคําตอบของ
ตนเองเพ่ือเปล่ียนความคิด 

     1.1 แบงกลุมเด็กตามกลุมคําตอบในขอ 3.2 ของขั้น
เร่ิมตนคิด 

     1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบของกลุมโดยใช
ส่ือท่ีครูจัดเตรียมเพ่ือใหเด็กทดสอบ  ไดแก ของจริง 
หรือวัตถุดิบ 

     1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวยตนเอง
ตามท่ีไดคิดไวโดยครูไมตองชวยเหลือหรือชวยเหลือ
เทาที่จําเปน 

     1.4 เมื่อเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวาผลลัพธน้ันใช
หรือไมใช    

2.  สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนด
สถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาส่ิงท่ีตองการรู  ใหเด็ก
รวมกันกําหนดประเด็นปญหาดวยคําถามปลายเปดวา 
อยางไร 
     2.1  ใหเด็กตอบขอคนพบใหม 
     2.2  ใหเด็กทดสอบซ้ํา 
     2.3  จัดกลุมใหมโดยใหเด็กในกลุมท่ีมีความรูมาก
ท่ีสุดเปนพ่ีเล้ียง 

2.  สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนด
สถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาส่ิงท่ีตองการรู   
    2.1 กระตุนใหคิดใหมโดยการอภิปรายหรือใหถามผู
ท่ีสามารถทําไดดวยการถามวาทําอยางไร... 
    2.2 ใหทดสอบคําตอบใหมโดยมีกลุมท่ีสามารถทําได
แลวเปนผูสังเกตการณและบันทึกผลการสังเกต 

    2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรท้ังผูปฏิบัติ
และผูสังเกตการณ 

3.  เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ให
รวมกันวางแผนและทดสอบคําตอบโดยกลุม 

    3.1  ใหอุปกรณขอ 2.1 ซํ้า 

    3.2  ใหเด็กวางแผนและดําเนินการทดสอบ 

    3.3  ใหเสนอผลการทดสอบ   

3.  เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ให
รวมกันวางแผนและทดสอบคําตอบโดยกลุม 
     3.1 ใหเด็กเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําส่ิงท่ีเรียนรู
หลังจากที่มีประสบการณมาแลวตามขอ 2.2  ครูวาด
ภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะเกิดตามคําตอบของเด็กแต
ละกลุมเปนขอๆ 

     3.3 ครูใหอุปกรณเด็กและเปดโอกาสใหปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีคิดไว 
     3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 2 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน  ใชคําถาม
ปลายเปด  อยางไร กรณีท่ีเด็กตองการทดสอบใหมให
ทําใหมไดอีก 

4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน 

     4.1 ครูถามวาทําไมจึงทํางานไดสําเร็จ 

     4.2 ใหเด็กตอบทีละคนดวยความคิดของตนเอง 

     4.3 ครปูระมวลคําตอบของเด็กสูสาระสําคัญ   
ข้ันท่ี 3 ข้ันการประมวลความคิด 

กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญท่ี
ไดจากการทํากิจกรรม 

 

กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญท่ี
ไดจากการทํากิจกรรม 

1.  ครูกระตุนใหเด็กตอบคําตอบสรุปตามสาระสําคัญ 

 2.  ใหเด็กแตละกลุมชวยกันตอบ 
ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความคิด 
1.  สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนให
เด็กใชความรูใหมท่ีไดไปขยายความคิดโดยใชคําถาม
วา “ถา........”   ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไป
ทําประโยชนอะไรไดอีก เชน ถาไมทําไขเจียว  เราคิดวา
จะเอาความรูเร่ืองไขไปทําประโยชนอะไรไดบางใหเด็ก
ตอบตามที่มีประสบการณ  ครูบันทึกคําตอบของเด็ก 
 

 

1.  สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนให
เด็กใชความรูใหมท่ีไดไปขยายความคิดโดย 

     1.1 ใชคําถามวา “ถา........”   ถาไมทําตาม
สถานการณจะนําความรูไปทําประโยชนอะไรไดอีก เชน 
ถาไมทําไขเจียว  เราคิดวาจะเอาความรูเร่ืองไขไปทํา
ประโยชนอะไรไดบางใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ   
     1.2 ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดานหรือ
เขียนบัตรคําติดลงบนกระดาน    

2.  กระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  
มอบหมายใหไปหาคนหาคําตอบยืนยันวาใชหรือไม  
อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลา
หรือนอกเวลาก็ได   

2.  กระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  
มอบหมายใหไปหาคนหาคําตอบยืนยันวาใชหรือไม  
อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลา
หรือนอกเวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบที่สนใจไปคนควา
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

3.  กระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง  สรุป
สาระสําคัญจากการคนพบ ใหมแลวคิดสรางสรรคส่ิง
ใหมตอไปไดอีก 
   

3.  กระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง  สรุป
สาระสําคัญจากการคนพบ ใหมแลวคิดสรางสรรคส่ิง
ใหมตอไปไดอีก  และทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 
1 หรือ 2 อยาง 
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  การวิจัยวงจรที่ 3 (สัปดาหที่ 3) 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการวงจรที่ 3 เปนการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดปรับปรุงแลวมาทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 19 
คน โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง “ขาว” มีการดําเนินงานดังน้ี 
  วัตถุประสงค 
   เพ่ือตรวจสอบการใชคําถามใหสอดคลองกับทักษะการคิดแสวงหาความรู 
  การวางแผน 
   1. เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงแลวจากการวิจัยวงจรที่ 2 เรื่อง ขาว  (ตาราง 
20) เตรียมสื่อการเรียนรู สถานที่จัดการเรียนรู 
   2. เตรียมสังเกตพฤติกรรมที่แสดงทักษะการคิดแสวงหาความรูดวยกลองวีดิ
ทัศน เตรียมคําถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรู และเตรียมคําถามเพื่อสอบถามความรู
ตามสาระการเรียนรูที่ไดจากการทํากิจกรรม 
  การปฏิบัติ 
  ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยกับ
กลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 19 คน  ตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องขาว ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของเด็กพบวา 
  ข้ันที่ 1 การเริ่มตนคิด  
  1. กระตุนใหเกิดการคิด  ใชวัสดุอุปกรณหรือสถานการณที่นาสงสัย  โดยใหเด็กดู/
ดม/ชิม /สัมผัส/ฟง ผูวิจัยนําชามขาวสารที่มีผาคลุมวางบนโตะ ผูวิจัยสนทนากับเด็กปฐมวัยบางคน
ดังน้ี  
  ผูวิจัย : เด็กๆคอยสังเกตดูนะคะ 
  ผูวิจัยเปดผาคลุมชามขาวสารออก    
  ด.ช.ก : ขาว 
  ด.ช.ม : ขาว 
  ผูวิจัยหยิบขาวสารใสมือใหเด็กๆสัมผัสทุกคน 
  ผูวิจัย : บอกลักษณะของขาวที่เห็นซิ 
  ด.ช.ฟ : เปนวงรี 
  ด.ช.ฝ : เม็ดแข็งๆ 
  ด.ช.บ : สีขาวใสๆ 
  ด.ช.ฟ : มีแหลมๆ 
  ด.ช.ฝ : เปนแข็งๆ 
  ผูวิจัย : ดมดูซิ 
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  ด.ช.ฝ : มันหอม 
  ผูวิจัยขอขาวสารคืนจากมือเด็กๆทุกคน 
  2. กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่พูดถึง  ใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็กคนหาคําตอบ  
โดย  2.1) ครูใชคําถามวา ทําไม 2.2) ใหเด็กระดมความคิด  2.3) ครูบันทึกคําตอบของเด็กเปน
ภาษาเขียนหรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ  พบวาเด็กปฐมวัยสามารถคิดเชื่อมโยงได เด็กแสดง
พฤติกรรมการคิดดังตอไปน้ี 
  ผูวิจัย : ขาวที่เราเห็นเรียกวาขาวอะไร  
  เด็กๆ : ขาวสาร 
  ผูวิจัย : ทําไมขาวสารจึงมีลักษณะอยางนี้  
  ด.ญ.อ :  เพราะมันเปนวงรี 
  ด.ช.อ :  ขาวเปนสีขาวคลายๆวงรี 
  ด.ช.พ :  ขาวเปนวงรี 
  ผูวิจัย : ก็ตอบเหมือน ด.ญ.อ ทําไมเปนเมล็ดขาวๆ 
  ด.ช.ก : เราซื้อมามันก็เปนสีขาวแลว 
  ด.ช.อ : แตกอนมันเปนสีนํ้าตาล กอนมันเปนสีขาวมันเปนสีนํ้าตาล 
  ผูวิ จัยนําขาวเปลือกมาใหเด็กสังเกต  เด็กแสดงความดีใจ แลวแยงกันบอกวา
ขาวเปลือก 
  ด.ช.พ : พอขาวเปลือกแตกออกจะเปนสีเหลือง 
  ด.ญ.อ : เปลือกแตกแลวจะเปนสีขาว 
  ผูวิจัย : ทําไมมีลักษณะสีขาวอยางนี้ 
  ด.ช.พ : เพราะมันแตกแลว 
  ด.ช.อิ : เพราะเปลือกเปนสีนํ้าตาล 
  เด็กแตละคนกอนจะสามารถตอบไดใชความคิดเปนเวลานานมาก 
  3. กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด 3.1) ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบของ
ตน3.2) ครูตั้งคําถามใหเด็กตอบทีละคน ทําไมจึงคิดเชนนี้ ทําไมจึงตอบเชนนี้ 3.3) ครูใชบัตรภาพ
จัดกลุมคําตอบของเด็ก ปญหาพบวา คําถามในกิจกรรมนี้ไมทําใหเกิดการคิดเปนกระบวนการ 
สังเกตไดจากการแสดงความคิดของเด็ก เม่ือผูวิจัยเปลี่ยนคําถามเด็กสามารถคิดตอไปไดเปน
กระบวนการ ตัวอยางเม่ือผูวิจัยถามคําถาม ดังตัวอยาง 
  ผูวิจัยถามเด็กทีละคน : ทําไมคิดเชนน้ี 
  ด.ช.พ :  เพราะเปลือกแตกออก 
  ด.ญ.ฝ :  เพราะเปลือกแตกออก 
  ผูวิจัยถามซ้ําอีก : ทําไมคิดเชนน้ี 
  ด.ญ.บ :  เพราะเปลือกมันแตก 
  ด.ญ.ป :  เพราะเปลือกมันแตกออก 
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  ด.ช.บ :  เพราะเปลือกแตกออก 
  เด็กทุกคนตอบเหมือนกันใชความคิดเหมือนกัน  เด็กเริ่มแสดงความไมสนใจผูวิจัย
เพราะคําถามกับคําตอบเหมือนเดิม  ผูวิจัยแกปญหาโดยเปลี่ยนคําถามใหม 
  ผูวิจัย : แตกอยางไรเปนเชนน้ี 
  ด.ช.ฟ : บีบ 
  ด.ญ.อ : บีบ 
  ด.ช.ก : บีบ 
  ผูวิจัยจัดกลุมความคิดของเด็ก  โดยถามวา ใครบางที่คิดวา “บีบ” เด็กยกมือจํานวน
มากไดแก อู กา ข บ พ แบ อิ แบง พุ พ อ ก มอ ผูวิจัยถามตอวา “ใครคิดไมเหมือนเพ่ือนยกมือขึ้น” 
ฝ ยกมือขึ้น  
  ผูวิจัย : ฝ คิดวามันแตกอยางไร 
  ด.ญ.ฝ : ตองใชเล็บแกะ 
  ด.ญ.อ : หนูก็เคยทํา 
  ด.ช.ม : ถาเราไมไปทําอะไรมัน มันก็จะเปนสีเหลือง 
  เด็กสวนใหญเริ่มไมสนใจผูวิจัยอีก 
  ด.ช.พ : เพราะขาวสีนํ้าตาลแตกแลว 
  ข้ันที่ 2 การสรางความคิด 
  1. กระตุนใหคิดยอนกลับ  โดยทดสอบคําตอบเพื่อเปลี่ยนความคิด 1.1) แบงกลุม
เด็กตามแนวคิด 1.2) ใหเด็กแตละกลุมทดสอบตามแนวคิดโดยใชสื่อของจริงที่ไมเปนของสําเร็จรูป 
ผูวิจัยใหแตละกลุมทดสอบตามแนวคิด  พบพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกดังน้ี   
  ผูวิจัยใหเด็กๆทดลองตามที่คิด กลุมหน่ึงบอกวา บีบ อีกกลุมบอกวา ใชเล็บแกะ กลุม
น้ีมีจํานวนนอยผูวิจัยจึงใหทดลองกอน  เด็กทุกคนสนใจมากคอยสังเกตการทดลองใชเล็บแกะ  เด็ก
สวนใหญสนใจอยากทดลองแกะขออนุญาตผูวิจัยวาอยากทดลองใชเล็บแกะขาวเปลือก  ผูวิจัยถาม
กระตุนใหคิดวา “เด็กๆแกะไดทีละเมล็ดเทานั้น”  ผูวิจัยใหเด็กกลุมที่เสนอวา บีบ ทําการทดลอง  
ผูวิจัยถามกระตุนใหคิดอีกวา พวกที่บอกวา บีบ ไดผลไหม เด็กตอบวา “ไมได”  มีเด็กอีกกลุมหน่ึง
เสนอวานาจะใชฟนกัด  ผูวิจัยใหกลุมน้ีทดลองตามที่คิด  เด็กๆกลุมที่คอยสังเกตผลการทดลองบอก
วา “ไมไดใชฟนกัดก็ไมได” ด.ช.พ บอกผูวิจัยวา “คุณครู มอ แกะแปบเดียวไดๆๆๆๆ” บรรยากาศใน
ชั้นเรียนเด็กๆไมคุยกันเลยทุกคนใหความสนใจอยูการใชเล็บแกะขาวเปลือก  ผูวิจัยพูดกระตุนการ
คิดของเด็กอีกวา “ ฟ บีบ ไดผลไหม เด็กบอกครูวาไมไดผล การแกะเด็กๆตองแกะทีละเมล็ด  เราหุง
ขาวทีละเมล็ดไดหรือไม  ทําอยางไรจะไดขาวสารเปนถวยอยางนี้ เพราะเวลาหุงขาวเราหุงเปนถวย
อยางนี้”   เด็กทุกคนชวยกันใชความคิดอีก  มีเด็กคนหนึ่งเสนอแนวคิดวา “เอาสากไปตํา” มีเด็กๆอีก
2-3 คนเริ่มเห็นดวย วานาจะเปนไปได  ผูวิจัยใหกลุมที่เสนอวาใชสากตําทดลองตําขาวเปลือก  
เด็กๆทั้งชั้นเรียนใหความสนใจมาก ขณะทําการทดลองตําขาวเด็กแสดงความสนใจและแสดงอาการ
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หัวเราะชอบใจสนุกสนาน  มีบางคนพูดวา “ไมเห็นไดผลเลย”  มีเด็กอีกคนหนึ่งพูดวา “การตําก็หลุด
ออกเปนเม็ดเหมือนกัน”  ตอมาอีกประมาณ 2 นาที ด.ช.พ พูดวา “ไดแยะเลย” ทําใหเด็กๆทั้งชั้นที่
คอยสังเกตการอยูใหความสนใจอยางมาก  มีเด็กอีกคนหนึ่งพูดวา “ตําแลวไดขาวสารเยอะ” แตยังมี
เด็กอีกกลุมหน่ึงยังหันกลับไปสนใจการใชเล็บแกะ  ด.ช.ก พูดวา“ การตําทําใหเปนสีขาวเยอะ” เม่ือ
กลุมแนวคิด การตํา ตําเสร็จแลว ผูวิจัยใหนําผลงานไปเสนอใหเพ่ือนดูกันทุกคนเพื่อใหตรวจสอบ
ผลลัพธวาใชหรือไมใช   
  2. สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาสิ่งที่
ตองการรู  2.1) กระตุนใหคิดใหมโดยการอภิปรายหรือใหถามผูที่สามารถทําไดดวยการถามวาทํา 
อยางไร  2.2) ใหทดสอบใหมโดยมีกลุมที่สามารถทําไดแลวเปนผูสังเกตการณ และบันทึกผลการ
สังเกต  2.3) สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรทั้งผูปฏิบัติและผูสังเกตการณ  ผูวิจัยดําเนินการ
ดังน้ี  ผูวิจัยใหนําผลงานที่ไดทําการทดลองตามที่ตองการรูมารวมกันอภิปราย  เด็กๆแสดงความ
ตองการทดลองตําขาว  ผูวิจัยใหเด็กแบงกลุมใหแตละกลุมชวยกันทําการทดลองตามที่ตองการรู
มอบหมายใหกลุมที่สามารถทําไดแลวเปนพ่ีเลี้ยงคอยสังเกตการณการทํางานของกลุมตางๆ และ
บันทึกผลการสังเกต ทุกกลุมสนใจการตําขาวเปลือกและชวยกันทําเปนขาวสารจนประสบ
ความสําเร็จ ผูวิจัยถามวา “ทําอยางไรจึงไดขาวสารมากๆอยางนี้” เด็กๆตอบวา “เอาไปตํา เอา
ขาวเปลือกไปตําจะเปนขาวขาว ขาวสาร”  ด.ช.ก พูดวา “วันนี้เราทดลองดูกอนวาตําแลวเปนอยางนี้ 
แตยังมีขาวเปลือกอยูมาก” ผูวิจัยพูดวา “พรุงน้ีเราชวยกันตําใหมอีกครั้ง ตองตําขาวเปลือกใหหมด” 
  3. เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ใหรวมกันวางแผนและทดสอบ
คําตอบโดยกลุม  3.1) ใหเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําสิ่งที่เรียนรูหลังจากที่มีประสบการณมาแลวตาม
ขอ 2.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะเกิดตามคําตอบของเด็กแตละกลุมเปนขอๆ  3.2 ครูให
อุปกรณเด็กและเปดโอกาสใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่คิดไว  3.3) ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ  
ผูวิจัยใหเด็กจัดกลุมเอง  จากนั้นใหแตละกลุมชวยกันอธิบายขั้นตอนการตําขาวตามที่เคยมี
ประสบการณ  ผูวิจัยวาดภาพขั้นตอนการตําขาวตามที่เด็กอธิบาย  เด็กแตละกลุมแบงหนาที่กัน
รับผิดชอบการทํางาน  ใครจะไปรับอุปกรณ  ใครจะตําขาว ใครจะเอาขาวไปใหปา ต ฝด ใครจะเปน
คนวาดภาพขั้นตอนการตําขาว ใครจะชวยกันเก็บของที่ใชทําการทดสอบ  จากนั้นแตละกลุมสง
ตัวแทนมารับอุปกรณ  เด็กทุกกลุมตําขาวตามขั้นตอนในภาพวาด  ทุกกลุมเรียนรูแบบรวมมือไดดี 
ชวยกันแกปญหาที่พบขณะทํางานเชนเม่ือนําขาวไปฝดแลวพบวามีขาวเปลือกอยูมากเด็กจะรวมกัน
ตัดสินใจนําขาวไปชวยกันตําตอไปอีก แสดงการชวยเหลือกันแบงปนกันทํางาน  ขั้นตอนที่ทุกกลุม
สนใจมากคือการฝดขาวเอาแกลบออกบางกลุมจะเตนตามจังหวะการฝดขาวของปาผูชวยผูวิจัย
พรอมกับเสียงหัวเราะดวยความสนุกสนาน  บางกลุมตําไดดีเม่ือนําไปฝดไดขาวสารมากเด็กชวยกัน
เก็บขาวเปลือกออกจากขาวสารในเวลาไมนาน       
  4. กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน 4.1 ครูถามวา ทําไมจึงทํางานไดสําเร็จ  
4.2 ใหเด็กตอบทีละคนตามความคิดของตน  4.3 ครูประมวลคําตอบของเด็กสูสาระสําคัญ  ปรากฏ
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ปญหาในการใชคําถามทุกกลุมจะคิดและตอบเหมือนกัน  เชนตัวอยางการสนทนากับเด็กบางกลุม
ดังน้ี   
  ผูวิจัย : ทําไมตําขาวสารไดสําเร็จ 
  เด็กทั้งกลุมเงียบไมมีใครตอบได ตอมา 
  ด.ช.บ : ตั้งใจทํา 
  ด.ญ.ป : มีความคิด 
  ด.ช.ม : มีความพยายาม 
  ผูวิจัยตัดสินใจตั้งคําถามใหม 
  ผูวิจัย : ตําขาวเปลือกใหเปนขาวสารไดอยางไร 
  ด.ช.บ : เอามาตํา 
  ด.ญ.ป : ขาวมันเปนสีนํ้าตาล เอามาตําใหเปลือกออก เอาไปใหปาตอยฝด ตอมา
ขาวเปลือกกลายเปนขาวสาร 
  ผูวิจัยใหเด็กบอกสิ่งที่เขาใจผิดในครั้งแรกและใหเลาความสําเร็จในการตําขาว  ปญหา
พบวา ขอ 4.3 ครูประมวลคําตอบของเด็กสูสาระสําคัญเปนกิจกรรมที่ซํ้าซอนกับขั้นการประมวล
ความคิด 
  ข้ันที่ 3 การประมวลความคิด 
  กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม ผูวิจัย
สนทนากับเด็กปฐมวัยเปนกลุมเล็กตอเน่ืองจากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน   
  ข้ันที่ 4 การขยายความคิด 
  1. สรางปญหาใหเด็กเกิดการขยายความคิด  กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไป
ขยายความคิดโดย  1.1) ใชคําถามวา “ถา....” ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทําประโยชน
อะไรไดอีกใหตอบตามที่มีประสบการณ 1.2 ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดานหรือเขียนบัตร
คําติดลงบนกระดาน ผูวิจัยสนทนากับเด็กกลุมใหญ เด็กสามารถขยายความคิดไดเชนการสนทนา
บางสวนดังน้ี 
  ผูวิจัย : ถาไมทําขาวสารโดยการตํา เราจะทําโดยวิธีใดไดอีก 
  เด็กๆ : แกะ กัด ตํา 
  ผูวิจัย : มีวิธีใดอีกไหม ถาเด็กๆยังตอบไมไดคุณครูจะพาไปตลาด ที่ตลาดมีพอคา
ขายขาวสารใหไปถามพอคาเอง เด็กจะถามพอคาวาอยางไร 
  ด.ช.ฟ : ขาวที่ขายนี้ทําเปนขาวสารไดอยางไร 
  ด.ช.ม   :  ขาวสารใชคอนทุบไหม 
  ด.ช.บ : ถาไมตําทําอยางไรไดอีก 
  ด.ญ.อ   :  ทําอยางไรจึงเปนขาวสารสีขาวได 
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  ผูวิจัยแนะนําเด็กๆวา “ สิ่งที่เรารูแลวเราไมควรไปถามเขาอีก เด็กตองถามสิ่งที่เรา
ตองการรู” เด็กกับผูวิจัยรวมกันวางแผนการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องขาวสาร เม่ือเด็ก
ทุกคนสามารถตั้งคําถามได ผูวิจัยพาเด็กไปทัศนศึกษารานขายขาวสาร  เด็กๆแยงกันตั้งคําถามและ
พากันจดบันทึกชื่อขาวสารชนิดตางๆจากปายที่ติดไวบนกระสอบขาวสาร  เจาของรานแนะนําใหเด็ก
รูจักขาวสารชนิดตางๆ  พอคาแมคารานขางเคียงมาชวยกันตอบคําถามของเด็กๆ  เม่ือกลับมาที่
หองเรียน  เด็กเลาประสบการณใหครูและเพื่อนๆฟง พบวาเด็กไดความรูเกี่ยวกับขาวหลายประเด็น  
เชน เด็กบางคนเลาใหฟงดังน้ี 
  ด.ช.ม : ปาแมคาบอกวาถาไมแกะเปนขาวเปลือกแบบนี้เอาไปเปนอาหารของไก ถา
เอาไปตําหรือสีเปนอาหารของคน   
  ด.ญ.อ   :  พอคาบอกวาขาวสารเปนขาวที่เอาไปเขาโรงสี 
  ผูวิจัยถามเด็กๆวา “เราจะเอาความรูเรื่องขาวไปทําประโยชนอะไรไดบาง” เด็กชวยกัน
ตอบ ไดแก ขาวมันไก หุง ขาวผัดใสซีอ๊ิว น่ึงเปนขาวเหนียว ทําขาวเกรียบ ขาวตม ขาวตมมัด    
  2. กระตุนใหคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  มอบหมายใหไปหาคนหาคําตอบยืนยัน
วาใชหรือไมใช อาจเปนเหตุผลรายกลุมก็ได  อาจทําในเวลาหรือนอกเวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบที่นา
เปนไปไดไปคนควารายละเอียดเพิ่มเติม  ผูวิจัยใหเด็กๆไปถามพอ แม วา วิธีการหุงขาวทําอยางไร  
ขาวตมมัดทําอยางไร  ขาวมันไกทําอยางไร     
  3. กระตุนใหเด็กคิดสรางสรรคสิ่งใหมดวยตนเอง  สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ
ใหมแลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปไดอีก  และทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 1-2 อยาง  ผูวิจัย
ตั้งคําถามสรุปสาระสําคัญ  เด็กสามารถตอบได  ผูวิจัยใชคําถามวา การหุงขาวทําอยางไร  เด็กๆ
ชวยกันอธิบาย เชน ด.ญ.อ บอกวา เอาขาวไปลาง  ใสหมอ  ใสนํ้า กดปุม เด๋ียวขาวก็สุก  ผูวิจัย
รวมกันอภิปรายขั้นตอนการหุงขาว  แบงกลุมเด็กใหแตละกลุมมาทดลองหุงขาวซอมมือ ระหวางรอ
ขาวที่หุงสุกเด็กทุกกลุมไดรวมกันทําขาวตอก 
 
  เวลาการทดลองในการวิจัยวงจรที่3 ใชเวลา 4 วัน  รวม 4,1/2 ชั่วโมง   
  วันที่ 1 จัดการเรียนรู  ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด ถึง ขั้นที่ 2 การสรางความคิด  ขอ 2 ใช
เวลา 1 ชั่วโมง 
  วันที่ 2 จัดการเรียนรู ขั้นที่ 2 การสรางความคิด ขอ 3 ถึง ขั้นที่ 3 การประมวล
ความคิด ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  วันที่  3 จัดการเรียนรู  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด ขอ 1-2 ใชเวลา 1 ,1/2 ชั่วโมง 
  วันที่  4 จัดการเรียนรู  ขั้นที่ 4 การขยายความคิด ขอ 3 ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
  ประเมินความพึงพอใจของเด็กตอการเรียนรูและความรูตามสาระการเรียนรูที่ไดจาก
การทํากิจกรรมหลังการทดลองโดยการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคล  ประเมินทักษะการคิดแสวงหา
ความรูของเด็กปฐมวัยจากวีดิทัศน   
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  การสังเกต 
  1. การประเมินลกัษณะของรูปแบบการเรียนการสอนจากการสังเกตการวิจัยวงจรที่ 
3 พบขอควรปรับปรุงโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี 
   1.1 คําถามที่ใชยังไมชัดเจนเด็กไมสามารถตอบได 
    ขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด ขอยอยที่ 3 การกระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิด  เดิมถาม
วาทําไมคิดเชนนี้  ทําไมจึงตอบอยางนี้ เม่ือผูวิจัยเปลี่ยนคําถามวา  ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้เด็กทุก
คนสามารถสะทอนสิ่งที่ตนคิดออกมาไดซ่ึงมีทั้งคําตอบที่ผิดและถูก 
    ขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคดิ  ขอยอยที่ 4 การกระตุนใหวิเคราะห
กระบวนการทํางานของตน  เดิมถามวาทําไมจึงทํางานไดสําเร็จ  เม่ือผูวิจัยเปลีย่นคําถามวา  ทํา
อยางไรจึงทํางานไดสําเร็จเด็กสามารถอธิบายกระบวนการทํางานที่ตนเองทําจนประสบความสําเร็จ
และบอกไดวาจุดใดที่ครั้งแรกตนเองทาํไมไดหรือไมเขาใจ   
   1.2 กิจกรรมมีความซ้ําซอนกันและเปนกิจกรรมตอเน่ืองระหวางขั้นการสราง
ความคิดกับขั้นการประมวลความคิดคือ ครูประมวลคําตอบของเด็กสูสาระสําคัญกับครูกระตุนใหเด็ก
ตอบคําตอบสรุปตามมโนทัศน 
  2. การประเมินทกัษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวยัสรุปไดดังน้ี 
   2.1  เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการเชื่อมโยงขอมูล 
   2.2  เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการบอกความตองการในสิ่ง
ที่อยากรู  
   2.3  เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการใชขอมูล  
   2.4  เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการบอกจุดบอดของปญหา 
   2.5  เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการประเมินความคิดของ
ตน 
   2.6  เด็กปฐมวัยแสดงความสามารถตามคํานิยามดานการประเมินความกาวหนา 
  3. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลโดย
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไวในการวจัิยวงจรที่ 3  ปรากฏผลในตาราง 18 ดังน้ี 
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ตาราง 18 ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย หลังทดลองใชรูปแบบการเรียน 
     การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
 
ขอ รายการประเมิน จํานวน 

(19คน) 
รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 เมื่อครูนําขาวสารมาใหเด็กได ดู หยิบจับ  ดมกล่ิน  แลวทํา  
     ใหหนูอยากอธิบายวา ทําไมขาวสารมีลักษณะเชนน้ี 

 
19 

 
100.0 

 
มาก 

2 เมื่อรูวาส่ิงท่ีหนูคิดมันผิด  ไมใชอยางที่หนูตองการ  เชนการ 
     ใชเล็บแกะ  การบีบ  การใชฟนกัด หนูอยากบอกครูวา 
     อยากลงมือทดลองใหมในวิธีใหมใหถูกตอง 

 
 

16 

 
 

84.2 

 
 

มาก 
3 หนูอยากบอกส่ิงท่ีหนูรูเกี่ยวกับการตําขาวเพ่ือไปทดลองทํา 

     ใหมอีกครั้ง   
 

13 
 

68.4 
 

ปานกลาง 
4 หนูอยากอธิบายส่ิงท่ีหนูไมเขาใจเกี่ยวกับการทําขาวเปลือก 

      ใหเปนขาวสารและอยากอธิบายวา หนูทําสําเร็จได 
      อยางไร 

 
17 

 
89.5 

 
มาก 

5 หนูอยากบอกวาหนูสามารถบอกอธิบายขอความรูท่ีคนพบ 
      เร่ือง ขาว 

 
10 

 
52.6 

 
ปานกลาง 

6 หนูชอบที่ตัวเองมีความรูเร่ือง ขาว และนําความรูไป 
      ทําอาหารชนิดใหมๆจากขาวได 

 
17 

 
89.5 

 
มาก 

7 เด็กรูสึกสนุกท่ีไดเรียนเร่ืองขาว   16 84.2 มาก 
8 เด็กชอบท่ีไดคนควาหาความรูในการเรียนเร่ืองขาว 17 89.5 มาก 
9 เด็กชอบทํางานกลุมกับเพ่ือนขณะเรียนเร่ืองขาว   18 94.7 มาก 

     

 
 จากตารางพบวาหลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย ของการวิจัยวงจรที่ 3 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มี
จํานวนรอยละ ระดับ 84.2 - 100.0 ในระดับปานกลาง 52.6 - 68.4 จากการสอบถามสิ่งที่เด็กสนใจ
เปนพิเศษในการเรียนเร่ืองขาว คือ การตําขาว  การไปดูพอคาขายขาวสารที่ตลาด  เขาเอาขาวใส
กระสอบติดชื่อและติดราคา  การหุงขาว   
 
  4. การประเมินความรูตามสาระการเรียนรูทีไ่ดจากการทํากิจกรรมของเด็กโดยการ
สนทนากับเด็กเปนรายบุคคลกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยพบวาหลังการทดลองเด็กสามารถบอกและอธิบายสาระการเรียนรู
ไดในระดับมากรอยละ 78.94 (15 คน) ในระดับปานกลางรอยละ 10.53 (2 คน)ในระดับนอยรอยละ 
10.53 (2 คน) เชนบันทึกการสนทนากับเด็กคนหนึ่ง 
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ตาราง 19 ตัวอยางบันทึกการสนทนากับเด็กกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
     ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับความรูตามสาระการเรียนรู 
 

บันทึกกอนเรียน 
13 ก.พ.47 

บันทึกหลังเรียน 
16 ก.พ. 47 

ผูวิจัย : หนูรูอะไรบางเกี่ยวกับ ขาว ผูวิจัย : ขาวสารคือขาวที่ไดมาอยางไร 
เด็ก   : ขาวมีชื่อขาวกลอง ขาวเหนียว ขาวสาร 
ขาวเปลือก ขาวเปนสีขาว ขาวอีกชนิดหนึ่งเปน
ขาวเปลือกสีเหลือง มีขาวมันปูเปนสีขาวและสีนํ้าตาล 
ขาวกลองสีขาวกวา ถาเปนขาวเหนียวจะติดกัน มีขาว
หมาก ถาเอาขาวไปทอดมันจะเปนสีสวย 

เด็ก   : ขาวสารคือขาวที่ไดมาจากขาวเปลือกเอาเขา
โรงสีและตํา 

 ผูวิจัย : ขาวเปลือกมีลักษณะอยางไร 
 เด็ก   : เปนวงรีสีทอง 
 ผูวิจัย : ขาวสารมีลักษณะอยางไร 
 เด็ก   : เปนวงรีเหมือนขาวเปลือกแตเปนสีขาว 
 ผูวิจัย : ขาวสารท่ีไดจากการตําเรียกวา 
  เด็ก  : ขาวซอมมือ 
 ผูวิจัย : การตําขาวทําอยางไร 
  เด็ก  : เอาขาวเปลือกท่ียังไมไดตําเอาไปตําในครก  ตํา

ใหละเอียดแลวตักขึ้นมา แยกขาวเปลือกกับขาวสารโดย
วิธีใหปาตอยฝดแยกแกลบออก  เอามาแยกขาวเปลือก
กับขาวสารอีก  ยังมีขาวเปลือกเยอะ  เราตองเอามาตํา
ใหม  เอาไปใหปาตอยฝด  แยกอีกครั้งเอามาใสถวย
แลวนํามาหุง   

 ผูวิจัย : หุงขาวทําอยางไร 
  เด็ก   :  เอาขาวมาลาง เทน้ําออกไป 2 ครั้ง  เอาขาว

ใสในหมอ เปดไฟ เสียบปล๊ัก ไฟข้ึนแสดงวาใกลสุก 
 ผูวิจัย : เราสามารถนําความรูเร่ืองขาวไปทําประโยชน

อะไรไดบาง 
 เด็ก   : เอาความรูเร่ืองขาวไปทําไดหลายอยางๆ เชน 

ทําขาวตอก  ทําโจก  ขาวตมมัด  ทําขาวผัด  ขาวมันไก  
ขาวหมูแดง   

 ผูวิจัย : รูจักขาวอะไรบาง 
  เด็ก  :  ขาวกลอง  ขาวมันปู ขาวสารที่มาจากโรงสี  

ขาวซอมมือ ขาวมีสีแดง  ขาวจากโรงสีเปนสีขาวเขม  
ขาวเหนียว  ขาวหอมมะลิ  ขาวเจา 
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  การสะทอน 
  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน  ผูวิจัยนําผลการวิจัยจากการทดลองวงจรที่ 2 
มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยดังที่ไดแสดงไวในตาราง 20  
 
ตาราง 20  เปรียบเทียบผลการปรับปรุงรปูแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู   
     สําหรับเด็กปฐมวัย   

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 3 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 

1.  กระตุนใหเกิดการคิด  โดยใชวัสดุอุปกรณหรือ
สถานการณท่ีนาสงสัย  ดวยการใหเด็กดู/สัมผัส/ดม/ชิม/
ฟง 

 
คงเดิม 

2.  กระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลังพูดถึง  ใช
คําถามปลายเปดเพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ โดย 

    2.1 ครูใชคําถามวา ทําไม   
    2.2 ใหเด็กระดมความคิด  

    2.3  ครูจดคาํตอบของเด็กเปนภาษาเขียนหรือภาพ
หรือครูอาจมีบัตรภาพ 

คงเดิม 

3.  กระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีคิด   
     3.1  ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบ
ของตน 

     3.2 ครูต้ังคาํถามใหเด็กตอบทีละคนวา  
           ทําไมจงึคิดเชนน้ี  
           ทําไมจงึตอบอยางนี้ 
     3.3 ครูใชบัตรภาพหรือบัตรคําจัดกลุมคําตอบของ
เด็กบนกระดานใหเด็กเห็น  ตัวอยางเชน 
  
กลุมคําตอบ  
 

ชื่อเด็กที่ตอบ   ฝาย  วุน 
 

กลุมคําตอบ 
 
 
 

ชื่อเด็กที่ตอบ  ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล  

3.  กระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีคิด   
     3.1  ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบ
ของตน  
     3.2 ครูต้ังคาํถามใหเด็กตอบทีละคนวา  
           ทําอยางไรจึงเปนเชนน้ี  
           ทําอยางไรจึงจะ........... 
     3.3 ครูใชบัตรภาพหรือบัตรคําจัดกลุมคําตอบของ
เด็กบนกระดานใหเด็กเห็น  ตัวอยางเชน 
 

กลุมคําตอบ  
 

ชื่อเด็กที่ตอบ   ฝาย  วุน 
 

กลุมคําตอบ 
 
 
 

ชื่อเด็กที่ตอบ  ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล  

เทไขลงกระทะทอดเลย 

เอาน้าํมันใสไข  เอา
ไปทอด  แลวเติม
น้ํามันลงอีก 

เทไขลงกระทะทอดเลย 

เอาน้าํมันใสไข  เอา
ไปทอด  แลวเติม
น้ํามันลงอีก 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 3 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางความคิด 
1.  กระตุนใหคิดยอนกลับ     ใหเด็กทดสอบคําตอบ
ของตนเองเพ่ือเปล่ียนความคิด 

     1.1 แบงกลุมเด็กตามกลุมคําตอบในขอ 3.2 ของขั้น
เร่ิมตนคิด 

     1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบของกลุมโดย
ใชส่ือท่ีครูจัดเตรียมเพ่ือใหเด็กทดสอบ  ไดแก ของจริง 
หรือวัตถุดิบ 

     1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวยตนเอง
ตามท่ีไดคิดไวโดยครูไมตองชวยเหลือหรือชวยเหลือ
เทาท่ีจําเปน 

     1.4 เมื่อเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวาผลลัพธน้ันใช
หรือไมใช       

 
คงเดิม  

2.  สรางสถานการณปญหาใหคิด  ครูกําหนด
สถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาส่ิงท่ีตองการรู  
    2.1 กระตุนใหคิดใหมโดยการอภิปรายหรือใหถามผู
ท่ีสามารถทําไดดวยการถามวาทําอยางไร.. 
    2.2 ใหทดสอบคําตอบใหมโดยมีกลุมท่ีสามารถทําได
แลวเปนผูสังเกตการณและบันทึกผลการสังเกต 

    2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรท้ังผูปฏิบัติ
และผูสังเกตการณ 

คงเดิม 

3.  เปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติการทดลองเปนกลุม  ให
รวมกันวางแผนและทดสอบคําตอบโดยกลุม 

     3.1 ใหเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําส่ิงท่ีเรียนรูหลังจาก
ท่ีมีประสบการณมาแลวตามขอ 2.2  ครูวาดภาพหรือ
ติดภาพที่คาดวาจะเกิดตามคําตอบของเด็กแตละกลุม
เปนขอๆ 

     3.3 ครูใหอุปกรณเด็กและเปดโอกาสใหปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีคิดไว 
     3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 

คงเดิม 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 

การวิจัยวงจรท่ี 3 โครงรางที่ตองปรับปรุง 
4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน 

     4.1 ครูถามวาทําไมจึงทํางานไดสําเร็จ 

     4.2 ใหเด็กตอบทีละคนดวยความคิดของตนเอง 

     4.3 ครปูระมวลคําตอบของเด็กสูสาระสําคัญ   

4.  กระตุนใหวิเคราะหการทํางานของตน 

     4.1 ครูถามวาเดิมเขาใจผิดวาอยางไรและทํา
อยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ 

     4.2 ใหเด็กตอบทีละคนดวยความคิดของตนเอง 

      
ข้ันท่ี 3 ข้ันการประมวลความคิด 

กระตุนใหลงขอสรุป  ใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญท่ี
ไดจากการทํากิจกรรม 

1.  ครูกระตุนใหเด็กคิดตอบคําถามสรุปตาม 

สาระสําคัญ 
 2.  ใหเด็กแตละกลุมชวยกันตอบ 

 

คงเดิม 

ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความคิด 
1.  สรางปญหาใหเกิดการขยายความคิด  กระตุนให
เด็กใชความรูใหมท่ีไดไปขยายความคิดโดย 

     1.1 ใชคําถามวา “ถา........”   ถาไมทําตาม
สถานการณจะนําความรูไปทําประโยชนอะไรไดอีก เชน 
ถาไมทําไขเจียว  เราคิดวาจะเอาความรูเร่ืองไขไปทํา
ประโยชนอะไรไดบางใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ   
     1.2 ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดานหรือ
เขียนบัตรคําติดลงบนกระดาน 

 

คงเดิม 

2.  กระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  
มอบหมายใหไปหาคนหาคําตอบยืนยันวาใชหรือไม 
อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลา
หรือนอกเวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบที่สนใจไปคนควา
รายละเอียดเพ่ิมเติม  

คงเดิม 

3.  กระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง  สรุป
สาระสําคัญจากการคนพบ ใหมแลวคิดสรางสรรคส่ิง
ใหมตอไปไดอีก  และทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 
1 หรือ 2 อยาง 
 

คงเดิม 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษานํารอง   
 การศึกษานํารอง เปนการตรวจสอบความเปนไปไดของคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยและประเมินความเขาใจรวมทั้งความคิดเห็น
ตอการใชเอกสาร  กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนปญหาอุปสรรคระหวางการดําเนินงานแลว
มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยกอนนําไปใช
จริง  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาขึ้นไปใหครูปฐมวัยและนักเรียนอนุบาล
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม  สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ทําการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  หองเรียนละ 1 หนวยการเรียนรู คือ ระหวางวันที่ 15 -19 
พฤศจิกายน  2547  จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียนหองละ 30-32 คน ปรากฏผลดังน้ี 
 1. การประเมินการสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรู  จากแบบการสังเกตของ 
ครูปฐมวัยในระหวางการศึกษานํารองการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ผลปรากฏวา  การจัดกระบวนการเรียนการสอนสงผลใหเด็กแสดงทักษะ
การคิดแสวงหาความรูในทุกลักษณะตามวัตถุประสงค  
 2. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลโดย
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไวในการวจัิยเชิงปฏิบตักิารวงจรที่ 1 ปรากฏผลในตาราง 21 ดังน้ี 
 
ตาราง 21 ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย หลังทดลองใชรูปแบบการเรียน 
     การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย                                                                      
                                                                                                          
ขอ รายการประเมิน จํานวน 

(92คน) 
รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 เมื่อครูนําไขเจียว/ขาวสาร/นมสดรสใบเตยมาใหเด็กได ดู  
     หยิบจับ  ดมกล่ิน  แลวทําใหหนูอยากอธิบายวา ทําไมมี  
     ลักษณะเชนน้ี 

 
 

88 

 
 

95.7 

 
 

มาก 
2 เมื่อรูวาส่ิงท่ีหนูคิดมันผิด  ไมใชอยางที่หนูตองการ   หนู 

     อยากบอกครูวาอยากลงมือทดลองใหมในวิธีใหมให 
     ถูกตอง 

 
86 

 
93.5 

 
มาก 

3 หนูอยากบอกส่ิงท่ีหนูรูเกี่ยวกับไขเจียว/ขาวสาร/นมสดรส 
      ใบเตย เพ่ือไปทดลองทําใหมอีกครั้ง   

 
88 

 
95.7 

 
มาก 

4 หนูอยากอธิบายส่ิงท่ีหนูไมเขาใจเกี่ยวกับไขเจียว/ขาวสาร/ 
      นมสดรสใบเตย และอยากอธิบายวา หนูทําสําเร็จได 
      อยางไร 
 

 
 

81 

 
 

88.0 

 
 

มาก 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 
ขอ รายการประเมิน จํานวน 

(92คน) 
รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

5 หนูอยากบอกวาหนูสามารถบอกอธิบายขอความรูท่ีคนพบ 
      เร่ือง ไข/ขาว/นม 

 
68 

 
73.9 

 
มาก 

6 หนูชอบที่ตัวเองมีความรูเร่ือง ไข/ขาว/นม และนําความรูไป 
      ใชประโยชนได 

 
69 

 
75.0 

 
มาก 

7 เด็กรูสึกสนุกท่ีไดเรียนเร่ือง ไข/ขาว/นม  81 88.0 มาก 
8 เด็กชอบท่ีไดคนควาหาความรูในการเรียนเร่ือง.ไข/ขาว/นม 71 77.2 มาก 
9 เด็กชอบทํางานกลุมกับเพ่ือนขณะเรียนเร่ือง ไข/ขาว/นม  76 82.6 มาก 
     

 
 จากตารางพบวาหลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มีจํานวนรอยละ 73.9 – 
95.7 
 4. ความคิดเห็นของครูปฐมวัยตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมในทุกดาน  ตองการใหปรับปรุงเพียง 1 กิจกรรมของ
กระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคิดคือ กิจกรรมการกระตุนใหวิเคราะห
กระบวนการทํางานของตน เดิมเสนอไววา ใหเด็กตอบทีละคนดวยความคิดของตนเองควรแกไขเปน
ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยใหตอบทีละคน  รายละเอียดแสดงในตาราง 22 
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ตาราง 22 ความคิดเห็นของครูปฐมวัยในการศึกษานํารองตอการใชรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะ 
     การคิดแสวงหาความรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 
                                                                                                            (n=3) 

 
รายการประเมิน 

 

X  

 
S.D. 

 
ระดับความคิดเห็น 

1.  ความชัดเจนของการอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ 
         การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

2.  ความชัดเจนของการอธิบายการวางแผนการจัดการเรียนรู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3.  ความชัดเจนของการอธิบายตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นท่ี1 การเริ่มตนคิด 
          4.1  กิจกรรมการกระตุนใหเกิดการคิด 
          4.2  กิจกรรมการกระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลัง 
                     พูดถึง 
          4.3  กิจกรรมการกระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีตนคิด 

 
3.00 

 
3.00 
2.67 

 
0.00 

 
0.00 
0.58 

 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นท่ี2 การสรางความคิด 
          5.1  กิจกรรมการกระตุนใหคิดยอนกลับ 
          5.2  กิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหเด็กคิด 
          5.3  กิจกรรมการเปดโอกาสใหวางแผนและทดสอบ 
                     คําตอบ 
          5.4  กิจกรรมการกระตุนใหคิดวิเคราะหกระบวนการ 
                     ทํางานของตน 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 

 
1.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมนอย 

6.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นท่ี3 การประมวล 
          ความคดิ  กิจกรรมการกระตุนใหลงขอสรุป 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

7.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นท่ี4 การขยายความคิด 
          7.1  กิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหขยาย   
                     ความคิด 
          7.2  กิจกรรมการกระตนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะ 
                     เปนไปได 
          7.3  กิจกรรมการกระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวย 
                     ตนเอง 

 
3.00 

 
 

3.00 
 

3.00 

 
0.00 

 
 

0.00 
 

0.00 

 
เหมาะสมมาก 

 
 

เหมาะสมมาก 
 

เหมาะสมมาก 
8.  การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะการคิด 
         แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

9.  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวาง เด็กกับเด็ก เด็กกับครูและ 
         เด็กกับผูอ่ืน 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

10. ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
          ของเด็ก 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

11. รูปแบบการเรียนการสอนนี้กระตุนการคิดของครู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
12. รูปแบบการเรียนการสอนสามารถนําไปใชไดจริง 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
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 จากตารางแสดงวาหลังการศึกษานํารองทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน คนละ 1 
หนวยการเรียนรูครูปฐมวยัแสดงความคดิเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยมีความเปนไปไดในการนําไปทดลองใชจริง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไปทดลอง
ใชในครั้งน้ี  เพ่ือเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดนํารูปแบบ
การเรียนการสอนที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 และ
ครูปฐมวัย  จํานวน 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบางบัว(เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 27 คน โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 27 คน  ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
นวลจันทรสังกัดฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 42 คน 
กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมใชระยะเวลาในการทดลอง รวม 6 สัปดาห  ทําการสอน 6 หนวยการเรียนรู 
ระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 2547 ถึง 4 กุมภาพันธ 2548  ผูวิจัยนําเสนอผลการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตามลําดับดังน้ี 
       1. การวิเคราะหขอมูลของคาเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 
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ตาราง 23 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบ 
     ทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัย ระหวางกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการ  
     เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
                                                                                                                            

ทักษะการคิดแสวงหาความรู กอนการทดลอง หลังการทดลอง t p 
 X  S.D. x  S.D.   
โรงเรียนบางบัว (เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) (n=26)        
     1.  การเชื่อมโยงขอมูล .62 .50 .92 .27 2.857** .008 
     2.  การบอกความตองการในสิ่งท่ีอยากรู .38 .50 .85 .37 4.045** .000 
     3.  การใชขอมูล .58 .50 .65 .49 1.443 .161 
     4.  การบอกจุดบอดของปญหา .15 .37 .69 .47 4.719** .000 
     5.  การประเมินความคิดของตน .27 .45 .81 .40 4.719** .000 
     6.  การประเมินความกาวหนาของตน .19 .40 .73 .45 5.401** .000 
รวมความสามารถทุกดาน 2.15 1.49 4.73 1.51 8.912** .000 
โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย(n=27)        
     1.  การเชื่อมโยงขอมูล .26 .45 .96 .19 7.858** .000 
     2.  การบอกความตองการในสิ่งท่ีอยากรู .56 .51 .93 .27 3.407** .002 
     3.  การใชขอมูล .74 .45 .81 .40 .625 .537 
     4.  การบอกจุดบอดของปญหา .11 .32 .63 .49 5.292** .000 
     5.  การประเมินความคิดของตน .26 .45 .78 .42 5.292** .000 
     6.  การประเมินความกาวหนาของตน .37 .49 .81 .40 4.561** .000 
รวมความสามารถทุกดาน 2.19 1.47 4.93 1.24 11.908** .000 
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดนวลจันทร(n=42)       
     1.  การเชื่อมโยงขอมูล .33 .48 .93 .26 7.765** .000 
     2.  การบอกความตองการในสิ่งท่ีอยากรู .45 .50 .93 .26 5.594** .000 
     3.  การใชขอมูล .50 .51 .71 .46 2.672 .011 
     4.  การบอกจุดบอดของปญหา .31 .47 .79 .42 6.105** .000 
     5.  การประเมินความคิดของตน .21 .42 .74 .45 5.713** .000 
     6.  การประเมินความกาวหนาของตน .17 .38 .60 .50 4.407** .000 
รวมความสามารถทุกดาน 2.19 1.47 4.93 1.24 11.908** .000 
       

                                   ** p ≤ .01 
 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ระหวาง
กอนและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
พบวาเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัยโดยรวมหลังการทดลอง
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สูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถแตละดานคือ  
การเชื่อมโยงขอมูล  การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  การบอกจุดบอดของปญหา  การประเมิน
ความคิดของตนและการประเมินความกาวหนา  พบวาหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอน
การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับความสามารถในการใชขอมูลไมแตกตางกัน 
 2. การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับเด็กเปนรายบุคคลโดย
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดไวในการวจัิยเชิงปฏิบตักิาร วงจรที่ 1 ปรากฏผลในตาราง 24 ดังน้ี 
 
ตาราง 24 ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูของเดก็ปฐมวัย หลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการ 
     สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย                                                                          
                                                                                                           
ขอ รายการประเมิน จํานวน 

(87คน) 
รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 เมื่อครูนําเส้ือผา/สมตํามาใหเด็กได ดู หยิบจับ  ดมกล่ิน  ชิม 
     แลวทําใหหนูอยากอธิบายวา ทําไมมีลักษณะเชนน้ี 

 
74 

 
85.1 

 
มาก 

2 เมื่อรูวาส่ิงท่ีหนูคิดมันผิด  ไมใชอยางที่หนูตองการ   หนู 
     อยากบอกครูวาอยากลงมือทดลองใหมในวิธีใหมให 
     ถูกตอง 

 
 

68 

 
 

78.2 

 
 

มาก 
3 หนูอยากบอกส่ิงท่ีหนูรูเกี่ยวกับการการซักเส้ือผา/การทํา 

      สมตําเพ่ือไปทดลองทําใหมอีกครั้ง   
 

68 
 

78.2 
 

มาก 
4 หนูอยากอธิบายส่ิงท่ีหนูไมเขาใจเกี่ยวกับการการซักเส้ือผา/ 

      การทําสมตําและอยากอธิบายวา หนูทําสําเร็จไดอยางไร 
 

71 
 

81.6 
 

มาก 
5 หนูอยากบอกวาหนูสามารถบอกอธิบายขอความรูท่ีคนพบ 

      เร่ือง เส้ือผา/สมตํา 
 

73 
 

83.9 
 

มาก 
6 หนูชอบที่ตัวเองมีความรูเร่ือง เส้ือผา/สมตําและนําความรูไป 

      ทําประโยชนได 
 

73 
 

83.9 
 

มาก 
7 เด็กรูสึกสนุกท่ีไดเรียนเร่ือง..เส้ือผา/สมตํา..   70 80.5 มาก 
8 เด็กชอบท่ีไดคนควาหาความรูในการเรียนเร่ืองเสื้อผา/สมตํา . 72 82.8 มาก 
9 เด็กชอบทํางานกลุมกับเพ่ือนขณะเรียนเร่ือง เส้ือผา/สมตํา..   78 85.1 มาก 
     

 
 จากตารางพบวาหลังทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มีจํานวนรอยละ 78.2 - 
85.1  
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 4. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของครูปฐมวัยในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ความคิดเห็นของครูปฐมวัยตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมในทุกดาน  ตองการใหปรับปรุงเพียง 1 กิจกรรมของ
กระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคิดคือ กิจกรรมการกระตุนใหวิเคราะห
กระบวนการทํางานของตน เดิมเสนอไววา ใหเด็กตอบที่ละคนดวยความคิดของตนเองควรแกไขเปน
ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยใหตอบทีละคน  รายละเอียดแสดงในตาราง 25 
 
ตาราง 25 ความคิดเห็นของครูปฐมวัยตอการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา 
     ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                           
                                                                                                               (n=3) 

 
รายการประเมิน 

 

X  

 
S.D. 

 
ระดับความคิดเห็น 

1.  ความชัดเจนของการอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนฯ 2.33 0.58 เหมาะสมปานกลาง 
2.  ความชัดเจนของการอธิบายการวางแผนการจัดการเรียนรู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3.  ความชัดเจนของการอธิบายตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นท่ี1 การเริ่มตนคิด 
          4.1  กิจกรรมการกระตุนใหเกิดการคิด 
          4.2  กิจกรรมการกระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องท่ีกําลัง 
                     พูดถึง 
          4.3  กิจกรรมการกระตุนใหสะทอนส่ิงท่ีตนคิด 

 
3.00 

 
3.00 
2.67 

 
0.00 

 
0.00 
0.58 

 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นท่ี2 การสรางความคิด 
          5.1  กิจกรรมการกระตุนใหเด็กคิดยอนกลับ 
          5.2  กิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหเด็กคิด 

 
3.00 
3.00 

 
0.00 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 

          5.3  กิจกรรมการเปดโอกาสใหเด็กวางแผนและทดสอบ 
                     คําตอบ 
          5.4  กิจกรรมการกระตุนใหคิดวิเคราะหกระบวนการ   
                     ทํางานของตน 

 
3.00 

 
3.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

 
เหมาะสมมาก 

6.  กระบวนการเรียนการสอนขั้นท่ี3 การประมวลความคิด 
          กิจกรรมกระตุนใหลงขอสรุป 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

7.  กระบวนการเรียนการสอนขั้นท่ี4 การขยายความคิด 
          7.1  กิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหเด็กขยาย  
                     ความคิด 
          7.2  กิจกรรมการกระตนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะ 
                     เปนไปได 
          7.3  กิจกรรมการกระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวย  
                     ตนเอง 

 
 

3.00 
 

3.00 
 

3.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
 

เหมาะสมมาก 
 

เหมาะสมมาก 
 

เหมาะสมมาก 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

 
รายการประเมิน 

 

X  

 
S.D. 

 
ระดับความคิดเห็น 

8.  การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะการคิด 
         แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

9.  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวาง เด็กกับเด็ก เด็กกับครูและ 
         เด็กกับผูอ่ืน 

 
3.00 

 
0.00 

 
เหมาะสมมาก 

10. ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
11. รูปแบบการเรียนการสอนนี้กระตุนการคิดของครู 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
12. รูปแบบการเรียนการสอนสามารถนําไปใชไดจริง 3.00 0.00 เหมาะสมมาก 
    

 
 จากตารางแสดงวาครูปฐมวยัที่ทดลองใชรูปแบบการเรยีนการสอนแสดงความคิดเห็นวา
รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมในระดับ
มาก มีคาเฉลีย่ 3.00 และสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงได 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปไดดังน้ี 
 1. ควรแกไขคําอธิบายในขั้นเริม่ตนคิด  ขอ 3.3 กิจกรรมการกระตุนใหสะทอนความคิด
ของตนโดยเขยีนอธิบายวา  ใหจัดกลุมเด็กตามคําตอบตอจากนั้นครูจึงเขียนคําตอบของกลุมกํากับ  
จะทําใหผูสอนปฏิบัติงายและรวดเรว็กวาที่เสนอไวเดิม 
 2. ควรอธิบายเพิ่มเติมในขั้นสรางความคิด  กิจกรรมการกระตุนใหวิเคราะหกระบวนการ
ทํางานของตน โดยเขียนอธิบายวา โดยวิเคราะหกระบวนการทํางานเปนกลุมดังนี้ ขอ 4.1 ใหเด็ก
กลุมที่กําลังรอคอยวาดภาพขั้นตอนการทํางานและเขียนคําอธิบายภาพดวยตนเอง  ขอ 4.2 ครูถาม
วา  เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ  ขอ 4.3 ใหเด็กภายในกลุมชวยกัน
ตอบโดยใหตอบทีละคน  เพราะจะทําใหหองเรียนไมวุนวายและพบวากลุมที่วาดภาพขั้นตอนการ
ทํางานเสร็จแลวเม่ือครูใหนําผลงานมาใชเปนสื่อชวยใหเด็กสามารถบอกขั้นตอนการทํางานไดดีมาก 
 3. ครูสามารถเขาใจชัดเจนเม่ือไดลงมือปฏิบัติแลวกลับมาอานเอกสารรูปแบบการเรียน
การสอนทบทวนอีกครั้งจะทําใหเขาใจวาถาเด็กทํากิจกรรมนี้แลวเขาไดเชื่อมโยงขอมูล  ตรงกับ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
 4. ควรอธบิายวารูปแบบการเรยีนการสอนนี้ในแตละวันจัดการเรียนการสอนถึงขั้นตอน
ใด  กิจกรรมใด 
 5. การจัดหนวยการเรียนรูควรสลับไประหวางหนวยที่ตองใชสื่อการเรียนรูมากกับหนวย
ที่ตองใชสื่อการเรียนรูนอย  เสนอแนะใหพยายามเลือกเรื่องที่มีสื่อการเรียนรูในทองถิ่นและราคาไม
แพงหางาย 
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 6. การเลือกหนวยการเรียนรูสําหรับครูที่เร่ิมทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ควร
เลือกหนวยการเรียนรูที่เปนเรื่องที่ใกลตัวเด็กสื่อการเรียนรูหางาย  เม่ือพบปญหาการสอนขั้นตอนใด
กิจกรรมใดครูจะไดนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่เปนเรื่องยากขึ้นตอไป 
 7. การจัดการเรียนการสอนหนวยแรกสําหรับครูที่เร่ิมตนใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ 
ครูตองกระตุนใหเด็กคิดเม่ือเขาติดจุดบอดของปญหา คือครูพูดวา เราจะทําอยางไรครูก็ไมรู  เพ่ือน
ในหองก็ไมรู เราจะทําอยางไรดี ครูตองกระตุนใหเด็กคิดแสวงหาความรู ครูตองแนะนําวาจะตองไป
ถามผูรูไหมเพราะครูก็ไมรู ครูควรบันทึกจุดบอดของปญหาของเดก็ไวเปนหลักฐานดวย 
 8. ครูตองวางแผนเตรียมผูรูหรือผูเชี่ยวชาญที่เด็กตองไปสอบถามขอมูล  ผูรูตองมีขอมูล
ที่เด็กตองการและตองมีเทคนิคการตอบเด็กเนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุยังนอยประสบการณยังนอย
เพ่ือขยายจุดบอดของปญหาของเด็ก  ถาไมเตรียมไวอาจทําใหเด็กไมประสบความสําเร็จในการ
แสวงหาความรู 
 9. ครูตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีทุกขั้นตอนจะทําใหการจัดการเรียนรูแกเด็ก
ประสบความสําเร็จ  ถาครูไมไดวางแผนการจัดการเรียนรูไวลวงหนาคิดวาอานแผนการจัดการ
เรียนรูวันนั้นแลวจัดกิจกรรมไดเลยจะพบวาครูไมสามารถจัดกิจกรรมไดทันความคิดของเด็ก เด็ก
แสดงความคิดของเขาออกมาทุกขั้นตอนการเรียนรู  ครูจึงตองใชความคิดคาดเดาความคิดของเด็ก
ไวลวงหนาเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับความคิดของเด็กสวนใหญครูจะคาดเดา
ถูกตองเพราะมีประสบการณการทํางานกับเด็กแตบางครั้งคาดการณไมไดวาเด็กคิดอะไรอยู เด็ก
ตองการอะไร  วิธีการนี้ทาทายความคิดของครูมาก 
 10. ครูผูใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยจะ
สามารถสอนไดชํานาญประมาณหนวยการเรียนรูที่ 4 
 11. สําหรับหนวยการเรียนรูตัวอยางถาเปนเรื่องเก่ียวกับอาหารควรใสสูตรการปรุงที่มี
รสชาติสําหรับเด็กไวจะดีมากเพราะครูแตละคนชอบรสชาติแตกตางกันมักกําหนดตามที่ตนชอบ  
สวนครูที่ไมถนัดในการปรุงอาหารตองทําการทดลองหลายครั้งเพ่ือกําหนดโจทยใหเด็กไดกระตุน
การคิดเชนหนวยการเรียนรูเรื่องสมตําซึ่งเปนเรื่องที่เด็กชอบมาก 

 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย มีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 
  

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิแสวงหาความรู

สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 ข้ันที่ 1 สรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 
  1. สรางโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สังเคราะหเปนโครงรางของรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย   
  2. ตรวจสอบโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยนําโครงรางรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
ปฐมวัยจํานวน 10 คนพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตางๆของ
โครงรางรูปแบบการเรียนการสอน สรุปผลการประเมิน ปรับปรุงโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 
  3. ทดลองประเมนิโครงรางรูปแบบการเรียนการสอนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ดําเนินการวิจัย 3 วงจร ใชเวลา 3 สัปดาหโดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนอนุบาลปที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม  สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  ปรับปรุงโครงรางรูปแบบการเรียนการสอน 
 ข้ันที่ 2 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
  1. สรางคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย ตรวจสอบคุณภาพคูมือครูโดยการจัดสัมมนาผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง
แกไขคูมือครูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  2. สรางเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรู แบบ
สังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรู และแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
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แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ พิจารณาในดาน
ดัชนีความสอดคลอง ความเที่ยงตรง ความยากงาย คาอํานาจจําแนกและความเชือ่ม่ัน แลวปรับปรุง
ใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 ข้ันที่ 3 ศึกษานํารอง 
  เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยและเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน  กอนการศึกษานํา
รองดําเนินการอบรมครูปฐมวัยจํานวน 3 คนเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ครูปฐมวัยทดลองใชรูปแบบการเรียนการ
สอนตามสภาพจริงกับนักเรียนอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547  โรงเรียนอนุบาลวัด
ไตรรัตนาราม  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 3 หองเรียน  
จัดการเรียนการสอนหองเรียนละ 1 หนวยการเรียนรู เปนเวลา 1 สัปดาห จากนั้นนําขอบกพรอง 
ตลอดจนปญหาอุปสรรคระหวางดําเนินการ  ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนกอนนําไปทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
 ข้ันที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  ผูวิจัยอบรมครูปฐมวัยเพ่ือให
สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนกอนการทดลอง การ
วิจัยครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ใชระยะเวลา 
6 สัปดาห  จัดการเรียนการสอน  6 หนวยการเรียนรู  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 กลุม
ตัวอยางเปนครูปฐมวัยและเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา 3 แหงคือ โรงเรียนบางบัว(เพงตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 26 คน โรงเรียนอนุบาล 
ฤทธิยะวรรณาลัย  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 27 คน  
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดนวลจันทรสังกัดฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบึงกุม  
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 42 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 95 คน  
 ข้ันที่ 5 ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 
  ปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยพิจารณาจากเกณฑที่ใชในการพิจารณาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆของครู
ปฐมวัยที่ไดทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสาํหรับเด็กปฐมวัย  
พบวา  รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นเปน
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กใชทักษะการคิดเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดความสามารถ 6 ลักษณะ ประกอบดวย การเชื่อมโยงขอมูล  การบอก
ความตองการในสิ่งที่อยากรู  การใชขอมูล  การบอกจุดบอดของปญหา  การประเมินความคิดของ
ตน  และการประเมินความกาวหนา  โดยผานกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1  การเริ่มตนคิดเปนการนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเช่ือมโยงสัมพันธกับความรูเดิม
กิจกรรมประกอบดวย การกระตุนใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางกับอุปกรณหรือสถานการณ  สื่อสารสิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบาย และ
สะทอนสิ่งที่คิดดวยการบอกเหตุผลที่คิด   
  ขั้นที่ 2  การสรางความคิดเปนการตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยทดสอบ
ความคิดของตนจากการปฏิบัติ กิจกรรมประกอบดวย การกระตุนใหเด็กคิดยอนกลับดวยการ
ทดลอง  คิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง  ทําการทดสอบซ้ํา และคิดทบทวนจุดบอดของความเขาใจตั้งแต
เริ่มตนคิด   
  ขั้นที่ 3  การประมวลความคิดเปนการสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการทํา
กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมประกอบดวย การกระตุนใหเด็กบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไป
ขั้นเริ่มตนคิด และขั้นสรางความคิด 
  ขั้นที่ 4  การขยายความคิดเปนการคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานใน
การสรางสรรคสิ่งใหม  กิจกรรมประกอบดวย การกระตุนใหเด็กขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา” 
คนหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิด และทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย  
  2.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิด
แสวงหาความรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถรายดานคือ การเชื่อมโยงขอมูล การบอกความตองการใน
สิ่งที่อยากรู การบอกจุดบอดของปญหา การประเมินความคิดของตนและการประเมินความกาวหนา 
พบวาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สําหรับความสามารถในการใชขอมูลไมแตกตางกัน 
  2.2 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการ
คิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับมาก มีจํานวนรอยละ 78.1 – 85.1  
  2.3 ครูปฐมวัยที่ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเห็นวารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมในระดับมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดผล
การศึกษานํามาอภิปรายดังตอไปน้ี 
 1. ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก 
                    ปฐมวัย 
  จากการวิจัยและพัฒนาพบวารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กปฐมวัยใชทักษะการคิดเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัยได ผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายไดวา ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย
สอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  เน่ืองจากเด็กไดเรียนรูผานกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่  
การบันทึกขอมูล  การใชคําถามกระตุนการคิดของครู  การวางแผนคนควาดวยตนเองและการเรียน
แบบรวมมือ การแสวงหาความรูเปนที่มาของความรูใหมและเกี่ยวของกับคําถามเพื่อใหไดความรู
และกระบวนการสืบคนทั้งหมด(Martinello;& Cook. 1994:10-11) ผานกระบวนการสังเกต สราง
ความเขาใจโดยการตรวจสอบผานการทดลอง  การอภิปรายผลลัพธที่ได การแสวงหาความรูมาจาก
ความเชื่อที่วา เราคิด  เรารูไดอยางไร (Inquiry Description.2003: Online)  การแสวงหาความรูทํา
ใหบุคคลเอาชนะปญหาและอุปสรรคตาง  นักคิดแสวงหาความรูจะตองเปนผูที่เขาใจวากระบวนการ
แสวงหาความรูขึ้นอยูกับทักษะตางๆ วิธีการและสาระสําคัญของเร่ืองน้ัน  รูประเด็นปญหาที่
เกี่ยวของ เลือกและควบคุมกระบวนการแสวงหาความรูใหมีประสิทธิภาพที่สุดได  เขาใจวิธีการ
ตัดสินใจเอาขอมูลที่ตองการและเก็บรวบรวมขอมูล  จัดกระทําขอมูลใหเปนระบบและประเมินผล
ขอมูลได  เขาใจวิธีการพิจารณาความเปนไปไดใหมๆและสรางแนวทางแกไขใหมๆได  ประเมินขอดี
ขอผิดพลาดและขอจํากัดตางๆได  และเขาใจวิธีการอธิบายและสรุปอยางเที่ยงตรง(Thinking – 
Inquiry: Performance Guidelines.2003: Online) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยทําใหเด็กปฐมวัยเรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุดวยความ
อยากรูอยากเห็น  เด็กไดเรียนรูเต็มศักยภาพจากการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น  เด็กเรียนรูแบบรวมมือ
เปนกลุมเล็กๆและเปนรายบุคคล ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืนๆทําใหเด็กไดตรวจสอบ
ความคิดของตน  เม่ือมีปญหาเด็กไดรับคําแนะนําจากผูใหญ บทบาทของครูเปนผูใหคําแนะนําเม่ือ
เด็กตองการและใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม โดยแตละขั้นการคิดมีกลไกการเรียนการสอนดังน้ี 
  ข้ันที่ 1 การเริ่มตนคิด  เปนการนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรู
เดิม ปรากฏผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
  การกระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางกับอุปกรณหรือสถานการณ พบวาเด็กปฐมวัยเกิดความอยากรูอยากเห็นเม่ือไดรับรู
ขอมูลดวยประสาทสัมผัส จากการที่ครูไดนําอุปกรณมาใหเด็กไดสัมผัสทําใหเด็กเกิดความอยากรู
อยากเห็นเพราะความอยากรูอยากเห็นทําใหมนุษยศึกษาปรากฏการณ  พยายามแสวงหาความรู
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เพ่ือใหเกิดความเขาใจ(CDANSESSI.2000:5) เด็กปฐมวัยเริ่มตนเรียนรูดวยความอยากรูอยากเห็น
โดยใชประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุ  กระบวนการเรียนรูของเด็กเกี่ยวของกับการดูดซับ
ประสบการณเขามาแลวพยายามสรางความเขาใจดวยตนเอง(Brewer.1995: 52-53)  
 การกระตุนใหสื่อสารสิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบาย  พบวาเด็กปฐมวัยสามารถอธิบายสิ่ง
ที่กําลังเรียนรูใหเชื่อมโยงกับความรูเดิม  จากการที่ครูใชคําถามวา  ทําไม.....เปนอยางนี้ การเรียนรู
ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 สงผลใหผูเรียนเกิดคําถามที่เกิดขึ้นกับตนเองคือ ทําไม (The 4 Step 
Lessons.2003: Online)  ภาษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความเขาใจ ภาษา การสื่อสารและการ
สอนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาปญญา(Bruner.1993;citing David.1999:4-5)  
  การกระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิดดวยการบอกเหตุผล  พบวาเด็กปฐมวัยสามารถอธิบาย
เหตุผลในสิ่งที่ตนเองคิด จากการสอนที่ครูกระตุนความใครรูใครเห็นของผูเรียน การไดหยิบ ไดจับ 
ไดสัมผัส ไดคิด ไดเห็น เปนการกระตุนการเรียนรูทั้งสิ้น เด็กอยากรูสิ่งที่เขาไดสัมผัสเด็กชอบตั้ง
คําถามวา อยางไร หากเด็กไดรับการตอบสนองที่ดี การพัฒนาปญญาจะกาวไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ความอยากรูเปนทางนําไปสูการเรียนรู ครูมีหนาที่กระตุนใหผูเรียนแสดงออกดวยการใหอิสระแก
ผูเรียนในการคิดและการกระทํากิจกรรมการเรียนรู(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2543: 49-50)   
  ข้ันที่ 2 การสรางความคิด เปนการตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยทดสอบ
ความคิดของตนจากการปฏิบัติ ปรากฏผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
  การกระตุนใหคิดยอนกลับดวยการทดลอง  พบวาเด็กปฐมวัยไดตรวจสอบความคิด
ของตนเพื่อเปลี่ยนความคิด  เด็กปฐมวัยแสดงความตระหนักวาตนเองรูอะไร  ตองการรูอะไรโดยทํา
การตรวจสอบวาสิ่งที่ตนเองคิดวารูน้ันใชหรือไมใช จากการที่ครูใหเด็กไดตรวจสอบความรูเดิม
ตนเองดวยการปฏิบัติจริงแลวสามารถบอกไดวาไมใชอยางที่ตนเองเขาใจหรือเรียกวาสิ่งที่ตนไมรู ไม
เขาใจ  พิอาเจท (Piaget) อธิบายวา การที่ผูเรียนไมสามารถสรางความเขาใจไดจะทําใหผูเรียนตก
อยูในภาวะที่ไมสมดุลซ่ึงเปนภาวะแหงความงุนงงสงสัย ไมสามารถอธิบายไดผูเรียนจะคิดแสวงหา
ความรูดวยวิธีการตางๆเพื่อสรางความเขาใจ (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2545: 8)  
  การกระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง  พบวาเด็กปฐมวัยแสดงออกวาเม่ือรูวา
ตนเองไมรูหรือเขาใจผิด  เด็กสามารถแสวงหาขอมูลที่ตนเองไมรูหรือไมเขาใจโดยการไปสอบถาม
ผูรูหรือผูที่มีความสามารถมากกวาวาทําอยางไรจึงเปนเชนนี้  ตองการนําขอมูลหรือความรูที่ได
แสวงหามาทําการทดสอบใหมวาใชหรือไมใช  และทําการทดสอบใหม  การที่ครูเปดโอกาสใหเด็กไป
แสวงหาความรูดวยตนเองจากผูรูหรือผูที่มีความสามารถมากกวาและทําการทดสอบใหมดวยตนเอง
สงผลใหระดับการคิดของเด็กเพิ่มขึ้นคือเกิดความเขาใจ  ไวกอตสกี้(Vygotsky)และบรูเนอร(Bruner)
อธิบายวาการชวยเหลือเด็กในการเรียนหรือการแกปญหาหรือการทํางานอยางใดอยางหน่ึงที่ไม
เขาใจหรือไมสามารถทําไดดวยตนเองจะทําใหเขาไดเขาใจชัดเจน  แลวทํางานตอไปอยางอิสระจน
ประสบความสําเร็จดวยตนเอง(David.1999: 4 - 5 ) การที่ผูเรียนเรียนรูดวยการใชสามัญสํานึกเปน
การรับรูผานกระบวนการคิดตองพิสูจนความจริงโดยการทดลองทําจริงคําถามที่เกิดขึ้นคือทําอยางไร 
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(The 4 Step Lessons.2003: Online) กิจกรรมนี้เปนการจัดการเรียนการสอนใหเด็กแสวงหาความรู
ดวยตนเองโดยครูเปดโอกาสใหเด็กสืบคนขอมูลดวยตนเอง  ใหมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหมาก
ที่สุด  เด็กมีโอกาสเปนผูกระทําใหมากที่สุดและไดแสดงออกทางความคิด ครูเปนผูชวยเหลือและให
คําแนะนํา 
  กระตุนใหคิดทดสอบซ้ํา พบวา เด็กไดรวมกันทดสอบคําตอบซ้ําเปนกลุมเล็กๆโดยครู
ใหเด็กแตละกลุมไดวางแผนเปนการรูวาตนเองคิดวาจะทํางานนั้นอยางไร เริ่มตั้งแตคิดวา กลุมตนจะ
ทําอะไร มีลําดับขั้นตอนในการทํางานอยางไร เปนการอธิบายสิ่งที่เรียนรูหลังจากที่มีประสบการณ 
โดยครูไดวาดภาพตามแนวคิดของเด็กแตละกลุม  ตอมาเด็กปฐมวัยไดตรวจสอบความคิดของตน 
เปนการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไดอธิบายไว กิจกรรมนี้สงผลใหเด็กปฐมวัย
สามารถใชขอมูลเพ่ือใหเกิดความจําระยะยาว  ดวยการเรียนรูแบบรวมมืออยางเหมาะสมกับวัย สนกุ
และมีความสุข  การกระตุนใหผูเรียนแสดงออกดวยการใหอิสระแกผูเรียนในการคิดและการกระทํา
กิจกรรมการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัยควรใหทํางานเปนกลุมขนาดเล็ก  สมาชิกในกลุมจะชวยซึ่งกัน
และกันแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นของกันและกัน  การยอมรับนับถือกัน นอกจากนี้จากการ
สังเกตของผูวิจัยพบวาการที่เด็กไดเรียนรูแบบรวมมือโดยทํางานเปนกลุมเล็กทําใหเด็กมีพฤติกรรม
การชวยเหลือ  การเปนผูนํา  ความรับผิดชอบและดานการแกปญหาความขัดแยงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของศศิมา พรหมรักษ.(2546:บทคัดยอ) เกี่ยวกับเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติของเด็ก
ปฐมวัย พบวา ภายหลังที่ไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความ
รวมมือสูงกวากอนที่ไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จําแนกพฤติกรรมความรวมมือรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ  ดานการเปนผูนํา  ดาน
ความรับผิดชอบและดานการแกปญหาความขัดแยง  
   การกระตุนใหคิดทบทวนจุดบอดของความเขาใจ  พบวาเด็กไดรวมกันวิเคราะห
กระบวนการทํางานเด็กกลุมเล็กๆ  เด็กสามารถบอกไดวาเดิมเขาใจผิดหรือไมเขาใจวาอยางไรและ
ทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ  จากการที่ครูใหโอกาสเด็กไดบอกจุดบอดของปญหาของตนและ
สามารถบอกความสําเร็จในการทํางานจากการที่เขาได  บทบาทของครูในการใหคําแนะนําแกเด็ก  
และจากที่เด็กไดไปสอบถามผูรู  หรือผูใหญหรือเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวาสงผลตอระดับการ
คิดที่เพ่ิมขึ้นของเด็ก  (Vygotsky. 1978; citing Driscoll. 1994: 232)   
  ข้ันที่ 3 การประมวลความคิด เปนการสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการ
ทํากิจกรรม ปรากฏผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 
  การกระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปขั้นการเริ่มตนคิดและขั้นการสราง
ความคิด  พบวา  เด็กปฐมวัยสามารถบอกขอความรูที่คนพบไดตั้งแตขั้นการเริ่มตนคิดและขั้นการ
สรางความคิด  เน่ืองจากการที่ครูไดใหโอกาสเด็กเปนผูแสวงหาความรูดวยการปฏิบัติการคิดดวย
ตนเองโดยเริ่มตั้งแตการเกิดจุดบอดของปญหา ใหเด็กไดสรางความเขาใจดวยตนเองดวยการ
ทดสอบสิ่งที่คนพบใหมและทดสอบซ้ําดวยตนเอง  ทําใหเด็กสามารถบอกจุดบอดของปญหาไดดวย
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การวิเคราะหกระบวนการทํางานของตนทําใหเด็กสามารถอธิบายขอความรูที่แสวงหามาไดดวย
ความเขาใจ  พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่ปรากฏสอดคลองกับหลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอนจิตปญญาที่อธิบายวาจุดสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูดวยการคนพบไดคือ  การปอน
ผลประเมินการทํางานของผูเรียนกลับ  โดยครูชี้ใหเห็นผลการกระทําของผูเรียนที่อาจเปนงานบุคคล
หรืองานกลุมวาถูกผิดอยางไรในแงหลักการและทฤษฎี การปอนขอมูลกลับหลายๆครั้งของครูจะทํา
ใหผูเรียนเกิดการคนพบ คือ สรางองคความรูดวยตนเองโดยมีสวนรวมในกิจกรรม  มีผลปรากฏจริง
ชัดเจน สงผลใหผูเรียนเพิ่มความมั่นใจในตนเองและพยายามคนหาแนวทางแกปญหาดวยตนเอง(กุล
ยา ตันติผลาชีวะ.2543: 61) ลักษณะการเรียนรูของเด็กเปนการคิดวิเคราะหโดยนําสิ่งที่รับรูมา
ประมวลเพื่อตองการความชัดเจนของขอความรูที่ไดมา คําถามที่เกิดขึ้นกับผูเรียนคือ อะไรเพ่ือสราง
ความเขาใจใหกับตนเอง (The 4 Step Lessons.2003: Online) 
  ข้ันที่ 4 การขยายความคิด เปนการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ปรากฏผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังน้ี 
  การกระตุนใหขยายความคิดโดยใชคําถามวา  ถา... พบวา เด็กสามารถบอกไดวาถา
ไมทําแบบนี้จะทําแบบอ่ืนไดอยางไรบาง  เด็กสามารถนําความรูไปทําประโยชนอะไรไดบางดวย
ตนเอง เด็กคิดสรางสรรคสิ่งใหมได เน่ืองจากการที่ครูไดใชคําถามวา “ถา..”กระตุนการคิดของเด็ก
อยางสม่ําเสมอ  เม่ือจัดการเรียนรูใหกับเด็กประมาณหนวยการเรียนรูที่ 3 เด็กสามารถนําความรูไป
เปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคสิ่งใหได  เด็กสามารถแสดงลักษณะการเรียนรูดวยพลังความคิด เปน
การรับรูผานการกระทํา คําถามที่เกิดขึ้น คือ ถา (The 4 Step Lessons.2003: Online) สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ กรรณิการ กลิ่นหวาน.(2547:บทคัดยอ)พบวา เด็กปฐมวัยภายหลังไดรับการจัด
กิจกรรมเนนผูเรียน 4 แบบ มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรม
เนนผูเรียน 4 แบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จําแนกรายดานคือ ดานการคิด
คลองแคลว  ความคิดยืดหยุน และความคิดเริ่ม   
  การกระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิด  พบวาเด็กสามารถไปแสวงหาขอมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือพยายามสรางความเขาใจกับสิ่งใหมที่คิดขึ้นได  จากการที่ครูใหโอกาสเด็กไปสอบถาม
ผูรูทําใหเด็กสามารถคนหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิดได ทรัพยากรบุคคลเปนขอมูลที่คนหาไดงาย
ที่สุดในการแสวงหาความรู เชน ผูเชี่ยวชาญ บุคคลที่มีประสบการเฉพาะดาน  บุคคลเหลานี้มีความ
ยินดีเสมอที่จะมาแบงปนความรูของเขาและความคิดของเขากับคนอื่นๆ(Martino;& Cook.1994: 
166) การคนหาคําตอบในกิจกรรมนี้ทําใหเด็กตองเตรียมคําถามดวยตนเองซ่ึงเด็กปฐมวัยสามารถ
สรางแบบสังเกตอยางงายๆไดโดยการวาดภาพแสดงสัญลักษณแทนคําถาม ซ่ึงเปนการเตรียมตัว
ลวงหนา(Helm;& Katz.2001:33) การใชภาษาในการสื่อสารและการใหคําแนะนําแกเด็กจะทําใหเด็ก
กาวหนาในขั้นการคิด(Hollyman.2002:Online ; Lecture 14: Bruner :2002: Online) การแสวงหา
ความรูเปนกระบวนการหนึ่งที่นําไปสูการสรางความคิดใหม(Inquiry Process.2003:Online) 
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  การกระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ  พบวาเด็กสามารถนําความรูที่คนพบ
ไปทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ  จากการที่ครูใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระในทางความคิดและ
การกระทําดวยตนเองทําใหเด็กสามารถนําความรูที่คนพบไปสรางสรรคสิ่งใหมได  ความคิดริเร่ิม
อาจเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น ความคิดริเร่ิม
เปนความคิดที่แปลกแตกตางๆจากความคิดเดิมและอาจไมเคยมีใครเคยนึกหรือคิดถึงมากอน  
ความคิดริเริ่มจําตองอาศัยลักษณะความกลาคิด  กลาลองเพื่อทดสอบความคิดของตน  บอยครั้งที่
ความคิดริเริ่มจําตองอาศัยความคิดจินตนาการซึ่งเปนความคิดจินตนาการประยุกต คือ ไมใชคิด
เพียงอยางเดียวแตจําตองคิดสรางและหาทางทําใหเกิดผลงานดวย หรือลงมือทํานั่นเอง(อารี  พันธมณี.
2545: 39)  
 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด 
         แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัยระหวางกอนการ
ทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหเด็กใชทักษะการคิดเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองตามระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถอภิปรายไดวารูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยทําใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะการคิด
แสวงหาความรูไดจริงแมวาเด็กปฐมวัยที่เรียนอยูใน สังกัดที่แตกตางกัน  และแตละแหงมีบริบทที่
แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของกุลยา ตันติผลาชีวะ(2545: 27)กลาววา เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป 
เรียนรูโดยการสัมผัสกระตุนใหเกิดการคิด  การจินตนาการ  การคนควาและลงมือปฏิบัติ  การสราง
ใหเด็กเกิดการเรียนรูยังคํานึงถึงพัฒนาการและความตองการของเด็ก  เด็กอยากรูอยากเห็น สนใจ
คนหาสิ่งที่ตนอยากรูอยากเห็น  ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานของสมอง  การพัฒนาทาง
ปญญาจะเปนไปอยางรวดเร็วทําใหเด็กคนควาอยางไมอยูน่ิง  เด็กตองการสืบคนทุกอยางที่ไดสัมผัส  
การใหโอกาสเด็กไดสัมผัสทําใหเด็กซึมซับประสบการณ  สรุปความรูโดยการปรับตัว(Adaptation) 
กระบวนการปรับตัวน้ีตองใชการย้ําประสบการณดังน้ันเด็กจึงชอบทําอะไรซ้ําๆ จนเปนที่พอใจ  เบรเวอร
(Brewer.1995: 52-53 ; Brewer. 2004: 57-59) อธิบายเพิ่มเติมวา ครูปฐมวัยมีบทบาทเปนผูแนะนํา
ใหเด็กใชความคิดอยางมีวิจารณญาณและตรวจสอบความคิดของตนขณะทํากิจกรรม จัด
ประสบการณใหเด็กไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย  ทําการทดลองเพื่อ
ทดสอบความคิดของตนจนไดคําตอบ ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูเปนกลุมเล็กๆ  เด็กตองการเรียนใน
สถานการณจริงอยางสม่ําเสมอ  เม่ือเด็กติดจุดบอดของปญหาคําแนะนําของครูปฐมวัยจะชวยใหเด็ก
แกไขปญหาไดดวยตนเอง  ครูปฐมวัยตองปฏิบัติอยางเหมาะสมจึงจะสรางความสําเร็จในการเรียนรู
ของเด็ก เน่ืองจากเด็กปฐมวัยไดเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  การเริ่มตน
คิดเปนการนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรูเดิม ขั้นที่ 2  การสรางความคิดเปนการ
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ตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยทดสอบความคิดของตนจากการปฏิบัติ  ขั้นที่ 3  การ
ประมวลความคิดเปนการสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรมการเรียนรู  ขั้นที่ 4  
การขยายความคิดเปนการคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคสิ่งใหม 
  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบทักษะการคิดแสวงหาความรูจําแนกรายดานของเด็กปฐมวัย  
ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย พบวา  ทักษะการคิดแสวงหาความรูรายดานของเด็กปฐมวัยกอนการ
ทดลองสูงกวาหลังการทดลองในดาน การเชื่อมโยงขอมูล  การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  
การบอกจุดบอดของปญหา  การประเมินความคิดของตนและการประเมินความกาวหนา  ซ่ึง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สําหรับความสามารถในการใชขอมูลไมแตกตาง
กัน 
   2.1.1 ความสามารถดานการเชื่อมโยงขอมูล  พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลสูงกวากอนการทดลอง  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายไดวากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด  สามารถทําใหเด็กปฐมวัยไดคิด
นําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมกับความรูเดิมเพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณขึ้น  โดยครูกระตุนให
เกิดความอยากรูอยากเห็นจากการที่ได ดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟงหรือเผชิญสถานการณ ที่นาสงสัย  ครู
กระตุนใหคิดคําอธิบายสิ่งที่กําลังพูดถึงดวยคําถามวา “ทําไม...มีลักษณะอยางนี้” เด็กสามารถแสดง
ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลไดดังตัวอยางการสนทนาระหวางครูกับเด็ก เชน ผูวิจัยถามวา 
“ทําไมขาวสารจึงมีลักษณะอยางนี้” ด.ญ.อ ตอบวา “เพราะมันเปนวงรี” ด.ช.อ ตอบวา “ขาวเปนสี
ขาวคลายๆวงรี” ด.ช.ก บอกวา“เราซื้อมามันก็เปนสีขาวแลว”  ด.ช.อ อธิบายเพิ่มเติมวา “แตกอนมัน
เปนสีนํ้าตาล กอนมันเปนสีขาวมันเปนสีนํ้าตาล”  เม่ือผูวิจัยนําขาวเปลือกมาใหเด็กสังเกต  เด็ก
แสดงความดีใจ แลวแยงกันบอกวาขาวเปลือก  ด.ญ.อ บอกวา “เปลือกแตกแลวจะเปนสีขาว”  เม่ือ
ครูกระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิดเด็กแตละคนสามารถอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบของตนไดโดยครูตั้ง
คําถามวา “ทําไมทําอยางไรเปนเชนนี้ แตกอยางไร” เด็กกลุมหน่ึงบอกวา “บีบ”  มีเด็กบางคนบอก
วา “ตองใชเล็บแกะ” กิจกรรมดังกลาวสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล 
ผลการวิจัยสอดคลองกับหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญาที่อธิบายวาการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ตองเปนการสอนที่กระตุนความใครรูใครเห็นของผูเรียน การไดหยิบ ไดจับ ไดสัมผัส 
ไดคิด ไดเห็น เปนการกระตุนการเรียนรูทั้งสิ้น เด็กอยากรูสิ่งที่เขาไดสัมผัสเด็กชอบตั้งคําถามวา 
ทําไม อยางไร หากเด็กไดรับการตอบสนองที่ดี การพัฒนาปญญาจะกาวไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ความอยากรูเปนทางนําไปสูการเรียนรู ครูมีหนาที่กระตุนใหผูเรียนแสดงออกดวยการใหอิสระแก
ผูเรียนในการคิดและการกระทํากิจกรรมการเรียนรู(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2543: 49-50) กระบวนการ
ทางสมองในการประมวลขอมูลน้ันผูเรียนเริ่มตนคิดเม่ือไดรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 
สามารถบันทึกสิ่งที่รับรูไวในความจําระยะสั้น (ทิศนา แขมมณี;และคนอื่นๆ. 2544: 27-28)  พิอาเจท 
(Piaget) อธิบายวา กระบวนการคิดเกิดขึ้นเม่ือมนุษยนําขอมูลที่ไดรับไปเชื่อมโยงกับประสบการณ
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เดิม(Wadsworth. 1996: 14-17;สุรางค  โควตระกูล.2545: 48-49) เด็กปฐมวัยสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลโดยบอกเหตุผลจากประสบการณเดิมของตนใหสัมพันธกับสิ่งที่กําลังเรียนรู สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ปยวรรณ สันชุมศรี( 2547: บทคัดยอ) พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   2.1.2 ความสามารถดานการบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู พบวา หลังการทดลองเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูสูงกวากอนการทดลอง  ซ่ึงแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01สามารถอธิบายไดวากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในขั้นที่ 2 การสรางความคิด  เด็กปฐมวัย
สามารถบอกไดวาตนเองรูอะไร  ตองการรูอะไรทําอยางไรจะไดคําตอบตามที่ตองการรู โดยครูเปด
โอกาสใหเด็กไดตรวจสอบความคิดของตนวาสิ่งที่ตนคิดนั้นใชหรือไมใช  และเด็กปฐมวัยแสดงใหรู
วาตนเองไมรูหรือไมเขาใจ ดังตัวอยาง เด็กปฐมวัยไดทดสอบตามแนวคิดที่วา เอาไขใสกระทะแยก
ไขขาวไขแดง ทอดไขขาวกอน  ทอดไขแดงทีหลัง เม่ือทดลองทําดวยตนเองตามที่คิด  ผูวิจัยถามวา 
“ไขที่เห็นมีลักษณะอยางไร”  “ไขที่กลุมน้ีทอดเหมือนไขเจียวของครูไหม” เด็กบอกวา “เหมือนไขดาว
เลย  ไมเปน มันเปนไขดาว คุณครูตองทอดไขแดงใหสุกนะเดี๋ยวเปนไขหวัดนก” ผูวิจัยใหอีกกลุม
หน่ึงทดลองทําตามแนวคิดที่วา “เทน้ํามันใสกระทะเอาไขทอดเลย  เม่ือเทไขลงในกระทะ”  ด.ช.อู
บอกวา “เปนไขดาวอีกแลวไมเหมือนของคุณครู” เม่ือผูวิจัยใหกลุมสุดทายทดสอบตามแนวคิดที่วา 
“เอาไขใสถวยเอาไปตีแลวจะเปนสีเหลือง” เด็กๆกลุมอ่ืนพูดวา “เหมือนของคุณครูแลว” เด็กกลาที่จะ
ไปสอบถามผูรูหรือผูที่มีความสามารถมากกวา โดยถามวาทําอยางไรจึงเปนเชนนี้ เพ่ือตองการนํา
ขอมูลหรือขอความรูที่ไดจากการแสวงหาความรูมาทําการทดสอบใหมวาสิ่งที่เขาไมเขาใจทําอยางไร 
ภาษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูได  บรูเนอร 
(Bruner.1993) และไวกอตสกี้ (Vygotsky.1978)ใหความสําคัญเร่ือง ภาษา การสื่อสาร และการสอน
เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทางสติปญญา การแสดงออกของผูใหญในฐานะผูชวยเหลือ  ให
คําแนะนําจะทําใหเด็กเขาใจโลกรอบตัวของเขา  เด็กบางคนไมสามารถแกปญหาได  หรือไม
สามารถจําประสบการณของตนได  ถาผูใหญใหความชวยเหลือ  หรือแนะนําอาจทําใหเขาประสบ
ความสําเร็จไดดวยตนเอง  ไวกอตสกี้(Vygotsky)อธิบายวาความสําเร็จจากความรวมมือคือพ้ืนฐาน
การเรียนการสอนโดยบุคคลที่มีความรูมากกวาเปนตัวเสริมใหระดับการคิดของเด็กเพิ่มขึ้น  การเรียนรู
แบบรวมมือมักเกิดขึ้นในหลาย ๆ สถานการณการเลน  โดยการที่เด็กเลนไปดวยกันและทดลอง
แนวคิดใหมพรอมกับใชทักษะการคิดหลายดาน  เด็กสามารถเขาใจสิ่งที่เรียนรูดวยการใชทักษะการคิด
หลาย ๆ ดาน  บรูเนอร(Bruner)อธิบายวา  การเลนที่เด็กเล็กสามารถทดสอบความคิดของตนเอง
และความรูที่มีอยูโดยเปนอิสระจากผูใหญ  แมวาการเรียนรูเปนกระบวนการมีปฏิสัมพันธซ่ึงไดรับ
ความชวยเหลือจากผูใหญ  แตยังมีองคประกอบหนึ่งที่สงผลการเรียนรูคือ แรงจูงใจ  กิจกรรมตาง ๆ 
ที่มาจากความสนใจของเด็กและแรงจูงใจภายใน  จะนําไปสูความสําเร็จแหงการเรียนรู (David. 
1999 : 4-5) พิอาเจท (Piaget)อธิบายวา ธรรมชาติของมนุษยก็มีกลไกที่เรียกวากระบวนการปรับ
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โครงสรางทางปญญาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือขอมูลใหมเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมไมได
มนุษยจะพยายามปรับโครงสรางทางปญญา  จะพยายามสรางความเขาใจโดยแสวงหาความรู
เพ่ิมเติม การซักถาม คนหาวิธีการตางๆ ( Wadsworth.1996 : 14 - 17; สุรางค  โควตระกูล.2545: 
48-49)  เม่ือผูเรียนเร่ิมตนสนใจ จะเกิดความใสใจและพิจารณาโดยการรับรูผานประสาทสัมผัส  หาก
ผูเรียนตระหนักวาขอมูลในความจําระยะยาวผิดพลาดจะยังไมตัดสินใจจนกวาจะไดขอมูลเพียงพอ  
ผูเรียนจะคิดหากลวิธีตางๆเพื่อใหเกิดความเขาใจแลวเก็บขอมูลไวที่ความจําระยะยาว กระบวนการ
ที่เกิดขึ้นนี้เรียกวา กระบวนการรูคิด หรือเรียกวา Metacognition  คือการตระหนักวา ตนเองรูอะไร 
ไมรูอะไร ตองการรูอะไร  จะทํางานนั้นอยางไร(ทิศนา  แขมมณี;และคนอื่นๆ. 2544: 27-28) ในการวิจัย
ครั้งน้ีเวลาเปนองคประกอบหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาความสามารถดานการบอกความตองการในสิ่ง
ที่อยากรู  ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหเด็กใชคําถามดวยตนเองในการแสวงหาความรู
และเดินทางไปสืบคนขอมูลในที่ตางๆครูไดใหเวลาแกเด็กอยางเพียงพอ  สอดคลองกับการศึกษา
คนควาของทอมสัน(Thomson.2000 : 61 - 108) พบวา จุดมุงหมายของครูและเวลามีผลตอการพัฒนา 
การเรียนรูแบบแสวงหาความรูเพราะถาครูใหเวลามากผูเรียนจะใชคําถามของตนเองในการแสวงหา
คําตอบแตถาใหเวลานอยผูเรียนจะใชคําถามของครู 
   2.1.3 ความสามารถดานการบอกจุดบอดของปญหา พบวา หลังการทดลองเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถบอกจุดบอดของปญหาสูงกวากอนการทดลอง ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายไดวากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน 
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในขั้นที่ 2 การสรางความคิด  มีกิจกรรมการ
เรียนรูที่เด็กปฐมวัยวิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อบอกใหรูวาตนเองไมเขาใจในสวนใดเด็กไดคิด
ทบทวนกลับไปที่ความเขาใจผิดในขั้นการเริ่มตนคิด  เชนเดิมเขาใจผิดวานมสดรสใบเตย ใสชาเขียว  
เอานมไปตม ใสนมขนหวาน  ใสนํ้าตาล เด็กบอกวาที่เขาทํานมสดรสใบเตยไมสําเร็จเพราะไมไดไป
ถามครูแมว  ไมไดใสใบเตย  เด็กสามารถอธิบายไดวาสิ่งที่ถูกตองคืออะไรความสามารถนี้เกิดจาก
กิจกรรมที่เด็กไดไปสอบถามผูรูหรือผูที่มีความสามารถมากกวา เด็กสามารถบอกไดวานมสดรส
ใบเตยทําอยางไร กิจกรรมดังกลาวสงผลใหเด็กแสดงความสามารถในการบอดจุดบอดของปญหาได 
การแสวงหาความรูเปนการคนหาความรูดวยการลงมือกระทําจนเกิดความเขาใจ  เด็กปฐมวัย
สามารถสืบคนเรื่องราวตางๆตามความสนใจของตนเองดวยวิธีการที่หลากหลายจะทําใหเด็กได
คําตอบตามที่คําถามกําหนดไวหรือคลายความสงสัย หรือไดรับความรูใหมที่ไมเคยรูมากอน  การสืบคน 
ทําใหเด็กสามารถจดจําไดอยางแมนยํา  ทําใหเด็กตระหนักวาวิธีการไดคําตอบมามีมากมายหลาย
วิธีทําใหเด็กภูมิใจที่สามารถคนควาหาความรูจนประสบความสําเร็จ  ปลูกฝงนิสัยการคนควาและทํา
ใหเด็กไดรับขอมูลที่ทันสมัย(ปานใจ  จิรานุภาพ.2543: 15) เด็กปฐมวัยสามารถวางแผนและดําเนิน
คนควาหาความรูตามแผนที่กําหนดไวได เด็กใหความสนใจในการคนควาเพราะพวกเขาไดมีสวน
รวมในการวางแผน เขาใจวิธีการคนควา เด็กตองการวิธีการคนควาที่เปนการปฏิบัติและไดรับการสนับสนุน
จากครู วิธีการคนควาสําหรับเด็กปฐมวัยมีหลายวิธี เชน การสังเกต การทดลอง การสํารวจ
ภาคสนาม การสัมภาษณผูรูและการคนควาจากหนังสือ เปนตน (Helm ;& Katz.2001:35) การที่ครู
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ใหโอกาสเด็กทํากิจกรรมรวมกันไดแลกเปลี่ยนความรูกันเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเด็กสามารถ
บอกจุดบอดของปญหาได สอดคลองกับผลการศึกษาคนควาของศศิมา พรหมรักษ.(2546:บทคัดยอ) 
เกี่ยวกับเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติของเด็กปฐมวัย พบวา ภายหลังที่ไดรับการจัดประสบการณทาง
วิทยาศาสตร เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือสูงกวากอนที่ไดรับการจัดประสบการณทาง
วิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกพฤติกรรมความรวมมือรายดาน ไดแก 
ดานการชวยเหลือ  ดานการเปนผูนํา  ดานความรับผิดชอบและดานการแกปญหาความขัดแยง  
   2.1.4 ความสามารถดานการประเมินความคิดของตน  พบวา  หลังการทดลอง
เด็กปฐมวัยมีความสามารถประเมินความคิดของตนสูงกวากอนการทดลอง  ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายไดวากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในขั้นที่ 3 การประมวลความคิด  มีกิจกรรม
การเรียนรูที่เด็กปฐมวัยสรุปขอความรูที่คนพบ  โดยครูกระตุนใหเด็กบอกขอความรูดวยการคิด
ยอนกลับไปที่ขั้นเริ่มตนคิดและขั้นสรางความคิด  สงผลใหเด็กแสดงความสามารถในการประเมิน
ความคิดของตน  พิอาเจท (Piaget)อธิบายวาการสรางความเขาใจเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือ
เชื่อมโยงขอมูลในครั้งแรก มนุษยจะพยายามสรางความเขาใจดวยการดูดซึมประสบการณ  แตเม่ือ
ขอมูลใหมเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมไมไดมนุษยจะพยายามปรับโครงสรางทางปญญาโดยการ
พยายามแสวงหาความรูดวยวิธีการตางๆ  จนกระทั้งผสมผสานกลมกลืนกันไดจึงทําใหมนุษย
สามารถอธิบายได แสดงออกได(Wadsworth.1996: 14-17;สุรางค  โควตระกูล.2545: 48-49) 
มนุษยสามารถเรียกขอมูลในความจําระยะยาวออกมาใชไดดวยกระบวนการรูคิด หรือเรียกวา 
Metacognition  คือการตระหนักวา ตนเองรูอะไร ไมรูอะไร ตองการรูอะไร  วางแผนควบคุม
กระบวนการทํางาน  ตรวจสอบความคิดของตนและประเมินความคิดของตนได(ทิศนา  แขมมณี;
และคนอื่นๆ. 2544: 27-28) ในทํานองเดียวกันแนวคิดทางพุทธศาสตร(Buddhist Perspective )เชื่อ
วาครูผูสอนตองรูจักผูเรียนแตละคน และถือวาผูเรียนเปนมนุษยที่ตองไดรับการพัฒนาทั้งทางกาย  
วาจา  จิต  และปญญา  การเรียนการสอนไมใชการถายทอดความรูดานปริยัติเทานั้น  หากแตเนน
การฝกหัดอบรม(ปฏิบัติ)และการวิเคราะหประเมินผลของการปฏิบัติน้ันดวย(ปฏิเวธ)(สุมน  อมรวิวัฒน.2542: 
1-5) 
   2.1.5 ความสามารถดานการประเมินความกาวหนา พบวา หลังการทดลองเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถประเมินกาวหนาสูงกวากอนการทดลอง ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายไดวากระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในขั้นที่ 4 การขยายความคิด มีกิจกรรมการเรียนรูที่
เด็กปฐมวัยนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใช
ใหเปนประโยชน ครูกระตุนใหเด็กขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา..”  เชนเด็กปฐมวัยสามารถ
บอกไดวาถาไมทําสมตํามะละกอ เราสามารถนําความรูเร่ืองสมตําไปทําประโยชนอะไรไดบาง เด็กๆ
บอกวา ทําสมตําแอปเปล สมตําสาลี่ สมตําสับปะรด สมตําสตรอเบอรร่ี หรือตัวอยางการสอนเรื่องนม 
เด็กปฐมวัยสามารถนําความรูเรื่องนมไปทดลองผลิตนมปรุงแตงรสตางๆซึ่งเด็กๆเสนอวา ทํานมสด
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รสสตรอเบอรร่ี  นมสดรสกลวยหอม  นมสดรสองุน และกระตุนใหทดสอบคําตอบใหมอยางอิสระ
เด็กๆไดทดลองทํานมสดรสตางๆตามที่ตองการ  สงผลใหเด็กแสดงความสามารถในการประเมิน
ความกาวหนา  เด็กปฐมวัยสามารถคิดสรางสรรคสิ่งใหมได การเรียนดวยพลังความคิด(Dynamic 
Learners) ผูเรียนจะรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรมและผานการกระทํา  คําถามที่เกิดขึ้นในหัวใจของเด็ก
บอย ๆ คือ “ถา...?” “if……?”  สมองซีกขวาทํางานในการเชื่อมโยงความคิดใหขยายกวางขวาง
ยิ่งขึ้น  ในขณะที่สมองซีกซายเสาะหาการวิเคราะหเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและโดดเดน
ขึ้นในชีวิตจริง  เด็กมีความสามารถที่จะมองเห็นความสัมพันธการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและนําผล
การเรียนรูมาสูชีวิตจริง  กลั่นกรองความคิดออกมาเปนรูปแบบของความคิดที่แปลกใหมเพ่ือตนเอง
หรือผูอ่ืนถึงแมวาการกระทํานั้นจะมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม(อุษณีย  โพธิสุข.  2537 : 62-63 ; 
ศักดิ์ชัย  นิรัญทวีและไพเราะห  พุมม่ัน. 2543 : 9-11 ; The 4 Step Lessons.2003: Online)  พิอาเจท 
(Piaget) เชื่อวาการปรับโครงสรางทางปญญาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือขอมูลใหมเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิมไมไดมนุษยจะพยายามปรับโครงสรางทางปญญา  จะพยายามสรางความเขาใจโดย
แสวงหาความรูเพ่ิมเติม  คนหาวิธีการตางๆ (Wadsworth.1996:14-17;สุรางค  โควตระกูล.2545: 48-49)   
   2.1.6 ความสามารถดานการใชขอมูลคือการนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือ
ปฏิบัติขณะกําลังเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใชขอมูลสรางความเขาใจมีความสําคัญตอการคิดของ
เด็กปฐมวัยเพราะพวกเขาจะตองใชขอมูลเพ่ือสรางการอธิบายอยางเปนระบบแมพวกเขาจะอายุยัง
นอย เด็กจะเรียนรูสิ่งที่ไดสืบคนและตัดสินใจขอดีหรือจุดเดนของขอมูลและนําขอมูลมาวิเคราะหโดย
การเปรียบเทียบขอมูลที่มีอยูเพ่ือทําการสรุปความสัมพันธของขอมูลอยางมีเหตุผล  เม่ือเด็กไดสราง
ความรูจากการสืบคนหลังจากนั้นเด็ก ๆจะเสนอการสรุปผลของตน  การใชขอมูลเพ่ือสรางความ
เขาใจทําใหเด็กไดตรวจสอบขอมูลความรู ประสบการณของตนและการสังเกตของคนอื่นๆ
(CDANESSI.2001:162) ความสามารถในการใชขอมูลสงผลใหเกิดความจําระยะยาว(Long-Term 
Memory)เปนความตองการเก็บขอมูลที่รับเขามาในความจําระยะสั้นไวใชในภายหลังอีก ขอมูลน้ัน
จะตองประมวลและเปลี่ยนรูป(Processed and Transformed) จากความจําระยะสั้นไปไวในความจํา
ระยะยาว กระบวนการที่ใชเรียกวาการเขารหัส(Encoding) ซ่ึงจะเกิดขึ้นโดยการทําซ้ําๆ หลังจาก
ขอมูลเขามาที่ความจําระยะสั้น การทําซ้ําๆจะชวยใหผูเรียนเก็บสิ่งที่เรียนรูไปไวในความจําระยะยาว
(สุรางค  โควตระกูล.2545: 223) ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความสามารถใช
ขอมูลสูงกวากอนการทดลองเล็กนอย  ซ่ึงถือไดวาไมแตกตางกัน  ซ่ึงจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยในขั้นที่ 2 การสรางความคิด  เด็กปฐมวัยไดทํากิจกรรมการบอกไดวาตนเองเคยมี
ประสบการณอะไรบางนอยมากเชนการใหเด็กเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําสิ่งที่เรียนรูหลังจากที่มี
ประสบการณมาแลวจากการทดสอบคําตอบใหมในกิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหคิด  ครู
วาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะเกิดตามคําบอกของเด็กแตละกลุมเปนขอๆ  และจากการแสดง
ความคิดเห็นของครูพบวาครูยังติดอยูกับการสอนแบบเดิม คือ การเนนบทบาทครูมาก  ครูเปนผู
บอกขอมูลเด็กและใหเด็กปฏิบัติตามที่ครูบอก ทั้งๆที่ขอมูลเหลานี้เด็กไดคนควาเองจากกิจกรรมการ
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สรางสถานการณปญหาใหคิด  จากคาคะแนนเฉลี่ยพบวาโรงเรียนใดครูติดอยูกับการสอนแบบเดิม
มากคาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นนอย  โรงเรียนใดครูติดอยูกับการสอนแบบเดิมนอยกวาคาคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นมากกวา เน่ืองจากผูวิจัยกําหนดไววาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ผล
การทดสอบพบวาคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
  2.2 เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ภายหลังการทดลองครูปฐมวัยไดสนทนาเด็ก จํานวน 87 คน  
พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศทั่วไป
ในระดับมาก  มีจํานวนรอยละ 78.2 – 85.1 สอดคลองกับแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนจิต
ปญญา(กุลยา  ตันติผลาชีวะ.2543:47) ที่อธิบายวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางโดยมุงถึงจิตปญญา  ซ่ึงใหความหมายจิตวา เปนการเรียนที่ตรงกับความตองการของ
ผูเรียนมีปฏิบัติการทางความคิด ตื่นตัว และสนุกที่จะเรียน  สวนปญญาใหความหมายวาการสงเสริม
พุทธิปญญาดวยการเพิ่มพูนและขยายขอความที่จําเปนตองเรียนใหเกิดความเขาใจอยางกระจางชัด 
จําไดจากกิจกรรมการสอน ประกอบดวยกิจกรรมที่มีลักษณะดังน้ี ปฏิบัติการคิด( Active Learning) 
การแสดงออก (Behaving Well) การเรียนแบบรวมมือ (Cooperation Learning) การเรียนดวยการ-
คนพบ (Discovery Learning) ผูเรียนตองกาวหนาในการเรียนรู (Progress)  
  2.3 ครูปฐมวัยที่ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแสดงความคิดเห็นวากระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีความ
เหมาะสมในระดับมาก สามารถนําไปใชจริงไดมีคาเฉลี่ยที่ 2.67- 3.00  ทั้งนี้เปนผลมาจากรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะที่สนอง
ความตองการของเด็กปฐมวัย   เพราะธรรมชาติของเด็กมีความอยากรูอยากเห็น สนใจคนหาสิ่งที่
ตนอยากรู เด็กตองการโอกาสในการเรียนรูดวยการลงมือกระทําเพื่อสรางความเขาใจดวยตนเอง 
เด็กตองการเรียนรูดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลอื่น เด็กตองการโอกาสในการตรวจสอบความคิดของตนเอง เม่ือเด็กมีปญหาเด็กตองการ
คําแนะนําจากผูใหญเพ่ือจะชวยใหเด็กแกไขปญหาดวยตนเอง เด็กตองการโอกาสในการคิด
สรางสรรคผลงานใหมๆ สวนเอกสารรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยมีความชัดเจนในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยที่ 2.33 ผูวิ จัยไดปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของครูปฐมวัยเพ่ือใหรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  จากการสนทนากับครูปฐมวัยหลังการทดลองพบวาครูปฐมวัยแตละ
โรงเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดังน้ี  
  ครูปฐมวัยที่ไดทดลองใชรูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยคนหนึ่ง  กลาววา “เม่ือไดลงมือปฏิบัติแลวกลับไปอานเอกสารรูปแบบ
ทบทวนอีกครั้งทําใหเขาใจวาเด็กคิดอยางไรเพราะไดเห็นพฤติกรรมของเด็กที่แสดงความสามารถใน
แตละดานเชน การเชื่อมโยงขอมูล  เม่ือครูถามคําถามเด็กจะคิดแลวโตตอบทันที  ครูจะรูจุดบอดของ
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ปญหาของเด็กทันทีเชนเด็กสามารถบอกเราไดวาสมตําใสอะไรบางแตไมรูวาใสเทาไรจะไดรสชาติ
ตามที่ไดชิมตามตัวอยางที่ครูนํามาใชเปนตัวกระตุนการคิด เพราะเมื่อทดลองทําตามที่คิดแลวพบวา
หวานเกินไปบาง  เค็มไปบาง  เผ็ดไปบาง  เด็กบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูเม่ือเขาไดทําตามที่
คิดเปรียบเทียบกับของครูแลวบอกวาไมใชครูกระตุนเด็กวาแลวจะทําอยางไร  หนวยการเรียนรู
แรกๆครูตองแนะนําวาคงตองไปคนความาโดยการถาม แลวเราจะถามใครดี  ใครนาจะรูเร่ืองน้ีให
เด็กชวยกันคิดแลวตัดสินใจไปแสวงหาความรูมา  เด็กเกิดการแสวงหาความรูชัดเจนเม่ือเขาติดจุด
บอดของปญหาแลวไดรับการแนะนําจากครูโดยที่ครูก็ไมไดเปนผูบอกความรูแกเด็ก  เม่ือแสวงหา
ความรูจนเขาใจเด็กสามารถบอกจุดบอดของปญหาของตนไดวาเดิมเขาไมเขาใจวาอยางไร  เด็ก
สามารถประเมินความกาวหนาไดเชนเขาสามารถคิดไดวาถาไมทําอยางนี้เราจะใชอะไรแทนได  
รูปแบบการเรียนการสอนนี้เขียนแผนการจัดการเรียนรูงายเพราะมีขั้นตอนชัดเจน  มีคําถามชัดเจน  
เด็กใหความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนมากและนําอุปกรณมารวมกิจกรรมกับครูเชน หนวยการเรียนรู
เร่ืองนม  หนวยการเรียนรูเรื่องสมตํา  ครูรูสึกวาสอนแบบนี้แลวไมเหน่ือยแตตองจัดการใหเปน  
จัดระบบใหเปน  รูสึกวาตนเองพูดนอยลง  รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทําใหครูคิดมากและตื่นตัว
ตลอดทุกขั้นตอนการสอน  คิดวาเราจะทําอยางไรเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไดประสบ
ความสําเร็จ  ครูตองศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและตองสอนไปตามขั้นการสอนเพราะการคิดของ
เด็กจะเรียงตามลําดับ  มีครั้งหน่ึงครูขามไปตองบอกเด็กวาหนูครูของโทษครูลืมครูขามไป  สามารถ
สอนไดคลองไมเปดแผนการจัดการ   เรียนรูกํากับเลยในหนวยการเรียนรูที่ 4  เดิมเราสอนเด็กเรื่อง
ผัด บอกเด็กวาวันนี้เราจะทําอาหารกันใหเด็กผัด  ใหเด็กทอด  ไดกินจริงไดทําจริงแตไมเคยสอนให
เด็กคิดเปนกระบวนการแบบนี้  เม่ือไดทําการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้รูสึกวาตนเองได
เปนครูตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” 
  สวนครูปฐมวัยที่ไดทดลองใชรูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยอีกคนหนึ่ง กลาววา  “การสอนแบบนี้ทําใหทุกคนในโรงเรียนใชความคิด
มากขึ้น  เด็กใชความคิด  ครูใชความคิด  พ่ีเลี้ยงใชความคิดรวมกับครูเพ่ือเตรียมวางแผนการจัดการ
เรียนรู  ครูคนอ่ืนที่จะตองรวมกิจกรรมกับเราใชความคิดเพื่อเตรียมขอมูลและตอบคําถามของเด็ก  
ตลอดจนผูปกครองตองใชความคิดรวมกับครูดวย  เด็กสามารถวิเคราะหกระบวนการทํางานและ
สรุปขอความรูที่คนพบไดคลองเพราะเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและเขาใจแลวโดยแตละกลุมจะ
หมุนเวียนกับมาทํากิจกรรมนี้  การใหเด็กมาสรุปเปนกลุมเล็กๆทําใหเด็กไดแสดงความคิดของตน
ทุกคน  กลุมที่รอเราใหไปวาดภาพขั้นตอนการทํางาน  กลุมไหนวาดเสร็จครูจะใหนําผลงานมาดวย
ปรากฏวาภาพวาดที่เขานํามาเปนสื่อชวยใหเขาสามารถบอกขั้นตอนการทํางานไดดีมาก  เด็ก
สามารถคิดที่จะปรุงสมตํารสแปลกๆตามความคิดของตน  เด็กสามารถบอกไดวาสมตําครกแรกของ
ตนมีรสหวานมาก  เด็กแสวงหาความรูตลอดเวลา  ในการสอนบางเรื่องครูตองคาดเดาความคิดของ
เด็กไวลวงหนาไดถูกตองแตในบางเรื่องเดาความคิดของเด็กลวงหนาไมได  อยากนํารูปแบบการ
เรียนการสอนนี้มาเผยแพรในโรงเรียน  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีความเดนชัดมากในบทบาท
ของครูสําหรับการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพราะครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก  ครูเปนผู
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ชวยเหลือ  ครูเปนผูใหคําแนะนําจริงๆ  รูปแบบการเรียนการสอนนี้สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนของเด็กปฐมวัย 7 ขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ในขั้นขยายความคิดพบวาเด็กสามารถประยุกตความรูไปใชไดจริง  เด็ก
สามารถทํากิจกรรมที่ประยุกตขึ้นใหมไดดวยตัวเอง  เดิมครูไมรูวาจะทําอยางไรและครูไมเคยให
ความสนใจที่จะแปลความหมายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก” 
  นอกจากนี้ครูปฐมวัยที่ไดทดลองใชรูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยอีกคนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา “หนวยการจัดการ
เรียนรูที่คิดวาตนเองประสบความสําเร็จ คือ เร่ือง นม สมตํา และขาว เร่ืองสมตํามีสื่อในทองถิ่นตาม
ตางจังหวัดนาจะใชไดดี  ขั้นการเริ่มตนคิดพบวาเด็กคิดเชื่อมโยงทันที  ครูถามทําไม  แรกๆเด็กงง
เด็กใชความคิดนาน ครูตองถามซ้ําอีก แตคําตอบของเด็กออกมาดี  พบวาเด็กแสดงทักษะการ
แสวงหาความรูชัดเจนถาเราฝกเขาหรือใหเขาไดมีโอกาสไดใชทักษะนี้เชนหนวยการเรียนรูเร่ืองขาว
เด็กไดไปทัศนศึกษารานขายขาว เด็กกลาที่จะถามแมคาในสิ่งที่เขาสงสัย  ครูไดจัดการเรียนรูตามที่
เด็กคิดแตในขณะเดียวกันครูก็ใชความคิดตลอด  ประทับใจมากที่สุดที่พบวาเด็กสามารถประเมิน
ความกาวหนาของตนได ปรากฏชัดเจนเม่ือเด็กเรียนประมาณสัปดาหที่ 3  หนวยการเรียนรูเร่ือง
เสื้อผา  ครูไดใหเด็กไปถามผูปกครองแตปรากฏวาผูปกครองตอบไมตรงกับที่ครูตองการมันเปน
ความคิดของผูใหญเด็กไมสามารถลงมือปฏิบัติได  แตสิ่งที่เด็กคิดเองเขาสามารถปฏิบัติได  เด็ก
บอกเองวาเขาจะเอาความรูไปทําอะไรไดบาง ตั้งแตน้ันมาเด็กคิดเองตลอด”  
 ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
   1. การใชคําถามของครูมีความสําคัญตอการกระตุนการคิดในขั้นการคิดตางๆเชน 
การเริ่มตนคิดถามเด็กวา ทําไม..........มีลักษณะเชนนี้ การสรางความคิดถามเด็กวา ทําอยางไรเปนอยาง
น้ี ขั้นประมวลความคิดถามใหเด็กอธิบายความเขาใจของตนเอง ขั้นขยายความคิดถามวา ถา........ ครู
จะตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งไมควรใชคําถามปลายปดขณะสนทนากับเด็ก  
  2. แหลงการเรียนรูมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยสงเสริมใหเด็กแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
หลายขั้นตอน 
  3. การทดสอบความคิดของตนโดยครูเปดโอกาสใหเด็กไดทดสอบตั้งแตความคิดเดิมที่
เขาใจผิดเม่ือเด็กไดคนควาจนเกิดความเขาใจที่ถูกตองเด็กแสดงความตองการที่จะทําการทดสอบใหม
ทุกคนดวยความสนใจ เม่ือใหทําการทดสอบซ้ําเด็กทุกคนใหความสนใจตลอดเวลาการทํากิจกรรม   เม่ือให
บอกสิ่งที่ตนเองเขาใจผิดหรือไมเขาใจในตอนแรกสงผลใหเด็กสามารถบอกไดวาตนเองเขาใจผิดวา
อยางไรและสามารถอธิบายกระบวนการทํางานไดอยางถูกตอง 
   4. สื่อการเรียนรูสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองเปนอยางดียิ่งทุกโรงเรียน 
โดยเฉพาะเมื่อครูจัดการเรียนการสอนขั้นขยายความคิดทุกหนวยการเรียนรู สังเกตวาเด็กทุกคนสนใจ
ทํากิจกรรมเพราะรูวาผูปกครองตนเองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
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  5. การเรียนรูรวมกันระหวางเด็กกับเด็กมีความสําคัญมากเพราะรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูรวมกันระหวางเด็กกับเด็ก
หลายกิจกรรม แตจากการสังเกตผลการสนทนากับเด็กหลังเรียนพบวามีเด็กบางคนไมชอบการทํางาน
กลุม ดังนั้นครูผูสอนควรดูแลเร่ืองการแบงกลุม ไมควรใหเด็กทํางานกับกลุมเดิมทุกขั้นตอนใหเด็กสลับ
กลุมไปเรื่อย ในกลุมควรมีเด็กเกงและออนคละกันเพราะบางหนวยพบวาเด็กคนที่มีสามารถมากกวา
สามารถอธิบายใหเพ่ือนเขาใจได  ควรจัดกลุมประมาณ 4-5 คน เพ่ือใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค  สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยไดสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  มาตรา 22 ที่กลาว
วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   กระบวนการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยสอดคลองกับมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ  การประยุกตความรูมาใช  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝก
การปฏิบัติ ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง เปนตน(คณะ    
กรรมการการศึกษาแหงชาติ.2542: 12-13) และสนับสนุนนโยบายการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย(0-5
ป) พุทธศักราช 2545-2549 กําหนดทิศทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนวา สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ที่เนนตัวเด็กเปนสําคัญคือ เนนการคิด การคิดสรางสรรค  การมีสวนรวมในการ
เรียนรูของตนเองและสามารถแสดงออกซึ่งความคิดและความรูสึกอยางเสรีและเหมาะสม มีความ
กระตือรือรนในการใฝรูและการอยากรูอยากเห็น  รวมทั้งปฏิรูปวิธีการถายทอดความรู  วิธีการ
เรียนรู วิธีคิด และสื่อการเรียนรูเพ่ือสรางความพอใจและความสุขใหแกเด็กปฐมวัย(คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ.2545: 16-17) สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือวาเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ มุงให
มีทักษะในการแสวงหาความรู ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี   
 1. ขอเสนอแนะในระดับโรงเรียน 
  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเปน
รูปธรรมและตอเน่ืองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดทักษะการคิดแสวงหาความรู ดวยการทําความเขาใจ
และกระตุนครูปฐมวัยใหเกิดความตระหนักวาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการคิด
แสวงหาความรู  ถือเปนกิจกรรมที่ครูปฐมวัยจําเปนตองปฏิบัติเปนปกติในการจัดการเรียนการสอน  
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สนับสนุนใหครูปฐมวัยไดทําความเขาใจกับรูปแบบการเรียนการสอนนี้และนําไปจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
อยางเพียงพอและมีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
ตลอดหนวยการเรียนรู ไดแก สถานที่ในการทํากิจกรรมปฏิบัติ  สื่อการเรียนรูประกอบการสอน  การ
ประสานกับแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาเพื่อทําความเขาใจและใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย 
 2. ขอเสนอแนะในระดับครูผูสอน 
  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับครูปฐมวัย  ผูที่มีความสนใจศึกษาเพื่อนํารูปแบบการเรียน
การสอนไปใชพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกิดทกัษะการคิดแสวงหาความรู ดังตอไปน้ี 
  2.1 การนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปใช ควรเตรียมตัวครูโดย การอบรมเชิงปฏิบัติการเปนเวลาอยางนอย 2 วันและศึกษาคูมือครูเพ่ือ
ทําความเขาใจแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนใหชัดเจนกอนนําไปใชจริง ควรจัดกลุมเพ่ือน
รวมแนวทาง ดําเนินการนิเทศติดตามผลการสอนของครู                                                                          
  2.2 การเลือกหัวขอเร่ืองเพ่ือจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย ควรเปนหัวขอเรื่องเล็กๆแตสอดคลองกับ
ความตองการและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  2.3 การจัดหนวยการเรียนรูสลับไประหวางหนวยที่ใชสื่อการเรียนรูมากกับหนวยที่มี
สื่อการเรียนรูนอยและเปนสื่อใกลตัว  ในระยะเริ่มตนควรเลือกหนวยการเรียนรูที่เปนเรื่องใกลตัวเด็ก
หรือสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น เชน เรื่องฟน  เรื่องการลางมือ เรื่องเก่ียวกับขนมที่ทํางายๆในทองถิ่น 
  2.4 ครูปฐมวัยสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยไปใชไดจริง  แตมีขอสังเกตจากผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดแสวงหาความรู
เม่ือจําแนกรายทักษะ ภายหลังการทดลอง พบวา มีคะแนนความสามารถในการใชขอมูลไมแตกตาง
กัน  จากการสังเกตของผูวิจัยพบวาครูปฐมวัยยังติดอยูกับการสอนแบบเดิมคือ การเนนบทบาทครู
มาก ครูเปนผูบอกขอมูลเด็ก  ทั้งที่ขอมูลเหลานี้เด็กปฐมวัยไดคนความาเองจากกิจกรรมการสราง
สถานการณปญหาใหคิด  ดังน้ันครูปฐมวัยควรตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทจาก ผูบอกเด็ก  
ใหเปนอํานวยความสะดวก ผูใหความชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ โดยเปดโอกาสใหเด็กวางแผนการ
ทํางานและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง        
  2.5 การนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปใช ครูปฐมวัยควรพิจารณาถึงเทคนิคการจัดการในชั้นเรียน เชน การจัดการเรียนการสอนในขั้นที่ 
3 การประมวลความคิด ซ่ึงแนวทางการจัดกิจกรรมกําหนดใหครูดําเนินการทีละกลุม สวนกลุมอ่ืนๆ
ที่รอคอยครูควรใหวาดภาพขั้นตอนการทํางานและเขียนคําอธิบายภาพดวยตนเองตามที่เด็กเสนอไว
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ในกิจกรรมการทดสอบซ้ํา เน่ืองจากเด็กอายุ 5 – 6 ปมีความสามารถในการวาดภาพและเริ่มเขียน
หนังสือได 
  2.6 การนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปใชในระยะเร่ิมตนสิ่งที่ควรปฏิบัติในขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด  กิจกรรมการกระตุนใหสื่อสารสิ่งที่คิด
ดวยการพูดหรืออธิบายโดยครูปฐมวัยตองใชคําถามวาทําไมบอยๆไมเชนนั้นเด็กจะไมคิดไมสนใจครู
แลวเลนกัน  ขั้นที่ 2 การสรางความคิด  กิจกรรมการกระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง  ครู
ปฐมวัยตองใชคําพูดกระตุนใหเด็กคิดเม่ือเขาติดจุดบอดของปญหา เชนครูพูดวา เราจะทําอยางไรดี  
ครูก็ไมรู เพ่ือนในหองก็ไมรู เราจะทําอยางไรดี เพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กคิดแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  เม่ือเด็กไมสามารถคิดไดครูจึงแนะนําวาตองไปถามผูที่มีความรูไหมเพราะครูก็ไมรู  เราจะ
ถามใครดีที่เราคิดวาเขานาจะรู  ครูปฐมวัยควรบันทึกจุดบอดของปญหาของเด็กไวเปนหลักฐานดวย
เพ่ือไปใชในกิจกรรมวิเคราะหกระบวนการทํางานซึ่งเด็กจะตองใชความสามารถในการบอกจุดบอด
ของปญหาของตน  
  2.7 แหลงการเรียนรูมีความสําคัญตอการนํารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไปใชเพราะเด็กตองแสวงหาความรูดวยตนเองหลายขั้นตอนครู
ตองศึกษาและจัดเตรียมแหลงการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เชน การไปศึกษานอกสถานที่ 
เอกสารที่ไดรับจากแหลงการเรียนรู  ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญตองเปนผูที่สามารถถายทอดใหแกเด็ก
ปฐมวัยได  และการบันทึกขอมูลจากแหลงเรียนรู 
  2.8 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากประมาณ 
30-40 คน ครูปฐมวัยควรปฏิบัติดังน้ี 
   2.8.1 ครูตองกระตุนและเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงออกในการสอนแตละครั้ง  
   2.8.2 ตองจัดสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนเด็ก เด็กทุกคนตองไดใช
สื่อในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   2.8.3 การทํางานกลุมตองใหเด็กทุกกลุมเกิดความเขาใจเรื่องที่กําลังเรียนรู เชน 
ตองการรูอะไร ตองแสวงหาความรูอยางไร และจะสามารถเก็บขอมูลดวยตนเองไดอยางไร  
   2.8.4 ตองฝกใหเด็กรูจักการรอคอย และครูควรจัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับกลุมที่
รอคอย      
   2.8.5 ควรยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสมเพราะหองเรียนที่มีเด็กจํานวนมากอาจ
ตองใชเวลานานกวาหองเรียนที่มีเด็กจํานวนนอย 
  2.9 การประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูดวยการสังเกตเปนวิธีการประเมินที่ครู
ปฐมวัยสามารถปฏิบัติไดตามสภาพจริงเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
เน่ืองจากการสังเกตมุงเนนที่พฤติกรรมที่แสดงออกทําใหครูสามารถเขาใจความสามารถทางการคิด
ของเด็ก การประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากประมาณ 
30-40 คน ครูปฐมวัยไมสามารถสังเกตเด็กไดทุกคนในหนึ่งวัน  ครูจะตองกําหนดจุดมุงหมายเพื่อ 
ศึกษาทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กกี่คนตอหน่ึงวัน อาจเปน 5 -10 คน หรือจะสังเกตเด็ก
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กลุมใดกลุมหน่ึง  หรืออาจกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือประเมินความสามารถดานใดดานหนึ่งของทักษะ
การคิดแสวงหาความรูจะทําการสังเกตวันละ 5 – 10 คน เครื่องมือที่ใชในการสังเกต ไดแก แบบ
บันทึกเหตุการณและแบบตรวจสอบรายการหรือสารนิทัศนอ่ืนๆที่ครูพิจารณาวาเหมาะสม  
 3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  3.1 ศึกษาสภาพและปญหาการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑของวัดสังกัด
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต เปนตน 
  3.2 ศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 
  3.3 ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีสวนรวมในการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.4 ศึกษาการสรางความมีสวนรวมของครู ผูชวยครูในชั้นเรียน ครูที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูและผูปกครองโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.5 การสรางวินัยในตนเองโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.6 การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.7 การพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.8 การศึกษาความสามารถในการใชภาษาโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  3.9 การพัฒนาความเขาใจวิธีการคิด(Metacognition) โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดแก 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิจรูญ 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา  นาคเวช 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 3. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ ์
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
การคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดแก 
 1. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  หรดาล 
  สาขาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  ประพฤติกิจ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

3. ดร.บังอร  เสรีรัตน   
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ดร.วัฒนา  มัคคสมัน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 5. ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ 
 6. อาจารยนฤมล  เนียมหอม 
  โรงเรียนทุงมหาเมฆ 
 7. อาจารยอารี  เกษมรัต ิ
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 8. อาจารยจิตราภรณ   เตมียกุล 
  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
 9. อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล 
  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
 10. อาจารยรุงรวี  กนกวิบูลยศรี 
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวหนวยการเรียนรูเพ่ือใชกับรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยไดแก 
 1. อาจารยจารุวรรณ  ศิลปรัตน 
  ผูจัดการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 
 2. อาจารยอัจฉรา  ชํานิประศาสน 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 3. อาจารยรุงรวี กนกวิบลูยศร ี
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการประชุมสัมมนา ในหัวขอ  คูมือ
ครูสําหรบัรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดแก 
 1. ดร.วัฒนา  มัคคสมัน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
 2. ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ 
 3. อาจารยจินตนา  ธรรมวานิช 
  นายกสมาคมการอนุบาลศกึษาแหงประเทศไทย 
 4. อาจารยอารี  เกษมรัต ิ
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 5. อาจารยจิตราภรณ   เตมียกุล 
  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 
 6. อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล 
  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
 7. อาจารยรุงรวี  กนกวิบูลยศรี 
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 8. ผูชวยศาสตราจารยขวัญฟา  รังสิยานนท 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 9. อาจารยภาวิณี  แสนทวีสขุ 
  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 10. อาจารยกาญจนา  คงสวัสดิ์ 
  อาจารยใหญโรงเรียนโยนออฟอารต(แผนกอนุบาล) 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบทดสอบทักษะการคดิแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดแก 
 1. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ ์
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 2. อาจารยอัจฉรา  ชํานิประศาสน 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 3. อาจารยอรุณศรี  จันทรทรง 
  โรงเรียนสาธติอนุบาลลอออุทิศ  คณะครศุาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยและแบบสังเกตไดแก 
 1. อาจารยจารุวรรณ  ศิลปรัตน 
  ผูจัดการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 
 2. อาจารยรุงรวี  กนกวิบูลยศรี 
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 3. อาจารยมัลลิกา  กิตติเวช 
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 



แบบประเมนิ 
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวยั 

 
คําชี้แจง   
 1. วัตถุประสงคของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเปนแนวทางใหครู และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยนําไปจัดการเรียนการสอน
ใหเด็กไทยไดพัฒนาทักษะการคิดแสวงหาความรูซ่ึงเปนเครื่องมือสําหรับสรางองคความรูดวยตนเอง 
และมีความจําเปนที่ตองใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพสูงขึ้น  เพ่ือนําไปทดลองใชและขยายผลตอไป 
          3. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยน้ีแบงเปน 2 ตอน คือ   
 ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด 
                    แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ตอนที่ 2 การประเมินความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด 
                    แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
ตามรายการประเมินที่กําหนดไว  แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน  
และไดโปรดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ลงในชองวางทายรายการประเมิน  ขอขอบพระคุณอยางสูงใน
ความรวมมือของทาน  
 
   
                  อัญชลี  ไสยวรรณ 
                         ผูวิจัย   
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู 
      สําหรับเด็กปฐมวัย 
คําชี้แจง   โปรดอานรายการประเมินแตละรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด

แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยแลวทําเครื่องหมาย     ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน แบบประเมินนี้เปนแบบอันดับคุณภาพมาตราสวนประมาณคา โดยแบงออกเปน 5 
ระดับดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย(ควรปรับปรุง) 
 ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด(ตองปรับปรุงอีกมาก) 
  

 
รายการประเมนิ 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

พิจารณา
เอกสารหนา.. 

 
ขอเสนอแนะ 

 5 4 3 2 1   
1. การอธิบายความเปนมาของรูปแบบการเรียน
การสอน……………………………………… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

1  

2. แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่นําไปสูการกําหนด
กรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหา
ความรู………………………………………… 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

2 - 4  

3. แนวคิด พ้ืนฐานในการสรางรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย……………………………………….. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

4 - 8  

4. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู…  

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

9  

5. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแสดง
จุดเนนการเรียนการสอน……………………… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

10  

6. วัตถุประสงคแสดงถึงสิ่งที่ มุงหวังใหเกิด
ขึ้นกับตัวเด็ก………………………………….. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

11  

7. สาระการเรียนรูสามารถนําไปจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยได...............................  

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

11  
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รายการประเมนิ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

พิจารณา
เอกสารหนา.. 

 

 
ขอเสนอแนะ 

 5 4 3 2 1   
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 
    8.1 ความชดัเจนของการอธิบายความหมาย
ของกระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 1 
การเริ่มตนคิด....................................................... 

 
 
 

.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
11 

 

    8.2 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การกระตุนใหเกิดการคิด.................................. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

    8.3 ความชดัเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การกระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่กําลังพูดถึง.....  

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

    8.4 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การกระตุนใหเด็กสะทอนสิ่งที่ตนคิด………… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

9. กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 2 
    9.1 ความชัดเจนของการอธิบายความหมาย
ของกระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 2 
การสรางความคิด................................................ 

 
 
 

.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
11-12 

 

    9.2 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การกระตุนใหเด็กคิดยอนกลับ...................  

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

    9.3 ความชดัเจนของอธิบายกิจกรรม 
การสรางปญหาใหเด็กคิด………………… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

    9.4 ความชดัเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การกระตุนใหเด็กระดมความคิดเพื่อคนหา
คําตอบ.................................................................   

 
 

.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

  

    9.5 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การเปดโอกาสใหเด็กปฏิบตัติามแผน..................  

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

    9.6 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การกระตุนใหคิดวิเคราะหการทํางานของตน ..... 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

    9.7 ความชดัเจนของการอธิบายกิจกรรม 
การใหโอกาสคิดแกปญหาดวยตนเอง………….. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 
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รายการประเมนิ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

พิจารณา
เอกสารหนา.. 

 
ขอเสนอแนะ 

 5 4 3 2 1   
10. กระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 3 
     10.1ความชัดเจนของการอธิบายความหมาย
ของกระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 3 
การประมวลความคิด …………………………..   

 
 
 

.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

12  

     10.2 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม
การกระตุนใหอธิบายสิ่งที่คนพบ……………….. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

     10.3 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม
การกระตุนใหสะทอนความคิดของตน…………. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

     10.4 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม
การกระตุนใหลงขอสรุป………………………… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

11. กระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 4 
     11.1ความชัดเจนของการอธิบายความหมาย
ของกระบวนการเรียนการสอนขั้นที่ 4   
การขยายความคิด………………...................... 

 
 
 

.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

 
 
 
.. 

12-13  

     11.2 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม
การสรางปญหาใหเด็กเกิดการขยายความคดิ.... 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

     11.3 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม
การกระตุนใหคิดเพื่อคนหาคําตอบที่นาจะ
เปนไปได………………………………………... 

 
 

.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

  

     11.4 ความชัดเจนของการอธิบายกิจกรรม
การกระตุนใหคิดสรางสรรคสิ่งใหมดวยตนเอง.... 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

  

12.การกําหนดวิธีการประเมินผล………………. .. .. .. .. .. 13  
13.การกําหนดความสามารถของเด็กที่บงชี้วา
บรรลวุัตถุประสงค……………………………… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

13-14  

14. ความสอดคลองกันระหวางกระบวนการ
เรียนการสอน  การจัดการเรียนรูและทักษะการ
คิดแสวงหาความรู……………………………… 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

 
 
.. 

15 -18  

15. การกําหนดดัชนีบงชี้ในการนํารูปแบบ 
การเรียนการสอนนี้ไปใชใหบรรลุวตัถุประสงค… 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

21  
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 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่ 2   การประเมินความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
คําชี้แจง   โปรดอานรายการประเมินแตละรายการซึ่งแสดงถึงความสอดคลองของสวนตางๆของ

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยแลวทําเครื่องหมาย     ลงใน
ชอง “ระดับความสอดคลอง” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน พิจารณาเกณฑความสอดคลองดวยดัชนี
ความสอดคลองดังนี้ 
 ระดับ  1  หมายถึง สอดคลอง 
 ระดับ  0  หมายถึง ไมแนใจ 
 ระดับ -1  หมายถึง ไมสอดคลอง 
 

 
รายการประเมนิ 

ระดับ 
ความสอดคลอง 

 
ขอเสนอแนะ 

 1 0 -1  
1. ความสอดคลองระหวางความเปนมาของ
รูปแบบการเรยีนการสอนกับแนวคิด  ทฤษฎี
พ้ืนฐาน………………………… 

 
 
.. 

 
 

… 

 
 

…. 

 

2. ความสอดคลองระหวางแนวคิด  ทฤษฎี
พ้ืนฐานกับองคประกอบของรูปแบบการเรยีน
การสอน  ............................................................ 

 
 
.. 

 
 

… 

 
 

…. 

 

3. ความสอดคลองระหวางองคประกอบของ
รูปแบบกับหลกัการของรูปแบบการเรียน 
การสอน .............................................................. 

 
 
.. 

 
 

… 

 
 

…. 

 

4. ความสอดคลองระหวางหลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอนกับวัตถุประสงค ..................... 

 
.. 

 
… 

 
…. 

 

5. ความสอดคลองระหวางหลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอนกับสาระการเรียนรู .................. 

 
.. 

 
… 

 
…. 

 

6. ความสอดคลองระหวางหลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอนกับกระบวนการเรียนการสอน 

 
.. 

 
… 

 
…. 

 

7. ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการ
สอนกับการประเมินผล ....................................... 

 
.. 

 
… 

 
…. 

 

8. ความสอดคลองระหวางวตัถุประสงคกับการ
ประเมินผล ..........................................................  

 
.. 

 
… 

 
…. 
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รายการประเมนิ 

ระดับ 
ความสอดคลอง 

 
ขอเสนอแนะ 

 1 0 -1  
 9.ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการ
สอนกับความสามารถที่บงชีว้าบรรลุ
วัตถุประสงค........................................................ 

 
 
.. 

 
 

… 

 
 

…. 

 

10.ความสอดคลองระหวาง กระบวนการเรยีน
การสอน  การจัดการเรียนรูและทักษะการคิด
แสวงหาความรู …………………………………   

 
 
.. 

 
 

… 

 
 

…. 

 

11.ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรยีน
การสอนกับดัชนีบงชี้ในการนํารูปแบบการเรียน
การสอนนี้ไปใชใหบรรลุวตัถปุระสงค…………... 
 

 
 
.. 

 
 

… 

 
 

…. 

 

 
 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เม่ือทานพิจารณาขอมูลครบถวนและใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว  
                ขอความกรุณาสงคืนที่  ผศ.อัญชลี  ไสยวรรณ  230/103 หมู 4 ซอยเทพไพเราะห 
                นิมิตร  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210    
                ตามซองเอกสารที่ไดแนบมาพรอมน้ีแลว 
                โทร. 02-5510757  02-9732587 มือถือ 01-3411534 



รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือคร ู

 
 
 
 
 
 

 
อัญชลี  ไสยวรรณ 

นิสิตปรญิญาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



รูปแบบการเรียนการสอน 

ทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 

อัญชลี  ไสยวรรณ 



คํานํา 
  
 คูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยน้ี
เปนเครื่องมือในการทําปริญญานิพนธ   ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต   สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหา
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  (THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL OF 
KNOWLEDGE  INQUIRY THINKING SKILLS FOR PRESCHOOL CHILDREN)  โดยมี      
รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ   ศาสตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี และรองศาสตราจารย 
ดร.อารี พันธมณี   เปนคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ          
   รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดผานการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 10 ทาน 
คือ รองศาสตราจารย ดร.อรุณี  หรดาล  รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  ประพฤติกิจ ดร.บังอร  เสรี-
รัตน ดร.วัฒนา  มัคคสมัน  ดร.ฐิติพร  พิชญกุล  อาจารยนฤมล เนียมหอม  อาจารยอารี  เกษมรัติ  
อาจารยจิตราภรณ  เตมียกุล  อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล  และอาจารยรุงรวี  กนกวิบูลยศรี ผูวิจัย
ไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะผูเชี่ยวชาญกอนนํามาสรางคูมือครูสําหรับรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยและไดนําเสนอไวในตอนที่ 1 ของ
คูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับน้ี 
   การจัดทําคูมือครูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัยน้ีไดทําขึ้นโดยความรวมมือของผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยจํานวน  10 ทาน คือ  
อาจารยจินตนา   ธรรมวานิช   อาจารยอารี   เกษมรัติ   อาจารยจิตราภรณ   เตมียกุล   ดร.วัฒนา   
มัคคสมัน  อาจารยแนงนอย  แจงศิริกุล  อาจารยรุงรวี  กนกวิบูลยศรี  ผูชวยศาสตราจารยขวัญฟา 
รังสิยานนท  อาจารยภาวิณี  แสนทวีสุข  อาจารยกาญจนา  คงสวัสดิ์และดร.ฐิติพร  พิชญกุล  ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานและหนวยงานตนสังกัดที่อนุญาตใหบุคคลดังกลาวมารวมแสดง
ความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ  ทําใหเอกสารฉบับน้ีสําเร็จลงดวยดีและมีคุณภาพ  หวังวาคูมือครู
สําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยฉบับน้ีจะเปน
แนวทางใหแกครูปฐมวัยและผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยนําไปใชพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือให
เติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพตอไป 
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                                                                                 ผูวิจัย 
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  2. ขาว 
   
 



รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวยั 
 

ความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอน 
 การคิดเปนความสามารถพื้นฐานทางสติปญญา  ซ่ึงแสดงออกไดทั้งการพูดและการกระทํา  
การคิดชวยใหบุคคลสามารถสรางองคความรูใหมอยางไมมีที่สิ้นสุดโดยการเชื่อมโยงประสบการณ
ใหมเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูและปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น  นอกจากนี้การคิดยังเปน
พ้ืนฐานของการตัดสินใจซ่ึงตองอาศัยขอมูล ดานความรู และประสบการณมาใชเพ่ือพิจารณาถึง
ความเหมาะสมที่สุด  การคิดสามารถสรางพลังแหงการเปลี่ยนแปลงทําใหผูใชการคิดประสบ
ความสําเร็จในการทํางานและสรางความสามารถทางการแขงขันในสังคมแหงการเรียนรู   
 การคิดแสวงหาความรูสงผลใหบุคคลสามารถมีชีวิตอยูรอดไดในสังคมแหงการเรียนรู
อยางเปนปกติสุข  สามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆในการทํางานไดเปนอยางดี  การคิด
แสวงหาความรูจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนความสามารถทางสมองในการคิดเพื่อสรางความรูใหมๆ
และสามารถประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นอยูเร่ือยๆเพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขันใน
สังคมแหงการเรียนรู  ความรูที่เกิดจากการแสวงหาความรูมีลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือไม
จําเปนตองแนนอนเสมอไปแตจะดํารงคงอยูไดในชวงเวลาหนึ่ง กาลเวลาผานไปปรากฏการณทาง
ธรรมชาติเปลี่ยนไปความรูน้ันอาจเปลี่ยนแปลงได  ดังน้ันสภาพสังคมในปจจุบันซึ่งเปนสังคมแหง
การเรียนรูบุคคลในสังคมควรมีความสามารถทางการคิด ใชวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปน
เครื่องมือในการสรางองคความรูใหมดวยตนเองอยูตลอดเวลาหรือเรียกวาทักษะการคิดแสวงหา
ความรู   
 การสอนเกี่ยวกับการคิด(Teaching about Thinking)เปนการสอนที่ใชทักษะการคิดเปน
เน้ือหาสาระของการสอนโดยชวยใหเด็กตระหนักวาตนรูอะไร  ไมรูอะไร  ตองการรูอะไร  ตลอดจน
สามารถควบคุมและประเมินความคิดของตนได  การสอนเกี่ยวกับการคิดสามารถสอนไดตั้งแตระดับ
ปฐมวัยอายุ 4 – 6 ปเพราะเด็กวัยน้ีมีความกระตือรือรนในการเรียนรู  สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนและสังเกตสภาพแวดลอมของตนได สามารถใชความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผานมาและ
สิ่งที่จะเกิดขึ้น  อธิบายพฤติกรรมของตนและคนอื่นๆได  สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  มี
ความพยายามและรับผิดชอบการทํางานของตน( Epstein. 2003:28)   ถาเด็กไดรับการสงเสริม
วิธีการคิดไดถูกตองเหมาะสมกับระดับของพัฒนาการจะสงผลใหเด็กพัฒนาไดเต็มศักยภาพ  จาก
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็กและการพัฒนาของสมอง  รวมทั้งงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับ
เด็กปฐมวัยสรุปวาชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมองคือชวงปฐมวัย  แตจาก
การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยในปจจุบันพบวา ขาดคุณภาพในเรื่อง
วิธีการเรียนรูของเด็กเชนจัดการเรียนการสอนโดยใหเด็กทองจําเพียงอยางเดียว  ไมสงเสริมใหเด็ก
ไดใชการคิด(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2544:8)  รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายและแผนการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2545 – 2549 ใหสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิด การคิด
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สรางสรรค การจินตนาการ ความกระตือรือรนในการใฝรูและการอยากรูอยากเห็น  การมีสวนรวมใน
การเรียนรูของตนเองและสามารถแสดงออกซึ่งการคิด ทรรศนะและความรูสึกไดอยางเสรีและ
เหมาะสม  ความสัมพันธกับผูอ่ืนในทางที่ดีและสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  สงเสริมวิธีการถายทอด
ความรู  วิธีการเรียนรู  วิธีการคิดเพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองไดตามรูปแบบการเรียนรูที่
เหมาะสมกับตน  สงเสริมบรรยากาศแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู ทาทายเด็กใหอยากเรียนรูมากขึ้น  
สรางความพึงพอใจและความสุขใหแกเด็ก(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2544:16 – 17)  
 จากการศึกษารายงานการวิจัยการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทยปจจุบันนี้พบวา
เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนที่สงผลตอการคิดประเภทตางๆ ไดแก 
ทักษะการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร การคิดเชิง
เหตุผล การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค เปนตน แตในขณะนี้ยังไมมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย และจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยปรากฏวายังไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยโดยตรง 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยขึ้น ลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนนี้เนนใหเด็กใชทักษะการคิดเปน
เครื่องมือสําหรับสรางองคความรูดวยตนเอง  เด็กไดเรียนรูวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ เด็กเรียนรูดวยความอยากรูอยากเห็น สนุกและมีความสุข   
 
แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีแนวคิด ทฤษฏีพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 
 1.  แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่นําไปสูการกําหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด
แสวงหาความรู 
  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ที่นําไปสูการกําหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรู ทําใหไดขอสรุปที่สําคัญ
ดังน้ี   
  1.1 ทักษะการคิด  การคิดเปนกระบวนการทางสมอง  เริ่มตนขึ้นเม่ือมนุษยเกิดความ
อยากรูอยากเห็นไดรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 สมองสามารถตอบสนองตอขอมูลทําใหเกิด
ความสนใจที่จะพิจารณาขอมูลน้ันตอไปดวยการตั้งคําถาม  พยายามใชขอมูลที่เคยรูเขามาชวย
คนหาขอมูลใหม  แลวนําขอมูลทั้งหมดมาจัดกระทําหรือทําการประเมินเพ่ือสรางความเขาใจในสิ่งที่
คนพบ  ความสามารถของมนุษยที่การแสดงพฤติกรรมการคิดทั้งการพูดและการกระทําเพื่อแสวงหา
ความเขาใจในเรื่องน้ันๆเรียกวาทักษะการคิด  คําวาทักษะการคิดจึงครอบคลุมความสามารถทาง
สติปญญาที่แสดงออกหลายดาน  ทักษะการคิดเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูไดจากประสบการณหรือ
สถานการณที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก 
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  1.2 การแสวงหาความรูเริ่มตนที่ความอยากรูอยากเห็น  การแสวงหาความรูเกี่ยวของ
กับความสามารถ 5 ดานคือ 1)การตั้งคําถามเพื่อตองการคําอธิบายวา เราคิดและเรารูไดอยางไร   
2)การวางแผนและดําเนินการสืบคน ผูแสวงหาความรูทบทวนขั้นตอนตางๆที่ปฏิบัติผานมาเพ่ือ
คนหาขอสังเกต  และอาจมีการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลเพ่ือสรางความรูใหม 3)การใชเครื่องมือและ
ประสาทสัมผัสเก็บรวบรวมขอมูล 4)การประเมินความคิดของตนโดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสืบคน
มาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือการอธิบายการคนพบอยางมีเหตุผล  5)การนําความรูไป
แลกเปลี่ยนกับผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดการปรับองคความรูใหชัดเจนขึ้น   
  1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development)เชื่อวากระบวนการคิดของบุคคลเกี่ยวของกับความอยากรูอยากเห็นโดยรับขอมูลเขา
มาดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิดความสนใจพิจารณาขอมูลน้ัน  ตอมานําขอมูลที่ไดรับไป
เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม  เม่ือขอมูลใหมเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมไดอยางลงตัวและมี
ความหมายกับบุคคลนั้นจะทําใหบุคคลนั้นเขาใจในประสบการณหรือขอความนั้น  สามารถอธิบาย
ไดและแสดงออกไดตามความเขาใจของตนเพราะขอมูลใหมที่ รับเขามานั้นมีลักษณะเหมือน
ประสบการณเดิม  บางครั้งขอมูลใหมที่รับเขามาอาจเปนสิ่งที่บุคคลนั้นไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ประสบการณเดิมไดบุคคลนั้นจะเกิดความไมเขาใจซึ่งก็คือภาวะงุนงงสงสัย อธิบายไมได  แสดงออก
ไมได  หากบุคคลนั้นไดรับการปรับโครงสรางทางปญญาเขามาชวยเขาจะพยายามสรางความเขาใจ
โดยการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม  การซักถามหรือพยายามคนหาวิธีการตางๆ  อาจใชกระบวนการ
ทางสังคมเขามาชวยจนในที่สุดสามารถสรางความเขาใจใหกับตนเองได  ซ่ึงแตละบุคคลจะเกิดความเขาใจได
ไมเหมือนกันและสงผลใหบุคคลปรับโครงสรางทางปญญาของตน   
  1.4 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล(Information Processing 
Theory)  คลอสเมียร(Klausmeier)ไดอธิบายกระบวนการประมวลขอมูลของสมองไววา เม่ือบุคคล
รับสิ่งเราเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเราที่เขามาจะถูกบันทึกไวในความจําระยะสั้น หากบุคคล
ตองการเก็บขอมูลไวใชตอๆไปขอมูลนั้นจะตองเปลี่ยนรูปโดยการเขารหัส(encoding)เพ่ือนําไปเก็บ
ไวในความจําระยะยาวซึ่งบุคคลนั้นจะสามารถเรียกขอมูลดังกลาวออกมาใชในภายหลังโดยการถอดรหัส
(decoding)  กระบวนการถอดรหัสไดรับการบริหารควบคุมดวยกระบวนการรูคิด (metacognition)
ซ่ึงประกอบดวยความตั้งใจ  ความมุงหวังรวมทั้งเทคนิคและกลวิธีตางๆที่บุคคลใชในการควบคุม
ความคิดของตนเองซึ่งหมายถึงการตระหนักวาเรารูอะไร  ไมรูอะไร  ตองการรูอะไร เรารูไดอยางไร 
กระบวนการคิดดังกลาวครอบคลุมการวางแผน  การควบคุมการกระทําของตน  การตรวจสอบความ
พยายามในการทํางานและการประเมินความคิดของตนเองได 
  1.5 ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคมของไวกอตสกี้(Vygotsky’s Sociohistorical 
Theory)เชื่อวาพัฒนาการทางการคิดเกิดจากกระบวนการทางสังคมและภาษา  โดยอธิบายวาเด็ก
สามารถคิดเรื่องที่ยากๆไดงายและเร็วเม่ือเขาไดอยูใกลชิดกับครูหรือกับเพ่ือนที่มีความสามารถ
มากกวาคอยใหคําแนะนําเวลาเขาพบจุดบอดของปญหาหรือคิดเรื่องที่ยากๆไมไดเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
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ชัดเจนแลวใหเด็กทํางานตอไปอยางอิสระจนประสบความสําเร็จดวยตนเอง  การปฏิสัมพันธระหวาง
เด็กกับครูเปนวิธีเพ่ิมพัฒนาการทางการคิดที่ซับซอนของเด็ก   
  1.6 แนวคิดทางพุทธศาสตร(Buddhist Perspective) เชื่อวาการพัฒนาปญญาเกิดเปน
กระบวนการ การคิดคือกระบวนการที่ผัสสะทั้ง 6 ของมนุษย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ได
สัมผัสและสัมพันธกับสิ่งเรา เกิดการรับรู หมายรู  รูคิดคือคิดเปน รูแจงและมีการกระทําโตตอบ 
ฝกฝนอบรมตนเอง ประเมินตนเองจนเกิดความรู ความสามารถ มีความสุขและพนจากความทุกข   
  1.7 ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร(Bruner’s Theory of Instruction) เชื่อวา
ความสามารถในการคิดของเด็กเกิดจากการคนพบหรือการแกปญหาแบงเปนขั้นการคิด 3 ขั้นคือ 1)
ขั้นการกระทํา 2)ขั้นการแสดงภาพแทนใจ 3)ขั้นการใชสัญลักษณ  บุคคลทุกวัยสามารถถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณตางๆโดยการใชสัญลักษณหรือภาษาแสดงใหเห็นถึงการคิดขั้นนี้ซ่ึงเปน
ความกาวหนาสูงสุดของการพัฒนาความสามารถทางการคิด ถาผู ใหญใหการยอมรับใน
ความสามารถของเด็ก  เขาใจเด็กเอาใจใสตอเด็กโดยกระบวนการสื่อสารหรือการใชภาษาในการสนทนาและ
ใหคําแนะนําจะทําใหเด็กสรางความกาวหนาในขั้นการคิดจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง 
 ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่กลาวมาแลวเพ่ือกําหนดกรอบความคิด
เกี่ยวกับทักษะการคิดแสวงหาความรู ซ่ึงเปนวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนดังน้ี   
 การคิดแสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพของมนุษยเร่ิมตนจากการใชประสาทสัมผัสของตน
รับรูกับสิ่งแวดลอม  เหตุการณหรือปรากฏการณ เกิดความอยากรูอยากเห็นโดยการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางความรูเดิมกับสิ่งที่กําลังรับรูใหม  ตอมามนุษยถามตนเองวาเรารูอะไรและเรายังไมรูอะไร  เกิด
การตั้งคําถามถามวา ตองการรูอะไร  จึงคิดหาวิธีตางๆเพื่อคนควาหาความรู  ทําความเขาใจและ
เลือกใชขอมูลที่ตนรูมาใชใหเปนประโยชน  บอกจุดบอดของปญหาตนไดและแสดงความพยายาม
แกไขปญหาใหมอีกครั้งเพ่ือไปสูจุดประสงคที่ตองการ  จากนั้นทําการประเมินความคิดของตน  และ
ประเมินความกาวหนาของตน  พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกในการคิดแสวงหาความรูที่กลาวมานี้
เรียกวา ทักษะการคิดแสวงหาความรูซ่ึงทําใหมนุษยไดคนพบความรูใหมที่มีความหมายตอตนเอง  
เกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนเองคนความาและจดจําไดนาน   
 ทักษะการคิดแสวงหาความรู หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะการคิดเปนเครื่องมือ
สําหรับสรางองคความรูดวยตนเอง และเปนวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบดวยความสามารถ 
6 ดาน คือ  
  1.) การเชื่อมโยงขอมูล  หมายถึง  การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับความรูเดิม
เพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น 
  2.) บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  หมายถึง  การบอกไดวาตนเองรูอะไร  ตองการรู
อะไร   
  3.) การใชขอมูล  หมายถึง  การนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือปฏิบัติขณะ
กําลังเรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
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  4.) บอกจุดบอดของปญหา  หมายถึง  วิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อบอกใหรูวา
ตนเองไมเขาใจในสวนใด   
  5.)  การประเมินความคิดของตนเอง  หมายถึง  การสรุปขอความรูที่คนพบใหม   
  6.) การประเมินความกาวหนา  หมายถึง  การนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงให
เกิดสิ่งใหม  หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 
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 2.  แนวคิดพื้นฐานในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการตางๆที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดพื้นฐานใน
การสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ในการ
ดําเนินงานเพื่อสรางรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดใชทฤษฎี หลักการและแนวคิดตางๆเปนพื้นฐาน
ดังตอไปน้ี 
  2.1 ดานพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดสรุปเปนเหตุผลของการนํา
แนวคิดและทฤษฎีตางๆไปใชดังน้ี   
   การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยตองคํานึงถึงพัฒนาการและความตองการของ
เด็กโดยเฉพาะพัฒนาการดานสติปญญา  เด็กวัย 4-6 ป แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางภาษาที่มี
ความเดนชัดขึ้น  เริ่มเรียนรูการคิด เริ่มคิดอยางมีเหตุผล  สามารถคิดแกปญหาที่ไมซับซอนมากนัก
ได  มีความคิดสรางสรรคสูง  ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กเริ่มตนที่ความอยากรูอยากเห็น สนใจ
คนหาสิ่งที่ตนอยากรู  เด็กเรียนรูดวยการลงมือกระทําเพื่อสรางความเขาใจดวยตนเอง ทั้งน้ีเด็ก
เรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลอื่น จากพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัย 4 – 6 ป ดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาการพัฒนา
ทักษะการคิดแสวงหาความรูสามารถพัฒนาใหเกิดกับเด็กวัย 4 – 6 ป ไดโดยใชวิธีการเรียนการสอน
ที่ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล  เหตุการณ  สถานการณ  สื่อ  วัสดุตางๆ การใหความชวยเหลือ
และใหคําแนะนําเม่ือเด็กตองการ รวมทั้งการพยายามใหเด็กแกไขปญหาดวยตนเอง ตรวจสอบ
ความคิดของตนเอง ทั้งน้ีควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
  2.2 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ  
      รูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ ผูพัฒนาขึ้นคือเบอรนิส  แม็คคารธี่
(Bernice McCarthy.1980)  การเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยการนําลักษณะการเรียนรู 4 แบบคือ  แบบจินตนาการ  แบบคิดวิเคราะห แบบ
ใชสามัญสํานึก  และแบบเรียนรูดวยพลังความคิด ผสมผสานเขากับการกระตุนสมองทั้งซีกซายและ
ซีกขวาใหทํางานไปพรอม ๆ กัน  เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
       ลักษณะการเรียนรู 4 แบบตามหลักการรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 
แบบ มีดังน้ี 
       แบบที่ 1 การจินตนาการเปนการเรียนรูผานประสาทสัมผัสและความรูสึก สมอง
ซีกขวาทําหนาที่แสวงหาความรูจากเรื่องที่ตองการรับรู สมองซีกซายหาเหตุผลและทําความเขาใจ
จากการวิเคราะห คําถามที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในการเรียนแบบนี้คือ “ทําไม” 
       แบบที่ 2 การคิดวิเคราะหเปนการรับรูขอมูลลักษณะรูปธรรม นําสิ่งที่รับรูมา
ประมวลกระบวนการเรียนรู สมองซีกขวาเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับสิ่งที่กําลังเรียนรู และตองการ
ความชัดเจนของความรูที่ไดมา สมองซีกซายวิเคราะหความรูใหมโดยหาเหตุผลที่นาเชื่อถือจากผูรู 
พยายามนําความรูไปพัฒนาเปนมโนทัศน คําถามสําคัญของการเรียนแบบนี้คือ “อะไร”            
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                     แบบที่ 3 การใชสามัญสํานึกเปนการรับรูผานกระบวนการคิด ตองการพิสูจนความจริง
โดยการทดลองหรือกระทําจริง สมองซีกขวาพยายามปรับเปลี่ยนองคความรูไปสูการนําไปใช สมอง
ซีกซายพยายามทําความเขาใจดวยการหาขอมูลเพ่ิมเติม คําถามที่สําคัญในการเรียนแบบน้ีคือ 
“อยางไร” 
      แบบที่ 4 การเรียนดวยพลังความคิดเปนการเรียนรูโดยการรับรูผานสิ่งที่เปนรูปธรรม
และผานการกระทํา สมองซีกขวาพยายามเชื่อมโยงความคิดใหกวางขวางยิ่งขึ้น สมองซีกซายคิด
วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คําถามที่เกิดขึ้นในการเรียนแบบนี้คือ “ถา.....”  

               

                                                                 ประสบการณตรง 

 
 
 
 
 
 
 
การลงมือปฏิบัติ                                                                                                          

 
                                                                                                               
                                         

                                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                     ความคิดรวบยอด 

 
ภาพประกอบ 2 วงจรการเรียนรูตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน 4 แบบ        
 
 
 
 
 

ขวา ขวา 

ขวา ขวา 

ซาย ซาย 

ซาย ซาย 

การเรยีนแบบที ่4    การเรียนแบบที่ 1 

การเรยีนแบบที ่2 การเรยีนแบบที ่3 

อยางไร? 
ผูเรียนถนัดใชสามัญ
สํานึก 

อะไร? 
ผูเรียนถนัดการวิเคราะห 

             ถา? 
ผูเรียนถนัดใชพลังความคิด 

      ทําไม? 
ผูเรียนถนัดจินตนาการ 

   สังเกต/ 
คิดวิเคราะห 
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 3.  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา                   
     รูปแบบการเรียนการสอนแบบจิตปญญาพัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาปฐมวัยของไทย
คือกุลยา  ตันติผลาชีวะ(2543:44-45) การเรียนการสอนจิตปญญา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางโดยมุงถึงจิตปญญา ซ่ึงใหความหมายจิตวาเปนการเรียนที่ตรงกับความตองการของ
ผูเรียนมีปฏิบัติการทางความคิด ตื่นตัวและสนุกที่จะเรียน สวนปญญาหมายถึง การสงเสริมพุทธิ
ปญญาดวยการเพิ่มพูนและขยายขอความที่จําเปนตองเรียนใหเกิดความเขาใจอยางกระจางชัดและ
จําไดจากกิจกรรมการสอน  
    กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา แตละ
กิจกรรมมีลักษณะดังน้ี 
    ปฏิบัติการคิด (Active Learning) หมายถึง การเรียนการสอนที่กระตุนความอยากรู
อยากเห็นของผูเรียน ไดหยิบจับสัมผัสและไดคิด เปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดใชการคิดและการกระทํา
ไปพรอม ๆ กัน 
     การแสดงออก (Behaving Well) หมายถึง การใหผูเรียนไดแสดงออกอยางอิสระใน
การคิดและการกระทํา การแสดงออกของผูเรียนตองเปนการแสดงออกที่นําไปสูการเรียนรู เชน 
ผูเรียนไดคนควาหาคําตอบดวยตัวเองจากการสังเกต จําแนกประเภท สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็ก ๆ โดยสมาชิกของกลุมมีสวนรวมในการเรียนรูดวยการศึกษาขอมูล มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให
กําลังใจ สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ขอผิดถูกของกลุมใหเปนขอตกลงรวมกัน 
    การเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning) หมายถึง การที่เด็กคนพบขอความรู
จากการทํากิจกรรมการเรียนรูโดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกใหคําแนะนําและชวยเหลือ   เม่ือ
จําเปน 
    ผูเรียนตองกาวหนาในการเรียนรู(Progress) หมายถึง การเรียนรูของผูเรียนที่เพ่ิมขึ้น
เปนระยะระหวางกระบวนการเรียนการสอน เปดโอกาสใหเด็กประสบความสําเร็จดวยตนเอง   
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ภาพประกอบ 3  แสดงหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจิตปญญา 
 
 
 จากแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานที่กลาวมาเบื้องตนผูวิจัยไดสังเคราะหกรอบความคดิของ
รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยดังน้ี 
 รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง การจัด 
การเรียนการสอนที่เนนใหเด็กใชทักษะการคิดเปนเครือ่งมือในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ตาม
ระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   
   การจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี้มี 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด หมายถึง การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรู
เดิม โดยเด็กจะรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัส สื่อสารสิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบาย และสะทอนสิ่งที่
คิดดวยการบอกเหตุผลที่คิด 
  ขั้นที่ 2 การสรางความคิด หมายถึง การตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยการ
ทดสอบความคิดจากการปฏิบัติ โดยเด็กจะไดแสดงออกดวยความเปนอิสระในการคิดและการเรียนรู 
เรียนรูแบบรวมมือ   
  ขั้นที่ 3 การประมวลความคิด หมายถึง การสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการ
ทํากิจกรรมการเรียนรู โดยใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม 

 

จิตปญญา 

1. ปฏิบัต ิ
การคิด 

2.แสดงออก 3. รวมมือ 

4. คนพบ 

5.กาวหนา 



 238 

              ขั้นที่ 4 การขยายความคิด หมายถึง การคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานใน
การสรางสรรคสิ่งใหม โดยเด็กรูวาตนเองมีความกาวหนาในการเรียนรู ไดใชความรูที่คนพบเปนฐาน
ในการคิดสรางสรรคสิ่งใหมจากคําถามวา “ถา...”  
 กระบวนการเรียนรู 4 ขั้นตอนนี้สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูวิธีการเรียน (Learn How to 
Learn) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่มีคุณคาสําหรับเด็กทุกคน เด็กไดเรียนรูวิธีการสรางความรู
ดวยตนเองอยางเปนระบบ สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนได  
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เริ่มตนคิด 

สรางความคิด 

ประมวลความคิด 

ขยายความคิด 

หลักการของรูปแบบ 
การเรียนการสอนเนน
ผูเรียน 4 แบบ 

 

ภาพประกอบ 4  กรอบแนวคิดในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด    
      แสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 

ทฤษฎีและแนวคิดที่สนับสนุน 
- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจท 
- ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนของบรูเนอร 
- ทฤษฎีประวัติศาสตรทางสังคม
ของไวกอตสกี้ 
- ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน
การประมวลขอมูล 
- แนวคิดทางพุทธศาสตร 

พัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย 

หลักการของรูปแบบ 
การเรียนการสอนจิตปญญา 
 

เรียนดวยพลังความคดิ 

เรียนดวยการคิดวิเคราะห 

เรียนดวยการใชสามัญ
สํานึก 

เรียนดวยการจินตนาการ ปฏิบัติการคิด 

การแสดงออก 

การเรียนแบบรวมมือ 

การคนพบ 

กาวหนาในการเรียนรู 

    รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด     
    แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
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หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน  
 จากแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานตางๆดังที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน  ผูวิจัยนํามากําหนดเปน
หลักการเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับจัดกิจกรรมในชั้นเรียนดังน้ี 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้เนนทักษะการคิดแสวงหาความรูซ่ึงประกอบดวย
ความสามารถ  6  ดานคือ  การเชื่อมโยงขอมูล  การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  การใชขอมูล  
การบอกจุดบอดของปญหา  การประเมินความคิดของตนและการประเมินความกาวหนา  ทั้งน้ี
เพราะจากการศึกษาพบวาทักษะการคิดแสวงหาความรูเปนเปาหมายสูงสุดของการเรียนการสอนทกุ
วิชา   การฝกทักษะการคิดแสวงหาความรูจึงเปนกิจกรรมการเรียนการสอนสําคัญที่ชวยใหเด็กสราง
ความรูไดดวยตนเอง  เรียนรูวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพ และใฝรูอยูตลอดเวลา  
 2.  การจัดกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนนี้มี 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิดเปนการนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรูเดิม 
โดยเด็กจะรับรูขอมูลผานประสาทสัมผัส สื่อสารสิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบายและสะทอนสิ่งที่คิด 
       ขั้นที่ 2  การสรางความคิดเปนการตรวจสอบความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยทดสอบ
ความคิดของตนจากการปฏิบัติ   เด็กไดแสดงออกดวยความเปนอิสระในการคิดและการเรียนรู  
เรียนรูแบบรวมมือ   
         ขั้นที่ 3  การประมวลความคิดเปนการสรุปความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการทํา
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชคําถามใหเด็กสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม 
       ขั้นที่ 4  การขยายความคิดเปนการคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานใน
การสรางสรรคสิ่งใหมโดยเด็กรูวาตนเองมีความกาวหนาในการเรียนรู ไดใชความรูที่คนพบเปนฐาน
ในการคิดสรางสรรคสิ่งใหมจากคําถามวา “ถา.........”  
   ลักษณะการเรียนรู 4 ขั้นตอนนี้สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูวิธีการเรียน (Learn How to 
Learn) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการเรียนรูที่มีคุณคาสําหรับเด็กทุกคน เด็กไดเรียนรูวิธีการสรางความรู
ดวยตนเองอยางเปนระบบ สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดและเรียนรูอยางมีความสุข   
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนน ใหเด็กไดปฏิบัติการคิดคือการกระตุนความอยากรู
อยากเห็นโดยการไดเห็น ไดสัมผัส ไดคดิ การแสดงออกคือการใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระในการ
คิดและการเรียนรู การเรียนรูแบบรวมมือคือการเรียนรวมกันเปนกลุมเล็กๆโดยสมาชิกในกลุมมีสวน
รวมในการเรียนรู   การคนพบขอความรูจากกิจกรรมการเรียนรูและกาวหนาในการเรียนรูคือเด็กมี
ความรูมากขึ้น ทําไดมากขึ้นเพราะกิจกรรมการเรียนรู 5 ประการที่กลาวมานี้ทําใหเด็กเรียนรูอยางมี
ความสุขและเกิดปญญา 
 4. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีลักษณะที่สนองความตองการของเด็กปฐมวัย   เพราะ
ธรรมชาติของเด็กมีความอยากรูอยากเห็น สนใจคนหาสิ่งที่ตนอยากรู เด็กตองการโอกาสในการ
เรียนรูดวยการลงมือกระทําเพื่อสรางความเขาใจดวยตนเอง เด็กตองการเรียนรูดวยการมีปฏิสัมพันธ
กับผู อ่ืนเพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น เด็กตองการโอกาสในการ
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ตรวจสอบความคิดของตนเอง เม่ือเด็กมีปญหาเด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญเพ่ือจะชวยใหเด็ก
แกไขปญหาดวยตนเอง เด็กตองการโอกาสในการคิดสรางสรรคผลงานใหมๆ  
 
วัตถุประสงค 
 รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะการคิดแสวงหา
ความรูซ่ึงประกอบดวยความสามารถ  6  ดาน คือ   
 1. การเชื่อมโยงขอมูล   
 2. การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู   
 3. การใชขอมูล   
 4. การบอกจุดบอดของปญหา   
 5. การประเมินความคิดของตน 
 6. การประเมินความกาวหนา  
 
สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหเด็ก  ประกอบดวย  ทักษะการคิด
แสวงหาความรูและองคความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 1.  ทักษะการคิดแสวงหาความรูเปนกระบวนการที่ตองการใหเด็กคิด คนควาหาความรู
ดวยตนเองโดยมีครูทําหนาที่กระตุนใหเด็กเกิดการคิดแสวงหาความรูดวยวิธีการของเด็ก  
ประกอบดวยทักษะการคิดในดานตางๆดังน้ี   
  1.1 การเชื่อมโยงขอมูล  หมายถึง  การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับความรูเดิม
เพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น 
  1.2 บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู  หมายถึง  การบอกไดวาตนเองรูอะไร  ตองการ
รูอะไร   
  1.3 การใชขอมูล  หมายถึง  การนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือปฏิบัติขณะ
กําลังเรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
  1.4 บอกจุดบอดของปญหา  หมายถึง  วิเคราะหกระบวนการทํางานเพื่อบอกใหรูวา
ตนเองไมเขาใจในสวนใด   
  1.5 การประเมินความคิดของตนเอง  หมายถึง  การสรุปขอความรูที่คนพบ   
  1.6 การประเมินความกาวหนา  หมายถึง  การนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงให
เกิดสิ่งใหม  หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 
 2.  องคความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  ความรูสําหรับเด็กเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
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สถานการณชีวิตประจําวันที่เด็กมีประสบการณเดิมอยูบาง ผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดขึ้นเอง
ใหสอดคลองกับวัย  ความตองการและความสนใจของเด็ก  สาระที่ควรเรียนรู มีดังน้ี 
   1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
  3. ธรรมชาติรอบตัว 
  4. สิ่งตางๆรอบตัว   
 
กระบวนการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยแบงกระบวนการ
เรียนการสอนเปน 4 ขั้นตอนแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
 ข้ันที่ 1  การเร่ิมตนคิด 
            ขั้นการเริ่มตนคิดเปนการนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรูเดิม โดยเด็ก
รับรูขอมูลผานประสาทสัมผัส  การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี   
  1.  กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น โดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางกับอุปกรณหรือสถานการณ 
  2.  กระตุนใหสือ่สารสิ่งที่คิดดวยการพดูหรืออธิบาย  ครูใชคําถามปลายเปด
เพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ โดย 
   2.1 ครูใชคําถามวาทําไม 
   2.2 ใหเด็กระดมความคิด 
   2.3 ครูจดคําตอบของเด็กเปนภาษาเขียนหรือ ภาพ หรือครูอาจมีบัตรคํา 
  3.  กระตุนใหสะทอนสิ่งที่คิดดวยการบอกเหตุผลที่คิด  โดยใหเด็กแสดงสิ่งที่ตน
คิดดังน้ี 
   3.1 ใหเด็กแตละคนอธบิายเหตุผลประกอบคําตอบของตน 
   3.2 ครูตั้งคําถามใหเด็กตอบทีละคนวาทําอยางไรจึงเปนเชนน้ี 
   3.3 ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบ ตวัอยางเชน 
        
                                                 กลุมคําตอบ        

 
                                                                           ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 
 
 
                                                                           กลุมคําตอบ        

 
 
 
                                                                          ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล   

เทไขลงกระทะทอด

เอาน้าํมันใสไข  เอา

ไปทอด  แลวเติม

น้ํามันลงอีก 
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 ข้ันที่ 2  การสรางความคดิ 
 ขั้นการสรางความคิดเปนการเรียนรูดวยการตระหนักวาตนเองรูอะไร ตองการรูอะไร ทํา
อยางไรจะไดคําตอบตามที่ตองการรู  โดยเด็กจะไดแสดงออกดวยความเปนอิสระในการคิดและการ
เรียนรู  เรียนรูแบบรวมมือ  การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี 
  1.  กระตุนใหคิดยอนกลับดวยการทดลอง  ใหเด็กทดสอบคําตอบของตนเองเพื่อ
เปลี่ยนความคิด ดังน้ี 
   1.1 แบงกลุมเด็กตามกลุมคาํตอบในขอ 3.2 ของขั้นเริ่มตนคิด 
   1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบของกลุมโดยใชสื่อที่ครูจัดเตรียมไวใหเด็ก
ทดสอบ ไดแก ของจริงหรือวัตถุดิบ 
   1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวยตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือหรือชวยเหลือเทาที่จําเปน 
   1.4 เม่ือเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวาผลลัพธน้ันใชหรือไมใช 
  2.  กระตุนใหคิดคนคําตอบที่ถูกตอง  โดยครูกําหนดสถานการณปญหาเพื่อใหเด็ก
คนหาสิ่งที่ตองการรู ดังน้ี 
   2.1 กระตุนใหเด็กคิดใหมโดยการอภิปรายหรือ ใหไปถามผูที่สามารถทําไดดวย
การถามวา ทาํอยางไร 
   2.2 ใหทําการทดสอบใหม  ถามีกลุมที่สามารถทําไดครคูวรใหเปนผูสงัเกตการณ
และบันทึกผลการสังเกต 
   2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรทั้งกลุมที่ทําการทดสอบใหมและกลุมผู
สังเกตการณ 
   3.  กระตุนใหทดสอบซ้ํา  โดยใหเด็กทํางานรวมกันเปนกลุม ดังน้ี 
   3.1 ใหเด็กเลาใหครูฟงถึงวธิีการทําสิ่งที่เรียนรูหลังจากที่มีประสบการณมาแลว
ตามขอ 2.2 
   3.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะเกดิตามคําตอบของเด็กแตละกลุมเปน
ขอๆ 
   3.3 ครูใหอุปกรณและเปดโอกาสใหปฏิบตัิตามขั้นตอนที่คิดไว 
   3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ    
  4.  กระตุนใหคิดทบทวนจุดบอดของความเขาใจตั้งแตเร่ิมตนคิด  โดยใช
คําถามกระตุนดังน้ี 
   4.1 ใหเด็กกลุมที่รอคอยวาดภาพขั้นตอนการทํางานและเขยีนคําอธบิายดวย
ตนเองตามขอ 3.2 
   4.2 ครูถามวา เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ 
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   4.2 ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยใหตอบทีละคน 
 ข้ันที่ 3  การประมวลความคิด 
 ขั้นการประมวลความคิดเปนการสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม
การเรียนรู การจัดการเรียนรูดังน้ี  
  1. กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปที่ข้ันเริ่มตนคิด ดังน้ี 
   1. ครูใชคําถามใหเด็กตอบคําตอบสรุปตามสาระสําคัญในขั้นเริ่มตนคิด 
   2. ใหเด็กแตละกลุมชวยกันตอบ 
  1. กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปที่ข้ันสรางความคิด ดังน้ี 
   1. ครูใชคําถามใหเด็กตอบคําตอบสรุปตามสาระสําคัญในขั้นสรางความคิด 
   2. ใหเด็กแตละกลุมชวยกันตอบ 
 ข้ันที่ 4  การขยายความคิด  
 ขั้นการขยายความคิดเปนการคิดดวยการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานในการ
สรางสรรคสิ่งใหม  การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี 
  1.  การกระตุนใหขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา....” โดยกระตุนใหเด็กใช
ความรูใหมที่ไดไปขยายความคิด ดังน้ี 
   1.1 ใชคําถามวา “ถา........” ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทําประโยชน
อะไรไดบาง เชน ถาไมทําไขเจียว เราคิดวาจะนําความรูเรื่องไขไปทาํประโยชนอะไรไดบาง ใหเด็ก
ตอบตามที่มีประสบการณ 
   1.2 ครูบันทึกคําตอบของเดก็ลงบนกระดานหรือเขียนบัตรคําติดลงบนกระดาน 
  2.  กระตุนใหคนหาคาํตอบเพื่อยืนยันความคิด  มอบหมายใหเด็กไปคนหา
คําตอบมายืนยันวาใชหรือไม  อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได  อาจทําในเวลาหรือนอก
เวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบทีน่าสนใจไปหารายละเอียดเพิ่มเติม 
  3.  กระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ   สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ
ใหมแลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปอีกและทดสอบสิ่งใหมโดยเลือกเพียง 1-2 อยาง 
 
การประเมินผล     
 การประเมินผลเปนการใชขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดังน้ี 
 1.  การสังเกตพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกระหวางปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 
  การประเมินดวยการสังเกตเปนการประเมินที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเน่ืองจากการ
สังเกตมุงเนนที่พฤติกรรมที่แสดงออกทําใหครูสามารถเขาใจความสามารถทางการคิดของเด็กเปน
รายบุคคล  การแสดงออกของเด็กโดยใชทาทางหรือการกระทําของเด็กชวยใหครูเขาใจในสิ่งที่
ตองการพูดออกมา   
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  วิธีการสังเกตแบงเปน 2 วิธี ดังน้ี 
  1.) การสังเกตแบบธรรมชาติ   เปนวิธีการเก็บขอมูลพฤติกรรมที่ เ ด็กแสดง
ความสามารถทางการคิดในสถานการณจริง  การสังเกตวิธีน้ีครูสามารถกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือ
สังเกตการแสดงความสามารถทางการคิดดานใดดานหนึ่ง 
  2.) การสังเกตแบบมีโครงสราง  วิธีการน้ีใชการสังเกตอยางมีระบบ  เปนการสังเกต
ดวยการเฝามองและฟงเพ่ือจะไดรูวาเด็กคิดอะไรและมีกระบวนการทํางานอยางไร  เครื่องมือที่ใชใน
การสังเกตคือ การบันทึกเหตุการณและแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 
 2.  การตรวจผลงาน 
  การประเมินดวยการตรวจผลงานเปนการนําผลงานของเด็ก เชน การแสดง
ความสามารถทางการคิดออกมาเปนภาพเขียน  การปฏิบัติทดลอง  การสรางสิ่งประดิษฐ โดย
จัดเปนกลุมคุณภาพของงาน  ควรมี 3 – 4 อันดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง แกไขปรับปรุง    การจัด
อันดับคุณภาพเพื่อดูความกาวหนาที่เด็กแสดงออกทางการคิด ครูควรฝกใหเด็กเก็บผลงานเพื่อ
เปรียบเทียบความกาวหนาของตนเองและเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขตอไป ครูปฐมวัยควรใช
การพูดคุยควบคูกบัการตรวจผลงานเพราะจะชวยใหครูเขาใจความคิด ความเขาใจของเด็ก 
 3.  การสนทนากับเด็ก  
  การประเมินดวยการสนทนากับเด็กเปนการประเมินอยางไมเปนทางการมีลักษณะ
ตามสภาพจริงเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  เปนวิธีการสามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวเด็กไดอยาง
ชัดเจนและโดยตรงที่สุด  การที่ครูไดสนทนาและฟงเด็กชวยใหครูไดเขาใจการคิดของเด็ก  บางครั้ง
เด็กอาจแสดงพฤติกรรมบางอยางที่ไมใชพฤติกรรมที่แทจริงแตถาครูไดสนทนา ซักถาม จะทําให
เขาใจความคิดของเด็กและสามารถประเมินเด็กไดอยางลึกซึ้ง 
  วิธีการประเมินดวยการสนทนาแบงเปน 2 วิธี ดังน้ี 
  1.) การสนทนาแบบมีโครงสราง เปนการสนทนา  สอบถาม ตามคําถามที่เตรียมไว
เปนมาตรฐานเดียวกัน หรือบางครั้งอาจใชคําวา การสัมภาษณแบบมาตรฐาน  เชน แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียนรู 
  2.) การสนทนาแบบไมมีโครงสรางเปนการสนทนาสอบถามเด็กแตละคนดวยคําถามที่
เหมาะกับเด็กแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกัน  ครูมีอิสระในการถามและเด็กมีอิสระในการตอบแต
ครูตองปรับประเด็นใหตรงกับวัตถุประสงค  เชนแบบบันทึกการสนทนากับเด็ก 
 4.  การทดสอบดวยแบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ( Performance test) ประเมินดานทักษะการคิดที่ครูกําหนดแนวทางอยางเจาะจงเพื่อให
การประเมินมีขอบเขตที่ชัดเจน วิธีการประเมินโดยใชขอคําถาม หรือ Modified Essay Question: 
MEQ เปนการประเมินโดยครูจะใชกรณีศึกษาตามลําดับเหตุการณแลวถามเด็กเปนระยะๆ ใช
สถานการณที่เปนเง่ือนไข (Conditional Situation) และคําถามที่เปนคําพูดกระตุนใหเด็กแสดง
ความสามารถทางการคิดตามวัตถุประสงคของการทดสอบที่ตั้งไว  
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 แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบคูขนาน มี
จํานวน 2 ชุด แตละชุดมี 6 ขอคําถาม  แบงเปน 3 สถานการณซ่ึงเปนเรื่องราวที่มีความตอเน่ืองกัน
โดยใหเด็กตอบเชิงปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของการทดสอบที่ตั้งไว   
  
ความสามารถของเด็กที่บงชีว้าบรรลวุตัถุประสงค 
 วัตถุประสงคหลักของรูปแบบการเรียนการสอนคือทักษะการคิดแสวงหาความรูสาํหรับเด็ก
ปฐมวัยซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการแสดงออกของเด็กขณะทํากิจกรรม  ความสามารถที่แสดงออก
ของเด็กจะตองประกอบดวยความสามารถ 6 ดานคือ  
 1. การเชื่อมโยงขอมูลคือ การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับความรูเดิมเพ่ือใหสิ่งที่
กําลังเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น  ความสามารถยอยที่แสดงออกดังน้ี 
  1.1 สังเกตโดยใชประสาทสมัผัสสวนใดสวนหนึ่ง 
  1.2 บอกลักษณะความสัมพันธของสิ่งที่กาํลังเรียนรูกบัความรูเดิมโดยอางอิงเหตุผล
ประกอบ 
 2.  การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูคือ บอกไดวาตนเองรูอะไรและตองการรูอะไร 
ความสามารถยอยที่แสดงออกดังน้ี 
  2.1 ทดสอบความรูเดิมแลวบอกวาใชหรือไมใช 
  2.2 ตั้งคําถามถามสิ่งที่ตองการรูวาทําอยางไร 
  2.3 แสดงความตองการวาตองทําการทดสอบใหม 
 3.  การใชขอมูลคอื  การนําความรูเดิมมาใชในการอธิบายหรือปฏิบัติ ความสามารถยอย
ที่แสดงออกดังน้ี 
  3.1 บอกไดวาตนเองเคยมีประสบการณอะไรบาง 
  3.2 ปฏิบัติไดตามที่ตนเองเคยมีประสบการณ 
 4.  การบอกจุดบอดของปญหาคือ วิเคราะหกระบวนการทํางานของตนเพื่อแสดงใหรูวา
ไมเขาใจในสวนใด ความสามารถยอยที่แสดงออกคือ อธิบายขั้นตอนการทํางานที่ตนเองทําจน
ประสบความสําเร็จและบอกไดวาจุดใดที่ตนเองเคยทําไมไดหรือไมเขาใจ 
 5.  การประเมินความคิดของตนคือ  การสรุปขอความรูทีค่นพบ  ความสามารถยอยที่
แสดงออกคือ การสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม 
 6.  การประเมินความกาวหนา คือ การนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม 
หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน  ความสามารถยอยที่แสดงออกดังน้ี 
  6.1 นําความรูที่คนพบมาปรบัใชใหเปนประโยชน 
  6.2 คนควาหารายละเอียดเพิ่มเติม 
  6.3 ทดสอบความรูที่ดัดแปลงใหเปนสิ่งใหม 
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ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการสอน  การจัดการเรียนรูและทักษะการคดิ     
      แสวงหาความรู 
ตาราง  แสดงความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการสอน  การจัดการเรียนรูและทักษะ 
     การคิดแสวงหาความรู 
 

กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 
การนําส่ิงที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยง
สัมพันธกับความรูเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระตุนใหเกิดความอยากรู
อยากเห็น  โดยใชประสาทสัมผัส
กับอุปกรณหรือสถานการณ 
 2. กระตุนใหสื่อสารสิ่งท่ีคิดดวย
การพูดหรืออธิบาย ครูใชคําถาม
ปลายเปดเพ่ือใหเด็กคนหาคําตอบ
โดย 
   2.1 ครูใชคาํถามวาทําไม 
   2.2 ใหเด็กระดมความคิด 
   2.3 ครูจดคําตอบของเด็กเปน
ภาษาเขียนหรือภาพหรือครูอาจมี
บัตรคํา 
3. กระตุนใหสะทอนสิ่งท่ีคิดดวย
การบอกเหตุผล   
   3.1 ใหเด็กแตละคนอธิบาย
เหตุผลประกอบคําตอบของตน 
   3.2 ครูต้ังคําถามใหเด็กตอบทีละ
คนวา ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้ 
   3.3 ครูจัดกลุมตามคําตอบของ
เด็ก 

การเชื่อมโยงขอมูล 
คือ การนําส่ิงที่กําลังเรียนรูมา
รวมเขากับความรูเดิมเพ่ือใหส่ิงที่
กําลังเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น 
- สังเกตโดยใชประสาทสัมผัสสวน
ใดสวนหนึ่ง 
- บอกลักษณะความสัมพันธของสิ่ง
ที่กําลังเรียนรูกับความรูเดิมโดย
อางอิงเหตุผลประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 2 การสรางความคิด 
การสรางความคิดคือการตรวจสอบ
ความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดย
ทดสอบความคิดของตนจากการ
ปฏิบัติ 
 

1. กระตุนใหคิดยอนกลับดวย
การทดลอง  ใหเด็กทดสอบคําตอบ
ของตนเพ่ือเปล่ียนความคิด 
   1.1 แบงเด็กตามกลุมคําตอบใน
ขอ 3.2 ของขั้นเริ่มตนคิด 
   1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบ
คําตอบของกลุมโดยใชส่ือที่ครู 
จัดเตรียมไวเพ่ือใหเด็กทดสอบ 
ไดแก  ของจริงหรือ วัตถุดิบ 
   1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบ
ดวยตนเองตามที่ตนเองคิดไวโดย 

2. บอกความตองการในสิ่งท่ี
อยากรู 
คือ บอกไดวาตนเองรูอะไร ตองการ
รูอะไร 
 

- ทดสอบความรูเดิมแลวบอกวาใช
หรือไมใช 
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ตาราง  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูไมตองชวยเหลือหรือชวยเหลือ
เทาที่จําเปน 
    1.4 เมื่อเด็กทดสอบแลวใหเด็ก
บอกวาผลลัพธนั้นใชหรือไมใช 
2. กระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่
ถูกตอง 
ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็ก
คนหาสิ่งที่ตองการรู 
   2.1 กระตุนใหคิดใหมโดยการ
อภิปรายหรือใหถามผูที่สามารถทํา
ไดดวยการถามวา ทําอยางไร 
   2.2 ใหทดสอบคําตอบใหมถามี
กลุมที่สามารถทําไดครูควรใหเปนผู
สังเกตการณและบันทึกผลการ
สังเกต 
   2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาได
เรียนรูอะไรทั้งกลุมที่ทําการทดลอง
ใหมและกลุมผูสังเกตการณ 
3. กระตุนใหทดสอบซ้ํา  โดยกลุม  
   3.1 ใหเด็กเลาใหครูฟงถึงวิธีการ
ทําส่ิงที่เรียนรูหลังจากที่มี
ประสบการณมาแลวตามขอ 2.2 
   3.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพที่
คาดวาจะเกิดตามคําตอบของเด็ก
แตละกลุมเปนขอๆ 
   3.3 ครูใหอุปกรณเด็กและเปด
โอกาสใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่คิดไว 
   3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการ
ทดสอบ 
4. กระตุนใหทบทวนจุดบอดของ
ความเขาใจตั้งแตเร่ิมตนคิด 
4.1 ใหเด็กกลุมที่รอคอยวาดภาพ
ขั้นตอนการทํางานและเขียน
คําอธิบายดวยตนเองตามขอ 3.2   

 
 
 
 
 
- ต้ังคําถามเพื่อถามส่ิงที่ตองการรู
วาทําอยางไร 
 
- แสดงความตองการวาอยากทํา
การทดสอบใหม 
 
 
 
 
 
3. การใชขอมูล 
คือ  การนําความรูเดิมมาใชในการ
อธิบายหรือปฏิบัติ 
- บอกไดวาตนเองเคยมี
ประสบการณเดิมอะไรบาง 
 
 
 
  
- ปฏิบัติตามที่ตนเองเคยมี
ประสบการณ 
 
 
4. บอกจุดบอดของปญหา 
คือ วิเคราะหกระบวนการทํางาน
ของตนเพื่อแสดงใหรูวาไมเขาใจใน
สวนใด 
- อธิบายขั้นตอนการทํางานที่ตนเอง 

 



 249 

ตาราง  (ตอ) 
 

กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
      4.2 ครูถามวา เดิมเขาใจผิดวา

อยางไรและทําอยางไรจึงทํางานได
สําเร็จ 
    4.3 ใหเด็กตอบทีละคนดวย
ความคิดของตน 

ทําจนประสบความสําเร็จและบอก
ไดวาจุดใดที่ตนเองเคยทําไมได
หรือไมเขาใจ 

ข้ันท่ี 3 การประมวลความคิด 
ประมวลความคิดคือการสรุป
ขอความรูที่เปนสาระสําคัญ 

1. กระตุนใหบอกขอความรูดวย
การคิดยอนกลับไปที่ข้ันเร่ิมตน
คิด 
2. กระตุนใหบอกขอความรูดวย
การคิดยอนกลับไปที่ข้ันสราง
ความคิด 

5. การประเมินความคิดของตน 
คือ  การสรุปขอความรูที่คนพบ 
 
- การสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการ
ทํากิจกรรม 
 

ข้ันท่ี 4 การขยายความคิด 
การขยายความคิดคือการคิดดวยนํา
ความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานใน
การสรางสรรคส่ิงใหม 

1.กระตุนใหขยายความคิดโดยใช
คําถามวา “ถา..”  โดยกระตุนให
เด็กใชความรูใหมที่ไดไปขยาย
ความคิด 
    1.1 ใชคําถามวา “ถา....” ถาไม
ทําตามสถานการณจะนําความรูไป
ทําประโยชนอะไรไดบาง 
    1.2 ครูบันทึกคําตอบของเด็กลง
บนกระดานหรือเขียนบัตรคําติดลง
บนกระดาน 
 2. กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อ
ยืนยันความคิด โดยมอบหมายให
เด็กไปคนหาคําตอบมายืนยันวาใช
หรือไม  อาจเปนเหตุผลรายบุคคล
หรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลาหรือ
นอกเวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบที่
สนใจไปคนควารายละเอียดเพิ่มเติม 
3. กระตุนใหทดสอบความคิด
ใหมอยางอิสระ   โดยสรุป
สาระสําคัญจากการคนพบใหมแลว
สรางสรรคส่ิงใหมตอไปอีกและ
ทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 
1-2  อยาง 

6. การประเมินความกาวหนา 
คือ  การนําเอาความรูที่คนพบมา
คิดดัดแปลงใหเกิดส่ิงใหม หรือการ
นําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปน
ประโยชน 
- นําความรูที่คนพบมาปรับใชให
เปนประโยชน 
 
 
 
 
 
- คนควาหารายละเอียดเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
- ทดสอบความรูที่ดัดแปลงใหเปน
ส่ิงใหม 
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กระบวนการเรียนการสอน                         การจัดการเรียนรู                      ทักษะการคิดแสวงหาความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ความสอดคลองระหวางกระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูและทักษะ 
      การคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด 

ขั้นที่ 2 การสรางความคิด 

ขั้นที่ 4 การขยายความคิด 

ขั้นที่ 3 การประมวลความคิด 

1. กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น 
2. กระตุนใหส่ือสารสิ่งที่คิด 
3. กระตุนใหสะทอนส่ิงที่คิด 

1. กระตุนใหคิดยอนกลับ 
2. กระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง 
 
3. กระตุนใหทดสอบซ้ํา 
 
 
 
4. กระตุนใหทบทวนจุดบอดความ
เขาใจตั้งแตเร่ิมตนคิด 

กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิด
ยอนกลับไปที่ข้ันเร่ิมตนคิดและข้ันสราง
ความคิด 

1. กระตุนใหเกิดการขยายความคิดโดย
ใชคําถามวา “ถา...” 
2. กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยัน
ความคิด 
 3. กระตุนใหทดสอบความคิดใหม
อยางอิสระ 

การเชื่อมโยงขอมูล 

บอกความตองการในสิ่งที่อยากรู 

การใชขอมูล 

บอกจุดบอดของปญหา 

การประเมินความคิดของตน 

การประเมินความกาวหนา 



 251 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. สรางความคิด 4. ขยายความคิด 

1. เริ่มตนคิด 

3. ประมวลความคิด 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
              

 

ทักษะการคิด

แสวงหาความรู 
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ดัชนีบงชี้ในการนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใหบรรลวุัตถุประสงค  
 1. ครูสามารถเขาใจชัดเจนเม่ือไดลงมือปฏิบัติแลวกลับมาอานเอกสารรูปแบบการเรียน
การสอนทบทวนอีกครั้งจะทําใหเขาใจวาถาเด็กทํากิจกรรมนี้แลวเด็กสามารถเชื่อมโยงขอมูล  ตรง
กับขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิด สอดคลองกับวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน 
 2. เทคนิคการจดัการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยตามกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีดังน้ี 
  วันที่ 1  จัดกระบวนการเรียนรูตั้งแตขั้นที่ 1 ขั้นการเริ่มตนคิดถึงขั้นที่ 2 ขั้นการสราง
ความคิด ขอ2.3  วันแรกนี้จะใชเวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง จากการศึกษาวิจัยพบวาเด็กสนใจ
กิจกรรมอยางตอเน่ือง  เร่ิมตนดวยกิจกรรมกลุมใหญใชเวลาประมาณ 10 นาที ตอจากนั้นจะเปน
การคิดการทํางานเปนกลุมเล็กๆ  เด็กปฐมวัยตองแสวงหาความรูหลายรูปแบบเพ่ือใหไดคําตอบ
ตามที่ตองการรู  กิจกรรมประกอบดวย  การทดสอบคําตอบตามที่คิดดวยตนเองวาใชหรือไม  การ
ออกสอบถามผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ  นําขอมูลที่ไดกลับมาทดสอบอีกวาใชหรือไมทุกกลุม 
  วันที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 2 ขั้นการสรางความคิด ขอ 3. ถึงขั้นที่ 3 ขั้นการ
ประมวลความคิด 
  วันที่ 3 จัดกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 4 ขั้นขยายความคิด  จัดกระบวนการเรียนรูถึงขอ     
 2. ซ่ึงเด็กตองคิดและออกแสวงหาความรูเพ่ิมเต็ม กลับมาเลาสูกันฟงและวางแผนรวมกับครูวา
พรุงน้ีจะทําอะไรทําอยางไร 
  วันที่ 4 จัดกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 4 ขั้นขยายความคดิ ขอ 3. 
  หมายเหตุ  ผูสอนสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม   
 3. การจัดการเรียนการสอนหนวยแรกสําหรับครูที่เร่ิมตนใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ 
ครูตองกระตุนใหเด็กคิดเม่ือเขาติดจุดบอดของปญหา คือครูพูดวา เราจะทําอยางไรครูก็ไมรู เพ่ือน
ในหองก็ไมรู เราจะทําอยางไรดี ครูตองกระตุนใหเด็กคิดแสวงหาความรู ครูตองแนะนําวาจะตองไป
ถามผูรูไหมเพราะครูก็ไมรู ครูควรบันทึกจุดบอดของปญหาของเด็กไวเปนหลักฐานดวย 
 4. ครูตองวางแผนเตรียมผูรูหรือผูเชี่ยวชาญที่เด็กตองไปสอบถามขอมูล ผูรูตองมีขอมูลที่
เด็กตองการและตองมีเทคนิคการตอบเด็กเนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุยังนอยประสบการณยังนอยเพ่ือ
ขยายจุดบอดของปญหาของเด็ก ถาไมเตรียมไวอาจทําใหเด็กไมประสบความสําเร็จในการแสวงหา
ความรู 
 5. ครูตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีทุกขั้นตอนจะทําใหการจัดการเรียนรูแกเด็ก
ประสบความสําเร็จ  ถาครูไมไดวางแผนการจัดการเรียนรูไวลวงหนาคิดวาอานแผนการจัดการ
เรียนรูวันนั้นแลวจัดกิจกรรมไดเลยจะพบวาครูไมสามารถจัดกิจกรรมไดทันความคิดของเด็ก เด็ก
แสดงความคิดของเขาออกมาทุกขั้นตอนการเรียนรู  ครูจึงตองใชความคิดคาดเดาความคิดของเด็ก
ไวลวงหนาเพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับความคิดของเด็กสวนใหญครูจะคาดเดา
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ถูกตองเพราะมีประสบการณการทํางานกับเด็กแตบางครั้งคาดการณไมไดวาเด็กคิดอะไรอยู เด็ก
ตองการอะไร  วิธีการนี้ทาทายความคิดของครูมาก 
 6. ครูผูใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัยจะ
สามารถสอนไดชํานาญประมาณหนวยการเรียนรูที่ 4 
 7.   ครูตองสามารถใชคําถามกระตุนการคิดของเด็กไดถูกตองกับขั้นตอนการเรียนรู 
 8.  การจัดการเรียนรูครูควรจัดเตรียมสื่อการสอนใหพรอม เชน ขั้นเริ่มตนคิดและขั้นสราง
ความคิดครูควรเก็บอุปกรณไวใหมิดชิดแตสามารถหยิบไดสะดวก ใหนําอุปกรณออกมาแสดงเทาที่
เด็กตองการกอน เพ่ือกระตุนใหเด็กใชความคิดของตนใหมากที่สุด   
 9. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนกับหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากประมาณ 30-40 
คน ครูปฐมวัยควรปฏิบัติดังน้ี 
  9.1 ครูตองกระตุนและเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงออกในการสอนแตละครั้ง 
  9.2 ตองจัดสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนเด็ก เด็กทุกคนตองไดใชสื่อใน
การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  9.3 การทํางานกลุมตองใหเด็กทุกกลุมเกิดความเขาใจเรื่องที่กําลังเรียนรู เชน 
ตองการรูอะไร ตองแสวงหาความรูอยางไร ตองสามารถเก็บขอมูลดวยตนเองไดอยางไร  
  9.4 ตองฝกใหเด็กรูจักการรอคอย และครูควรจัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับกลุมที่รอ
คอย      
  9.5 ควรยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสมเพราะหองเรียนที่มีเด็กจํานวนมากอาจตอง
ใชเวลานานกวาหองเรียนที่มีเด็กจํานวนนอย 
 10. การประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูดวยการสังเกตเปนวิธีการประเมินที่ครู
ปฐมวัยสามารถปฏิบัติไดตามสภาพจริงเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
เน่ืองจากการสังเกตมุงเนนที่พฤติกรรมที่แสดงออกทําใหครูสามารถเขาใจความสามารถทางการคิด
ของเด็ก การประเมินทักษะการคิดแสวงหาความรูในหองเรียนที่มีนักเรียนจํานวนมากประมาณ 30-
40 คน ครูปฐมวัยไมสามารถสังเกตเด็กไดทุกคนในหนึ่งวัน  ครูจะตองกําหนดจุดมุงหมายเพื่อ 
ศึกษาทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กกี่คนตอหน่ึงวัน อาจเปน 5 -10 คนตอวัน หรือจะสังเกต
เด็กกลุมใดกลุมหน่ึง  หรืออาจกําหนดจุดมุงหมายเพื่อประเมินความสามารถดานใดดานหนึ่งของ
ทักษะการคิดแสวงหาความรูจะทําการสังเกตวันละ 5 – 10 คน เครื่องมือที่ใชในการสังเกต ไดแก 
แบบบันทึกเหตุการณและแบบตรวจสอบรายการ  
 



การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนการเตรียมตัวครูเพ่ือใหทราบวาการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนอยางไร  ครูจะมีความ
ม่ันใจในการสอนเพราะไดเตรียมความพรอมทั้งในดานสาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  
กระบวนการเรียนการสอน  สื่อและแหลงการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรูและสิ่งจําเปนอ่ืนใน
การเรียนการสอนไวลวงหนา  พิจารณาใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  ความสนใจและความ
ตองการของเด็ก  เด็กไดรับประโยชนเต็มที่  ประหยัดเวลาในการสอน  สงผลใหครูปฐมวัยจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ   
 
หนวยการเรยีนรู 
 การกําหนดหนวยการเรียนรูหรือหัวขอเร่ือง  ครูปฐมวัยตองศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546   กําหนดสาระการเรียนรูรายปไวแลวนําไปบูรณาการกําหนดเปนชื่อ
หนวยการเรียนรูตางๆ  เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนรูและใหเด็กไดเรียนรูในลักษณะเปนองค
รวม  โดยใชจัดการเรียนการสอนในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ   
 คุณสมบัติของหนวยการเรยีนรูที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีดังน้ี   
  1. หัวเรื่องของหนวยการเรียนรูเปนเรื่องเล็กๆไมกวางเกินไป  
  2.  หัวเรื่องของหนวยการเรียนรูเปนเรื่องที่เด็กสนใจ 
  3.  หัวเรื่องของหนวยการเรียนรูเกิดขึ้นในสถานการณชีวิตประจําวันของเด็ก 
  4. เปนเรื่องที่เด็กมีความรูเดิมอยูบาง 
  5.  เปนเรื่องที่เด็กสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนรูกับความรูเดิมได 
  6.  เปนหนวยการเรียนรูที่มีสาระการเรียนรูเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
  7.  เปนหนวยการเรียนรูที่สามารถจัดกิจกรรมใหเด็กไดวางแผนและสืบคนหรือ
แกปญหาไดดวยตนเองโดยปฏิบัติการสรางผลงานหรือทําการทดลองหรือทําการสํารวจขอเท็จจริง
จากแหลงการเรียนรูในชุมชน 
  8.  เปนหนวยการเรียนรูแบบบรูณาการ 
   หนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดสาระการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองราวที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริงเปนตัวตั้ง  แลวนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตร ภาษา วิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร ศิลปะ พัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน  มารวมเปนหนวยและสรางบรรยากาศใน
การเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
  ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู  ครูปฐมวยัอาจใชเวลาจัดการ
เรียนรูประมาณ 1 สัปดาห หรือ 2 สัปดาห ก็ไดตามความเหมาะสม 
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 หนวยการเรียนรูที่เปนตวัอยางในคูมือครูฉบับน้ีมีจํานวน 2 หนวย ดังน้ี   
  1. ไข 
  2. ขาว 
 การคัดเลือกหนวยการเรียนรูเพ่ือเปนตวัอยางสําหรับคูมือครูฉบับน้ีผูวิจัยไดดําเนินการ
สอบถามครูปฐมวัยที่มีประสบการณการสอนเด็กอายุ 5 – 6 ป จากหนวยงานสังกัดตางๆ จํานวน 
100 คน ปรากฏผลวา  
  หนวยการเรียนรูที่เหมาะสมในระดับมากที่สุดคือ  
   -  ไข   
   -  นม   
   -  ขาว   
   -  นํ้า   
  หนวยการเรียนรูที่เหมาะสมในระดับมากไดแก   

- ฟน   
- รางกายของเรา   
- บานของเรา  
- อากาศ  
- มด   
- ผีเสื้อ  
- ดอกไม   
- สี   
- เสื้อผา  
- ขยะ  
- หนังสือ  
- กลวย  
- เรือ 

 การจัดหนวยการเรียนรูควรสลับไประหวางหนวยที่ตองใชสื่อการเรียนรูมากกับหนวยที่
ตองใชสื่อการเรียนรูนอย  เสนอแนะใหพยายามเลือกเรื่องที่มีสื่อการเรียนรูในทองถิ่น หางายและ
ราคาไมแพง 
 การเลือกหนวยการเรียนรูสําหรับครูที่เร่ิมทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ควรเลือก
หนวยการเรียนรูที่เปนเรื่องที่ใกลตัวเด็กสื่อการเรียนรูหางาย  เม่ือพบปญหาการสอนขั้นตอนใด
กิจกรรมใดครูจะไดนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่เปนเรื่องยากขึ้นตอไป 
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แผนการจัดการเรียนรูคืออะไร 
 แผนการจัดการเรียนรูคือ สิ่งที่ครูเขียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติการสอน  การใชสื่อและแหลงการเรียนรู  และการประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรูที่
ตองการ  ใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ความพรอมของโรงเรียนและสภาพชีวิตจริงใน
ทองถิ่น 
 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคดิแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 
  1. หัวขอเรื่อง 
  2. สาระสําคัญ 
  3. จุดประสงคการเรียนรู 
  4. กระบวนการจดัการเรียนรู 
  5. สื่อและแหลงการเรียนรู 
  6. การประเมินผลการเรียนรู 
  7. บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะ 
  8. ภาคผนวก   
 องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูแตละองคประกอบมีลักษณะดังน้ี 

1.  หัวขอเรื่อง   
      หัวขอเรื่องจะระบุเปนหนวยการเรียนรูเรื่องอะไร  สอนชั้นใด  มีระยะเวลาในการสอน
เทาใด  ตัวอยางเชน 

แผนการจัดการเรียนรู 
ชื่อหนวยการเรียนรู  “ไข” 

ชั้นอนุบาลปที ่3 
เวลา 4 ชัว่โมง(ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 

 2.   สาระสําคัญ 
       สาระสําคัญเปนแกนของความรู  เจตคติ  และทักษะที่ตองการปลูกฝงใหเกิดกับตัว
ผูเรียน  ในการจัดการเรียนรูแตละหัวขอเร่ืองน้ัน  สาระสําคัญจะเปนตัวกําหนดจุดประสงคของแตละ
หัวขอเรื่อง  ครูปฐมวัยจะตองวิเคราะหและศึกษาใหเขาใจวาตองการใหเด็กเกิดความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับเรื่องน้ันอยางไรและเมื่อจบบทเรียนเด็กจะไดอะไรจากการจัดการเรียนรูน้ัน  การเขียน
สาระสําคัญควรคํานึงถึงเกณฑกําหนดดังน้ี 
 2.1 เขียนเปนประโยคบอกเลาที่มีความหมายชัดเจน  สามารถเขาใจงายไมซับซอน 
ไมใชกําหนดเปนคําหรือหัวขอ หรือวลี     
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     2.2 ไมควรเขยีนเปนคําสั่ง เชน เราควรกนิไขทุกวันเพ่ือใหรางกายเติบโตแข็งแรง 
       2.2 ตองไมเขียนออกมาเปนรูปของเน้ือหาโดยเลี่ยงการใชคําวาคือ  หมายถึง  เชน  
ฯลฯ  แตใชคาํวาเปนแทน   
       2.4 สาระสําคัญตองสรุปสิ่งที่สําคัญซ่ึงพิสจูนแลวเชื่อถือได 
       2.5 สาระสําคัญจะตองเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  ระดับชั้นเรียน   
 3. จุดประสงคการเรียนรู 
       จุดประสงคการเรียนรูเปนจุดประสงคที่พิจารณาถึงผลการเรียนยอยๆ  หรือพฤติกรรม
ตางๆ หรือทักษะตางๆที่ควรจะใหเกิดขึ้นในระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละหนวยการ
เรียนรู เชน 
                     จุดประสงคการเรียนรู 
    เม่ือเด็กเรียนจบหนวยการเรียนรูน้ีแลวจะสามารถใชทักษะการคิดแสวงหาความรู
ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ 6 ดานดังน้ี 
   1.  สามารถเชื่อมโยงขอมูลได 
   2.  สามารถบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูได 
   3.  สามารถใชขอมูลได 
   4.  สามารถบอกจุดบอดของปญหาได 
   5.  สามารถประเมินความคิดของตนได 
   6.  สามารถประเมินความกาวหนาได 
 4.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
      รูปแบบการเรยีนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยแบง
กระบวนการเรียนการสอนเปน 4 ขั้นตอนแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
  ขั้นที่ 1  ขั้นการเริ่มตนคิด 
                  ขั้นการเริ่มตนคิดเปนการนําสิ่งที่กําลังเรียนรูไปเชื่อมโยงสัมพันธกับความรูเดิมของตน
การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี   
  1.  กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันกับอุปกรณหรือสถานการณ โดยใหเด็กดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง กับวัตถุของจริงหรือ
การทัศนศึกษา 
  2.  กระตุนใหสื่อสารสิ่งที่คิดดวยการพูดหรืออธิบาย ครูใชคําถามปลายเปดเพื่อใหเด็ก
คนหาคําตอบ โดย 
   2.1 ครูใชคําถามวาทําไม 
   2.2 ใหเด็กระดมความคิด 
   2.3 ครูจดคําตอบของเด็กเปนภาษาเขียนหรือ ภาพ หรือครูอาจมีบัตรคํา 



 259 

  3.  กระตุนใหเด็กสะทอนสิ่งที่คดิดวยการบอกเหตุผลที่คิด  โดยใหเด็กแสดงสิ่งที่ตน
คิดดังน้ี 
   3.1 ใหเด็กแตละคนอธบิายเหตุผลประกอบคําตอบของตน 
   3.2 ครูตั้งคําถามใหเด็กตอบทีละคนวาทําอยางไรจึงเปนเชนน้ี 
   3.3 ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบ ตวัอยางเชน 
        
                                                 กลุมคําตอบ        

 
                                                                           ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 
 
 
                                                                           กลุมคําตอบ        
 
 
 
                                                                          ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล   

 
  ขั้นที่ 2  ขั้นการสรางความคิด 
  ขั้นการสรางความคิดเปนการตรวจความเขาใจในสิ่งที่ตนคิดโดยทดสอบความคิดของ
ตนจากการปฏิบัติ การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี 
  1.  กระตุนใหคิดยอนกลับดวยการทดลอง  ใหเด็กทดสอบคําตอบของตนเองเพื่อ
เปลี่ยนความคิด ดังน้ี 
   1.1 แบงกลุมเด็กตามกลุมคาํตอบในขอ 3.2 ของขั้นเริ่มตนคิด 
   1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบของกลุมโดยใชสื่อที่ครูจัดเตรียมไวใหเด็ก
ทดสอบ ไดแก ของจริงหรือวัตถุดิบ 
   1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวยตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือหรือชวยเหลือเทาที่จําเปน 
   1.4 เม่ือเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวาผลลัพธน้ันใชหรือไมใช 
  2.  กระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง  โดยครูกําหนดสถานการณปญหาเพื่อใหเด็ก
คนหาสิ่งที่ตองการรู ดังน้ี 
   2.1 กระตุนใหเด็กคิดใหมโดยการอภิปรายหรือ ใหไปถามผูที่สามารถทําไดดวย
การถามวา ทาํอยางไร 
   2.2 ใหทําการทดสอบใหม  ถามีกลุมที่สามารถทําไดครคูวรใหเปนผูสงัเกตการณ
และบันทึกผลการสังเกต 
   2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรทั้งกลุมที่ทําการทดสอบใหมและกลุมผู
สังเกตการณ 
   3.  กระตุนใหทดสอบซ้ํา โดยใหเด็กทํางานรวมกันเปนกลุม ดังน้ี 

เทไขลงกระทะทอด

เอาน้าํมันใสไข  เอา
ไปทอด  แลวเติม
น้ํามันลงอีก 
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   3.1 ใหเด็กเลาใหครูฟงถึงวธิีการทําสิ่งที่เรียนรูหลังจากที่มีประสบการณมาแลว
ตามขอ 2.2 
   3.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะเกดิตามคําตอบของเด็กแตละกลุมเปน
ขอๆ 
   3.3 ครูใหอุปกรณและเปดโอกาสใหปฏิบตัิตามขั้นตอนที่คิดไว 
   3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ    
  4. กระตุนใหทบทวนจุดบอดของความเขาใจตั้งแตเริ่มตนคิด  โดยใชคําถามกระตุน
ดังน้ี 
   4.1 ใหกลุมที่รอคอยวาดภาพขั้นตอนการทํางานและเขียนคําอธิบายตามขอ3.2 
   4.2 ครูถามวาเดิมเขาใจผิดวาอยางไรและทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ 
   4.3 ใหเด็กตอบทีละคนดวยความคิดของตนเอง 
  ขั้นที่ 3  ขั้นการประมวลความคิด 
  ขั้นการประมวลความคิดเปนการสรุปขอความรูที่เปนสาระสําคัญที่ไดจากการทํา
กิจกรรม  การจัดการเรียนรูดังน้ี  
   1.กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปทีข่ัน้เริ่มตนคิด  ครูใชคําถามให
เด็กตอบคําตอบสรุปตามสาระสําคญั 
   2.กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิดยอนกลับไปทีข่ัน้สรางความคดิ  ครูใช
คําถามใหเด็กตอบคําตอบสรุปตามสาระสาํคัญ 
  ขั้นที่ 4  ขั้นการขยายความคิด  
  ขั้นการขยายความคิดเปนการนําความรูที่คนพบไปเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคสิ่ง
ใหม  การจัดการเรียนรูมีลําดับดังน้ี 
   1.  กระตุนใหขยายความคิดโดยใชคําถามวา “ถา..”  โดยกระตุนใหเด็กใชความรู
ใหมที่ไดไปขยายความคิด ดังน้ี 
    1.1 ใชคําถามวา “ถา........” ถาไมทําตามสถานการณจะนําความรูไปทํา
ประโยชนอะไรไดบาง เชน ถาไมทําไขเจียว เราคิดวาจะนําความรูเรือ่งไขไปทําประโยชนอะไรได
บาง ใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ 
    1.2 ครูบันทึกคําตอบของเดก็ลงบนกระดานหรือเขียนบัตรคําติดลงบน
กระดาน 
   2. กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยันความคิด  มอบหมายใหเด็กไปคนหาคําตอบ
มายืนยันวาใชหรือไม  อาจเปนเหตุผลรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได  อาจทําในเวลาหรือนอกเวลาก็ได
โดยเลือกคําตอบที่นาสนใจไปหารายละเอียดเพิ่มเติม 
   3. กระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยางอิสระ   สรุปสาระสําคัญจากการคนพบใหม
แลวคิดสรางสรรคสิ่งใหมตอไปอีกและทดสอบสิ่งใหม 
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 6.  สื่อและแหลงการเรียนรู 
                 สื่อและแหลงการเรียนรูคือวัสดุอุปกรณและสถานที่ที่ครูและเด็กจะตองใชเพ่ือกอใหเกิด
การเรียนรู  โดยกําหนดลงไปวาเปนสื่อการเรียนรูชนิดใดและแหลงการเรียนรูที่ใดที่ครูสามารถใช
เหมาะสมสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูและสาระสําคัญอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กปฐมวัยเรียนรูไดมี
ประสิทธิภาพจากการใชสื่อของจริง 
 7.  การประเมินผลการเรียนรู 
      การประเมินผลการเรียนรูเปนการตรวจสอบวาหลังจากผานการทํากิจกรรมการเรียน
การสอนตางๆแลว  เด็กไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังไวในวัตถุประสงคการเรียนรู
ที่กําหนดไวหรือไม  การประเมินผลอาจใชวิธีการตางๆ เชน การสังเกต  การพูดคุย  การปฏิบัต ิ
การตรวจผลงาน  และการทดสอบ เปนตน 
 8.  บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะ 
      บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะเปนการบันทึกผลการประเมินการเรียนรูของเด็กและการ
ประเมินการสอนของครู  ครูตองบันทึกสิง่ที่ครูพบเกี่ยวกับการสอน เชนพฤติกรรมของเด็กที่ปรากฏ  
ปญหาที่พบ  ความรูสึกของเด็กและของครู เปนตน  ควรบันทึกทุกครัง้  นอกจากนี้ครูอาจเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนรูครั้งตอไป 
 9.  ภาคผนวก 
          ภาคผนวกเปนการเขียนสิ่งจําเปนอ่ืนๆที่ตองใชประกอบการจัดการเรียนรูแกเด็ก เชน 
คําแนะนําในบางกิจกรรม  ความรูสําหรับครเูปนรายละเอียดที่ชวยใหครูจัดการเรียนรูไดครอบคลุม
สาระการเรียนรูที่กําหนดไว  เน้ือเพลง  เรื่องยอของนิทาน เปนตน 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ดีควรคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก  ใชภาษาเขียนสื่อ
ความหมายชัดเจน  ทําใหผูอานเขาใจงายและเขาใจตรงกัน  ทุกหัวขอในแผนมีความสอดคลอง
สัมพันธกัน  มีรายละเอียดพอสมควรไมยนยอหรือยืดเยื้อจนเกินไป 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
ชื่อหนวยการเรียนรู  “............” 

ชั้นอนุบาลปที ่3 
เวลา 2 ชัว่โมง(ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 

 
สาระสําคัญ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
จุดประสงคการเรียนรู 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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กระบวนการจดัการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู 
ขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด 

1. ..................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................... 

 
 

ขั้นที่ 2  ขั้นการสรางความคิด 

1. ..................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................... 
4. ..................................................................................................................... 
5. ..................................................................................................................... 
6. ....................................................................................................................... 

 
 

ขั้นที่ 3  ขั้นการประมวลความคิด 

1. ..................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................... 

 

ขั้นที่ 4  ขั้นการขยายความคิด  
1.  .............................................................................................................. 
2. ...................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................... 

 

 
ประเมินผลการเรียนรู 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ภาคผนวก 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 



แผนการจัดการเรียนรู 
ชื่อหนวยการเรียนรู  “ไข” 

ชั้นอนุบาลปที่ 3 
เวลา 4 ชั่วโมง(ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 

 
สาระสําคัญ  ไขขาวและไขแดงเปนสวนประกอบสําคัญของไข  ไขขาวอยูสวนนอกสุด ไขแดงอยู
กลางฟอง ไขขาวและไขแดงสามารถแยกออกจากกันได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือเด็กเรียนจบหนวยการเรียนรูน้ีแลวจะสามารถใชทักษะการคิดแสวงหาความรูซ่ึง
ประกอบดวยความสามารถ 6 ดานดังน้ี 
 1. สามารถเชื่อมโยงขอมูลได 
 2. สามารถบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูได 
 3. สามารถใชขอมูลได 
 4. สามารถบอกจุดบอดของปญหาได 
 5. สามารถประเมินความคิดของตนได 
 6. สามารถประเมินความกาวหนาได 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ของรูปแบบฯ 

การจัดการเรียนรู ส่ือและแหลง 
การเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 

1.กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
โดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกับอุปกรณหรือ
สถานการณ  โดยใหดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง  

ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 
ใหเด็กดูสีของไขเจียว ดมกลิ่น  และชิมรส 
 

 
ไขเจียว 

2. กระตุนใหสื่อสารสิ่งท่ีคิดดวยการพูด
หรืออธิบาย ครูใชคําถามปลายเปดเพ่ือให
เด็กคนหาคําตอบ โดย 
2.1 ครูใชคําถามวา ทําไม   
2.2 ใหเด็กระดมความคิด  
2.3  ครูจดคําตอบของเด็กเปนภาษาเขียน
หรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ 

 
 
 
1. ครูถามวาทําไมไขเจียวเปนสีเหลือง   
2. ใหเด็กชวยกันบอกคําตอบ   
3. ครูบันทึกคําตอบเปนภาพหรือบัตรคํา 

 
 

3. กระตุนใหสะทอนสิ่งท่ีคิดดวยการ
บอกเหตุผล   
3.1 ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบ
คําตอบของตน  
3.2 ครูต้ังคําถามใหเด็กตอบทีละคนวา  
     ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้  
      
3.3 ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบของ 
ตัวอยางเชน 
        
 กลุมคําตอบ        

 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 
 
 
กลุมคําตอบ        

 
 
 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล   

 

 
1. ใหเด็กแตละคนบอกคําตอบของตน 
 
2. ครูจึงถามวา ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้   
- ใหเด็กอธิบายอยางอิสระ 
- ใหเด็กอธิบายเหตุผลประกอบ 
3. ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบ เชน  
 
 
กลุมคําตอบ        

 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 
 
 
กลุมคําตอบ        

 
 
 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล   

 
 

 

 
 

เอาน้าํมันใสไข  เอา

ไปทอด  แลวเติม

น้ํามันลงอีก 

 

เทไขลงกระทะทอดเลย 

เทไขลงกระทะทอด

เอาน้าํมันใสไข  เอา

ไปทอด  แลวเติม

น้ํามันลงอีก 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

ของรูปแบบฯ 
การจัดการเรียนรู ส่ือและแหลง 

การเรียนรู 
ข้ันท่ี 2  ข้ันการสรางความคิด 
กระตุนใหคิดยอนกลับดวยการทดลอง 
ใหเด็กทดสอบคําตอบของตนเองเพื่อ
เปล่ียนความคิด 
    1.1 แบงกลุมเด็กตามกลุมคําตอบในขอ 
3.2 ของขั้นเริ่มตนคิด 
    1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบ
ของกลุมโดยใชส่ือที่ครูจัดเตรียมไวเพ่ือให
เด็กทดสอบ  ไดแก ของจริง หรือวัตถุดิบ 
   1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบ
ดวยตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือหรือชวยเหลือเทาที่จําเปน 
   
 
 1.4 เมื่อเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวา
ผลลัพธนั้นใชหรือไมใช   

ข้ันท่ี 2  ข้ันการสรางความคิด 
 
 
1. แบงกลุมเด็กตามแนวคิด 
 
2. ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบโดยใช
ส่ือของจริง หรือ วัตถุดิบ 
 
3. ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวย
ตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือ  ครูดูแลใหความชวยเหลือ
เล็กนอยเฉพาะตอนทอดในกระทะเทาที่ 
จําเปน 
4. ใหเด็กแตละกลุมบอกผลการทดสอบวา
ใชหรือไมใช 

 
1. ไข 
2. กระทะไฟฟา 
3. น้ํามัน 
4. จาน 
5. ชอนสอม 

2. กระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง 
ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาสิ่ง
ที่ตองการรู   
2.1 กระตุนใหคิดใหมโดยการอภิปรายหรือ
ใหถามผูที่สามารถทําไดดวยการถามวาทํา
อยางไร... 
 
2.2 ใหทดสอบคําตอบใหม  ถามีกลุมที่
สามารถทําไดครูควรใหเปนผูสังเกตการณ
และบันทึกผลการสังเกต 
2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรทั้ง
กลุมผูทําการทดสอบใหมและกลุมผู
สังเกตการณ 

 
 
 
1. ครูนาํผลงานของแตละกลุมมาใชเปน
สถานการณ  ใหเด็กถามผูท่ีสามารถทํา
ไขเจียวใหเปนสีเหลืองได เชนถามวา 
ทําอยางไรไขเจียวจึงเปนสีเหลือง 
 2. ใหทดลองทําไขเจียวใหม ถามีกลุมที่
ทําไดแลวใหเปนผูสังเกตการณและบันทึก
ผลการสังเกต 
3. ใหเด็กรวมกันสรุปวาไดเรียนรูอะไรทั้งผู
ที่ทดลองทําไขเจียวและผูสังเกตการณ 

 
 
 
1. ไข 
2. กระทะไฟฟา 
3. น้ํามัน 
4. จาน 
5. ชอนสอม 

3. กระตุนใหทดสอบซ้ํา  โดยกลุม 
   3.1 ใหเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําส่ิงที่
เรียนรูหลังจากที่มีประสบการณมาแลวตาม
ขอ 2.2 
 

 
 
1. แบงกลุมเด็ก กลุมละ 5 คนใหแตละ
กลุมชวยกันบอกวิธีการทําไขเจียวจาก
ประสบการณที่เคยทํามาแลว 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

ของรูปแบบฯ 
การจัดการเรียนรู ส่ือและแหลง 

การเรียนรู 
 3.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะ
เกิดตามคําตอบของเด็กแตละกลุมเปนขอๆ 
  
 3.3 ครูใหอุปกรณเด็กและเปดโอกาสให
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คิดไว 
 3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 

3.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพขั้นตอนการ
ทําไขเจียวตามคําบอกของเด็กแตละกลุม
เปนขอๆ 
3.3 ครูใหอุปกรณแกเด็กและเปดโอกาสให
เด็กชวยกันทําไขเจียวตามขั้นตอนที่คิดไว 
3.4 ใหเด็กแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 

1. ไข 
2. กระทะไฟฟา 
3. น้ํามัน 
4. จาน 
5. ชอนสอม 

4. กระตุนใหคิดทบทวนจุดบอดของ
ความเขาใจตั้งแตเร่ิมตนคิด 
4.1 ใหกลุมที่รอคอยวาดภาพขั้นตอนการ
ทํางาน 
4.2 ครูถามวา เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและ
ทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ 
4.3 ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยให
ตอบที่ละคน 

 
4.1 ใหกลุมที่รอคอยวาดภาพขั้นตอนการ
ทํางาน 
4.1 ครูถามวา เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและ
ทําอยางไรจึงทําไขเจียวใหเปนสีเหลืองได
สําเร็จ 
4.3 ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยให
ตอบที่ละคน 

 

ข้ันท่ี 3  ข้ันการประมวลความคิด 
1. กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิด
ยอนกลับไปที่ข้ันเร่ิมตนคิด  ครูใช
คําถามกระตุนใหเด็กคิดคําตอบสรุปตาม
สาระสําคัญ 
 1. กระตุนใหบอกขอความรูดวยการ
คิดยอนกลับไปที่ข้ันสรางความคิด  ครู
ใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดคําตอบสรุป
ตามสาระสําคัญ 

ข้ันท่ี 3  ข้ันการประมวลความคิด 
เด็กแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญที่ได
จากการทํากจิกรรม โดยครูถามวา 
1. สวนประกอบสําคัญของไขมีอะไรบาง 
2. เมื่อกะเทาะเปลือกไขออกมาแลวไขขาว
อยูตรงไหนและมีลักษณะอยางไร  ไขแดง
อยูตรงไหนและมีลักษณะอยางไร   
3. เราสามารถแยกไขขาวออกจากไขแดง
ไดหรือไม 

 
 

ข้ันท่ี 4  ข้ันการขยายความคิด  
1. กระตุนใหขยายความคิดโดยใช
คําถามวา “ถา..”   
กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไปขยาย
ความคิดโดย 
1.1 ใชคําถามวา “ถา........”   ถาไมทําตาม
สถานการณจะนําความรูไปทําประโยชน
อะไรไดบาง เชน ถาไมทําไขเจียว  เราคิด
วาจะเอาความรูเรื่องไขไปทําประโยชนอะไร
ไดบางใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ   
1.2 ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาน
หรือเขียนบัตรคําติดลงบนกระดาน 

ข้ันท่ี 4  ข้ันการขยายความคิด  
 
 
 
1. ครูถามเด็กวา เราจะเอาความรูเรื่องไข
ไปทําประโยชนอะไรไดบาง  ใหเด็กตอบ
ตามที่มีประสบการณ  
 
 
2. ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาน
หรือเขียนบัตรคําติดลงบนกระดาน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

ของรูปแบบฯ 
การจัดการเรียนรู ส่ือและแหลง 

การเรียนรู 
2. กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยัน
ความคิด  มอบหมายใหไปคนหาคําตอบ
มายืนยันวาใชหรือไม  อาจเปนเหตุผล
รายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลา
หรือนอกเวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบที่สนใจ
ไปคนควารายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. แบงกลุมเด็กกลุมละ 5 คน ใหแตละ
กลุมเลือกคําตอบที่สนใจ  
2. ครูมอบหมายใหไปคนหาวาสามารถนํา
ไขไปทําไดตามที่คิดหรือไมและมีวิธีการ
ทําอยางไรโดยการไปสอบถามผูรูใน
โรงเรียน 
3. ใหแตละกลุมกลับมาเลาสูเพ่ือนฟง 

ผูรูในโรงเรียนไดแก 
ครู  แมครัว ที่
ครูผูสอนเตรียมการไว 

3. กระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยาง
อิสระ   สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ ใหม
แลวคิดสรางสรรคส่ิงใหมตอไปไดอีก  และ
ทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 1 อยาง 
 

เด็กและครูสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการ
คนพบแลวใหเด็กนําความรูไปคดิตอไดอีก 
โดยครูถามวา  
1.)ไขมีสวนประกอบสําคัญอะไรบาง ไข
แดงมีลักษณะสําคัญอยางไร 
2.) เรานําความรูเรื่องไขไปทําประโยชน
อะไรไดบาง 
2. ใหเด็กแตละกลุมชวยกันเลา
รายละเอียดของวิธีการนําไขไปปรุงอาหาร
อยางอื่นๆและเลือกทดลองทําขาวผัดสี
ทอง 
 

1. กระทะไฟฟา 
2. ขาวสวย 
3. ไขแดง 
4. เกลือ 
5. น้ํามัน 

 
 
ประเมินผลการเรียนรู 

1. สังเกตการใชทักษะการคิดแสวงหาความรูโดยใชแบบสาํรวจรายการ 
2. การสนทนากับเด็ก  
3.   ตรวจผลงานจากการทดลอง   

 
บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



 271 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.  
ภาคผนวก 
 ความรูสําหรับครู  
 ไขเปนพัฒนาการขั้นแรกของสัตว  ไขสรางจากเพศหญิงหรือเพศเมีย ไขมีหลายชนิด
เชน ไขไก ไขเปด ไขนก ไขปลา ไขมด เปนตน  
 สวนประกอบสําคัญของไขคือ เปลือกไข เยื่อหุมไข  โพรงอากาศ  ไขขาว  เยื่อหุมไข
แดงและไขแดง ไขของสัตวแตละชนิด มีสี ขนาดและรูปทรงแตกตางกัน   
 ไขที่นิยมนํามารับประทานไดแก ไขไก ไขเปดไขนกกระทา และไขปลา ไขเหลานี้ปรุง
เปนอาหารไดหลายวิธีคือ การตม  การทอด  การตุน และน่ึง ไขสามารถนํามาถนอมอาหารไดโดย
ทําเปนไขเค็ม และไขผง  คนแตละคนชอบกินไขตางกัน   
 ไขไกสามารถนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนไดเชน เครื่องสําอาง อาหารสัตว วัคซีน  และ
ปุยเคมี   
 สัตวหลายชนิดออกไขครั้งละ 1 ฟองเชน ไก เปดและนก นอกจากนี้มีสัตวอีกหลายชนิด
ออกไขครั้งละเปนพันๆฟองแตมีขนาดเล็กมากเชนปลา แมลง  นกเปนสัตวที่น่ังทับไขของตนเพื่อให
ความอบอุน  ไขของสัตวสามารถพบไดหลายสถานที่เชน ในรู  หลังใบไม  บนใบไม  ในรัง บนดิน
และในน้ําเปนตน   
 ไขสามารถเก็บไวใชไดนานๆโดยเก็บไวในตูเย็น        
 ไขจัดเปนอาหารประเภทที่มีสารประกอบที่สําคัญยิ่งตอคนซึ่งจําเปนตองใชสรางเนื้อเยื่อ
ของรางกายเรียกวาโปรตีน  ไขมีกรดอมิโนครบทุกชนิดรางกายสามารถนําสารสรางเนื้อเยื่อไปใชได
ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก วิตามินดี  และบีสอง    
  
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู 
ชื่อหนวยการเรียนรู  “ขาว” 

ชั้นอนุบาลปที่ 3 
เวลา 4 ชั่วโมง (ยืดหยุนเวลาตามความเหมาะสม) 

 
สาระสําคัญ  ขาวสารเปนขาวที่นําเอาเปลือกออกโดยการตําและสี 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เม่ือเด็กเรียนจบหนวยการเรียนรูน้ีแลวจะสามารถใชทักษะการคิดแสวงหาความรูซ่ึง
ประกอบดวยความสามารถ 6 ดานดังน้ี 
  1. สามารถเชื่อมโยงขอมูลได 
  2. สามารถบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูได 
  3. สามารถใชขอมูลได 
  4. สามารถบอกจุดบอดของปญหาได 
  5. สามารถประเมินความคิดของตนได 
  6. สามารถประเมินความกาวหนาได 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

กระบวนการจดัการเรียนรู 
ของรูปแบบฯ 

การจัดการเรียนรู สื่อและแหลง 
การเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 
1.กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
ดวยประสาทสัมผัสอยางใดอยางน่ึงหรือ
หลายอยางรวมกันกับอุปกรณหรือ
สถานการณ  โดยใหดู/สัมผัส/ดม/ชิม/ฟง
หรือทัศนศึกษา 

ข้ันท่ี 1 การเร่ิมตนคิด 
ใหเด็กดูสีและรูปรางลักษณะของเมล็ดขาว  
ใหจับเมล็ดขาวและดมกลิ่น 

 
ขาวสาร 1 ถวย 

2. กระตุนใหสื่อสารสิ่งท่ีคิดดวยการพูด
หรืออธิบาย  ครูใชคําถามปลายเปดเพ่ือให
เด็กคนหาคําตอบโดย 
2.1 ครูใชคําถามวา ทําไม 
2.2 ใหเด็กระดมความคิด 
2.3 ครูจดคําตอบของเด็กเปนภาษาเขียน
หรือภาพหรือครูอาจมีบัตรภาพ 
 

1. ครูถามวา ขาวที่เห็นนี้เรียกวาขาวอะไร  
ทําไมจึงมีลักษณะเชนนี้ 
2. ใหเด็กชวยกันบอกคําตอบ 
3. ครูบันทึกคําตอบของเด็กเปนภาษา
เขียน 

 

3. กระตุนใหสะทอนสิ่งท่ีคิดดวยการ
บอกเหตุผล   
3.1ใหเด็กแตละคนอธิบายเหตุผลประกอบ
คําตอบของตน  
3.2 ครูต้ังคําถามใหเด็กตอบทีละคนวา  
     ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้  
 
3.3 ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบ ตัวอยางเชน 
 
        
 กลุมคําตอบ        

 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ฝาย  วุน 
 
 
กลุมคําตอบ        

 
 
 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ตา  อ้ัม  หนึ่ง  น้ําตาล   

 
1. ใหเด็กแตละคนบอกคําตอบของตน 
 
2. ครูจึงถามวา ทําอยางไรจึงเปนเชนนี้   
- ใหเด็กอธิบายอยางอิสระ 
- ใหเด็กอธิบายเหตุผลประกอบ 
3. ครูจัดกลุมเด็กตามคําตอบ เชน  
 
 
กลุมคําตอบ        

 
ชื่อเด็กที่ตอบ    --------      ------ 
 
 
กลุมคําตอบ        

 
 
 
ชื่อเด็กที่ตอบ    ------  --------   ------- 

 

 
ขาวเปลือก 

 

เทไขลงกระทะทอดเลย 

เอาน้าํมันใสไข  เอา

ไปทอด  แลวเติม

น้ํามันลงอีก 

-------------------------

-------------------------

------------------------- 

 

----------------- 
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กระบวนการจดัการเรียนรู 

ของรูปแบบฯ 
การจัดการเรียนรู สื่อและแหลง 

การเรียนรู 
ข้ันท่ี 2  ข้ันการสรางความคิด 
1. กระตุนใหคิดยอนกลับดวยการ
ทดลอง ครูใหเด็กทดสอบคําตอบของ
ตนเองเพ่ือเปล่ียนความคิด 
    1.1 แบงกลุมเด็กตามกลุมคําตอบในขอ 
3.2 ของขั้นเริ่มตนคิด 
    1.2 ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบ
ของกลุมโดยใชส่ือที่ครูจัดเตรียมไวเพ่ือให
เด็กทดสอบ  ไดแก ของจริง หรือวัตถุดิบ 
    1.3 ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบ
ดวยตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือหรือชวยเหลือเทาที่จําเปน 
    1.4 เมื่อเด็กทดสอบแลวใหเด็กบอกวา
ผลลัพธนั้นใชหรือไมใช  

ข้ันท่ี 2  ข้ันการสรางความคิด 
 
 
 
1. แบงกลุมเด็กตามแนวคิด 
 
2. ใหเด็กแตละกลุมทดสอบคําตอบโดยใช
ส่ือของจริง หรือ วัตถุดิบ 
 
3. ใหเด็กดําเนินการทดสอบคําตอบดวย
ตนเองตามที่ไดคิดไวโดยครูไมตอง
ชวยเหลือ   
4. ใหเด็กแตละกลุมบอกผลการทดสอบวา
ใชหรือไมใช 

 
1. ขาวเปลือก 
2. กระทะไฟฟา 
3. ครก 
4. สาก 
 

2. กระตุนใหคิดคนหาคําตอบที่ถูกตอง   
ครูกําหนดสถานการณเพ่ือใหเด็กคนหาสิ่ง
ที่ตองการรู   
2.1 กระตุนใหคิดใหมโดยการอภิปรายและ
ใหต้ังคําถามถามผูที่สามารถทําไดดวยการ
ถามวาทําอยางไร... 
 
2.2 ใหทดสอบคําตอบใหม  ถามีกลุมที่
สามารถทําไดครูควรใหเปนผูสังเกตการณ
และบันทึกผลการสังเกต 
2.3 สรุปเพ่ือใหเด็กตอบวาไดเรียนรูอะไรทั้ง
กลุมผูทําการทดสอบใหมและกลุมผู
สังเกตการณ  

 
 
 
1. ครูนําผลงานของแตละกลุมมาใชเปน
สถานการณ  โดยการอภิปรายและใหต้ัง
คําถามถามผูที่มีความรูวาขาวเปลือกเปน
ขาวสารไดอยางไร... 
2. ใหทดลองตําขาว  ถามีกลุมที่สามารถ
ทําไดครูใหเปนผูสังเกตการณและบันทึก
ผลการสังเกต 
3. ใหเด็กรวมกันสรุปวาไดเรียนรูอะไรทั้งผู
ที่ทดลองทําใหมและผูสังเกตการณ 

 
 
 
1. ผลการทดลอง 
2. ขาวเปลือก 
3. ครก 
4. สาก 
5. กระดง 
6. ชอน 
7. ถาด 

3. กระตุนใหทดสอบซ้ํา  โดยกลุม 
3.1 ใหเลาใหครูฟงถึงวิธีการทําส่ิงที่เรียนรู
หลังจากที่มีประสบการณมาแลวตามขอ 
2.2 

 
 
1. แบงกลุมเด็ก กลุมละ 5 คนใหแตละ
กลุมชวยกันบอกวิธีการตําขาวจาก
ประสบการณที่เคยทํามาแลว 
 

 
1. ผลการทดลอง 
2. ขาวเปลือก 
3. ครก 
4. สาก 
5. กระดง 
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กระบวนการจดัการเรียนรู 

ของรูปแบบฯ 
การจัดการเรียนรู สื่อและแหลง 

การเรียนรู 
 3.2 ครูวาดภาพหรือติดภาพที่คาดวาจะ
เกิดตามคําตอบของเด็กแตละกลุมเปนขอๆ 
 3.3 ครูใหอุปกรณเด็กและเปดโอกาสให
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่คิดไว 
 3.4 ใหแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 

3.2 ใหเด็กแตละกลุมบอกขั้นตอนการตํา
ขาวครูติดภาพตามคําบอก 
3.3 ครูใหอุปกรณแกเด็กและเปดโอกาสให
เด็กชวยกันตําขาวตามขั้นตอนที่คิดไว 
3.4 ใหเด็กแตละกลุมเสนอผลการทดสอบ 

6. ชอน 
7. ถาด 
8. บัตรภาพขั้นตอน
การตําขาว 

4. กระตุนใหทบทวนจุดบอดของความ
เขาใจตั้งแตข้ันเร่ิมตนคิด  
4.1 ใหกลุมที่รอคอยวาดภาพขั้นตอนการ
ทํางาน 
4.1 ครูถามวา เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและ
ทําอยางไรจึงทํางานไดสําเร็จ 
4.3 ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยให
ตอบที่ละคน 

 
 
4.1 ใหกลุมที่รอคอยวาดภาพขั้นตอนการ
ทํางาน 
4.1 ครูถามวา เดิมเขาใจผิดวาอยางไรและ
ทําอยางไรจึงทําขาวสารไดสําเร็จ  
4.3 ใหเด็กภายในกลุมชวยกันตอบโดยให
ตอบที่ละคน 

 
 

ข้ันท่ี 3  ข้ันการประมวลความคิด 
1. กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิด
ยอนกลับไปที่ข้ันเร่ิมตนคิด  ครูใช
คําถามกระตุนใหเด็กคิดคําตอบสรุปตาม
สาระสําคัญ 

 1. กระตุนใหบอกขอความรูดวยการคิด
ยอนกลับไปที่ข้ันสรางความคิด  ครูใช
คําถามกระตุนใหเด็กคิดคําตอบสรุปตาม
สาระสําคัญ 

ข้ันท่ี 3  ข้ันการประมวลความคิด 
1. ครูนําขาวสารที่เด็กทําเรียบรอยแลวมา
เปนอุปกรณประกอบการสรุป 
2. เด็กแตละกลุมชวยกันสรุปสาระสําคัญที่
ไดจากการทํากิจกรรม โดยครูถามวา 
-ขาวสารมีลักษณะอยางไร 
-ขาวสารคือขาวที่ไดมาอยางไร 

 

ข้ันท่ี 4  ข้ันการขยายความคิด  
1. กระตุนใหขยายความคิดโดยใช
คําถามวา “ถา..”   
กระตุนใหเด็กใชความรูใหมที่ไดไปขยาย
ความคิดโดย 
1.1 ใชคําถามวา “ถา........”   ถาไมทําตาม
สถานการณจะนําความรูไปทําประโยชน
อะไรไดบาง เชน ถาไมทําไขเจียว  เราคิด
วาจะเอาความรูเรื่องไขไปทําประโยชนอะไร
ไดบางใหเด็กตอบตามที่มีประสบการณ   
1.2 ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาน
หรือเขียนบัตรคําติดลงบนกระดาน 

ข้ันท่ี 4  ข้ันการขยายความคิด  
 
 
 
1. ครูถามเด็กวา ถาเราไมทําขาวสารโดย
การตํา เราจะทําขาวสารโดยวิธีการใดได
อีก เราสามารถนําความรูเรื่องขาวไปทํา
ประโยชนอะไรไดบาง ใหเด็กตอบตามที่มี
ประสบการณ 
2. ครูบันทึกคําตอบของเด็กลงบนกระดาน 
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กระบวนการจดัการเรียนรู 

ของรูปแบบฯ 
การจัดการเรียนรู สื่อและแหลง 

การเรียนรู 
2. กระตุนใหคนหาคําตอบเพื่อยืนยัน
ความคิด  ครูมอบหมายใหไปหาคนหา
คําตอบยืนยันวาใชหรือไม  อาจเปนเหตุผล
รายบุคคลหรือกลุมก็ได  อาจทําในเวลา
หรือนอกเวลาก็ไดโดยเลือกคําตอบที่สนใจ
ไปคนควารายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

1. แบงกลุมเด็กกลุมละ 5 คน  
2. ครูมอบหมายใหไปคนหาคําตอบวาเรา
สามารถทําขาวสารโดยวิธีใดไดอีก โดย 
การไปสอบถามผูรูที่รานขายขาวสาร  
และเราสามารถนําความรูเรื่องขาวไปทํา
ประโยชนอะไรไดบางและมีวิธีการทํา
อยางไร  โดยการสอบถามผูปกครองที่
บาน  
3. ใหเด็กกลับมาเลาสูกันฟง 

 

3. กระตุนใหทดสอบความคิดใหมอยาง
อิสระ   สรุปสาระสําคัญจากการคนพบ ใหม
แลวคิดสรางสรรคส่ิงใหมตอไปไดอีก  และ
ทดสอบความรูใหมโดยเลือกเพียง 1หรือ2 
อยาง 
 
 

1. เด็กและครูสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการ
คนพบแลวใหเด็กนําความรูไปคดิตอไดอีก 
โดยครูถามวา  
1.) ขาวสารคือขาวที่ไดมาอยางไร 
2.) เรานําความรูเรื่องขาวไปทําประโยชน
อะไรไดบาง 
2. ใหเด็กเลือกนําความรูใหมเกี่ยวกับขาว
มารวมกันทดสอบ 2 เรื่องคือการหุงขาว
ซอมมือที่เด็กๆไดชวยกันตําดวยตนเอง  
และคั่วขาวตอก 
 
 

1. ขาวสารที่นักเรียน
ตํา 
2. หมอหุงขาวไฟฟา 
3. กะละมังลางขาว 
4. น้ําสะอาด 
5. ขาวเปลือก 
6. กระทะไฟฟา 
 

  
ประเมินผลการเรียนรู 
 1. สังเกตการใชทักษะการคิดแสวงหาความรูโดยใชแบบสํารวจรายการ 
 2. การสนทนากับเด็ก  
 3. ตรวจผลงานจากการทดลอง   
 
บันทึกหลังสอน/ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
 ขอเสนอแนะ  การจัดการเรียนรูขั้นการสรางความคิดควรใหเด็กตําขาวครั้งละประมาณ 2 
ชอนโตะ 
 ความรูสําหรับครู 
 การทํานาเริ่มตนเม่ือฝนตก  ชาวนาไขน้ําเขานาเพื่อใหดินรวนซุย ทาํการไถนาเพือ่เตรียม
ดินสําหรับปลกูขาวและชวยกันกําจัดวัชพืชซ่ึงเปนพืชทีไ่มตองการออกจากนาขาว 
 เม่ือไถนาเตรยีมดินแลว  ชาวนาจะนําตนกลาปกลงในนา  เม่ือตนกลาไดรับความชุมชื้น
จากน้ําจะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นเปนตนขาวออน 
 ดอกขาวจะโผลออกมาจากภายในตนขาว มีลักษณะเปนชอ 
 ดอกขาวที่ผสมพันธุกันในตวัเองจะกลายเปนรวงขาว  กินเวลา 30 วนั  จากดอกขาวจะ
กลายเปนรวงขาวแก 
 เม่ือรวงขาวแกเก็บเกี่ยวได  ชาวนาจะระบายน้ําออกจากนาใหหมดเพื่อใหดินแหง  จะทํา
ใหเก็บเกี่ยวไดสะดวก  เครือ่งมือที่ใชเก็บเกี่ยวคือเคยีว  นําขาวที่เกีย่วแลวมากองรวมกันไวเพ่ือรอ
การนวด 
 การนวดขาวคอืการทําใหเมล็ดขาวรวงออกจากรวงขาว  วิธีนวดขาวใชเครื่องมือนวดขาว  
ใชคนนวดแบบฟาดกําขาวก็ได  หรือใชควายเหยียบก็ได 
 เม่ือไดเมล็ดขาวแลว นําเมล็ดขาวไปทําความสะอาด  นิยมใชเครื่องสีฝด หรือ การฝดดวย
แรงคน  ฝดเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปจากขาวเราเรยีกขาวที่ผานการสีฝดแลววา ขาวเปลือก 
 ขาวเปลือกที่ไดรับการกําจัดสิ่งสกปรกและผานการสีฝดแลว จะถูกนาํไปตากใหแหงกอน
นําไปเก็บในยุงฉาง 
 โรงสีขาว  จากยุงฉางของชาวนาที่เกบ็ขาวเปลือกจะถูกขนสงตอไปเพ่ือนําไปขัดสีเอา
เปลือกออกจะกลายเปนขาวสาร  การทําใหเปนขาวสารโดยที่ไมไดใชเครื่องสีขาวเราเรียกการตํา 
โดยเอาขาวเปลือกมาตําในครกไม  แลวนําไปฝดเอาเปลือกออก  เปลือกที่ฝดออกเราเรียกวาแกลบ  
เม่ือผานการฝดเอาแกลบออกเรียบรอยแลวเราเรียกวาขาวสาร  เราเรยีกขาวสารที่ไดจากการตําวา
ขาวซอมมือ 
 ขาวสารคือขาวที่ผานการ ตาํหรือสีเรียบรอยแลวและพรอมที่จะนําไปปรุงอาหาร หรือเปน
สินคาเพื่อสงขายตอไป 
 ขาวสารมี 2 ประเภท คือ ขาวเจา กับขาวเหนียว 
 ขาวสารมีหลายสายพันธุมีชือ่เรียกแตกตางกันไปตามสายพันธ เชน ขาวหอมมะลมัินปู  
ขาวเหนียวเขีย้วงู  ขาวเสาไห  ขาวหอมมะลิ  ขาวเหนยีวใหม   
 ประโยชนจากขาว  นอกจากจะใชบริโภคเปนอาหารหลักประจําวันแลว  ยังนําไป
ทําอาหารหวานชนิดตางๆ  ทําเปนแปงขาวเหนียวแปงขาวเจาและทาํเสนกวยเตี๋ยว  ขาวยังสามารถ
นําไปหมักกับนํ้าตาลและเชือ้ยีสตเพ่ือทําเปนเครื่องด่ืมมึนเมา ไดแก พวกสุรา  วิสกี้ ไวน เปนตน  
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แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

คูมือการทดสอบ 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือทดสอบทกัษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวยัอายุ 5 – 6 ป ในดานตางๆดังน้ี 
 1.  ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล   
   ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูล หมายถึง การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากบั
ความรูเดิมเพ่ือใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบูรณ  
 2. ความสามารถในการบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู 
  ความสามารถในการบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู หมายถึง การบอกไดวาตนเองรู
อะไรและตองการรูอะไร   
 3. ความสามารถในการใชขอมูล 
  ความสามารถในการใชขอมูล หมายถึง การนําความรูเดิมไปใชในการอธิบายและ
ปฏิบัต ิ  
 4. ความสามารถในการบอกจุดบอดของปญหา 
  ความสามารถในการบอกจุดบอดของปญหา หมายถึง การวิเคราะหกระบวนการ
ทํางานเพื่อบอกใหรูวาตนเองไมเขาใจในสวนใด   
 5. ความสามารถในการประเมนิความคิดของตน 
  ความสามารถในการประเมนิความคิดของตน หมายถึง การสรุปขอความรูที่คนพบ 
 6. ความสามารถในการประเมนิความกาวหนาของตน 
  ความสามารถในการประเมนิความกาวหนาของตน หมายถึง การนําเอาความรูที่
คนพบมาคิดดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม หรือการนําความรูที่คนพบมาปรบัใชใหเปนประโยชน 
 
ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
( Performance test) ประเมินดานทักษะการคิดที่ครูกําหนดแนวทางอยางเจาะจงเพื่อใหการประเมิน
มีขอบเขตที่ชดัเจน วิธีการประเมินโดยใชขอคําถาม หรือ Modified Essay Question: MEQ เปนการ
ประเมินโดยครูจะใชกรณีศกึษาตามลําดบัเหตุการณแลวถามเด็กเปนระยะๆ ใชสถานการณที่เปน
เง่ือนไข (Conditional Situation) และคําถามที่เปนคําพดูกระตุนใหเด็กแสดงความสามารถทางการ
คิดตามวตัถปุระสงคของการทดสอบที่ตั้งไว (กุลยา ตันติผลาชวีะ.2535: 9 – 10)  
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 ขอสอบมีจํานวน 2 ชุด แตละชุดมี 6 ขอคําถาม  แบงเปน 3 สถานการณซ่ึงเปนเรื่องราวที่
มีความตอเน่ืองกันโดยใหเด็กตอบเชิงปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของการทดสอบที่ตั้งไว  ใช
ทดสอบกอนเรียน 1 ชุด และทดสอบหลังเรียน 1 ชุด   
 
วิธีดําเนินการทดสอบ 

วิธีดําเนินการทดสอบของแบบทดสอบทกัษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวยั อายุ 
5-6 ป มีดังน้ี 

1. ผูดําเนินการทดสอบศึกษาคูมือใหเขาใจกระบวนการทั้งหมดกอน  ใชภาษาใหชดัเจน
เปนธรรมชาตเิพ่ือใหเด็กสนใจและตั้งใจฟง 

2. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณใหพรอม 
 3. ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับเด็ก  โดยการชวนเด็กสนทนาอยางเปน
กัลยาณมิตร 

4. ดําเนินการทดสอบเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กประมาณ 3 – 5 คน 
5. เวลาทีใ่ชในการทดสอบ  ผูวิจัยกําหนดเวลาในการปฏิบัตขิองเด็กปฐมวัย ประมาณ 15 

นาที 
6. ผูดําเนินการทดสอบชี้แจงใหเด็กรูวา  เด็กจะตองคนควาหาคําตอบดวยตนเองในเร่ืองที่

กําหนดให   
7. ใหเด็กไดคิดและปฏิบตัิตามแนวคิดของตน 
8.ผูทดสอบสังเกตและบันทกึพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กและสอบถามเด็กไปตาม

สถานการณทีเ่ตรียมไวจนประสบความสําเร็จ 
 
การตรวจใหคะแนน 
 ผูทดสอบจะวนิิจฉัยความสามารถทางการคิดจากคําตอบหรือการแสดงพฤติกรรมการคิด
ของเด็กวามีความสอดคลองตามวัตถุประสงคหรือไม ขอสอบมีทั้งหมด 6 ขอ ขอละ 1 คะแนน  
คะแนนเต็ม 6 คะแนน  ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละขอ 
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ชุด เร่ืองการลางชอน 
 

ข้ันการคิด 
และวัตถุประสงค 

 
กรณีศึกษา 

ข้ันเร่ิมตนคิด 
 
 
 
 

การเชื่อมโยงขอมูล    
หมายถึง การนําส่ิงที่กําลัง
เรียนรูมารวมเขากับความรู
เดิมเพ่ือใหส่ิงที่กําลังเรียนรูมี
ความสมบูรณมากขึ้น   
 

สถานการณท่ี 1 
 ครูมีชอนเปอนส่ิงของที่ตางกันอยู 5 คันคือ เปอนน้ํามันพืช  เปอน
น้ําหวาน  เปอนแปง  เปอนนมขนหวาน  และเปอนขาวเหนียวแหงกรังโดยชอน
คันสุดทายเปนชอนที่มีขนาดใหญกวาทุกคัน  ครูเตรยีมกะละมังลางจานและวาง
น้ํายาลางจานไวขางๆ  ครูพูดวา ครูตองการชอนสัก 2 คัน มาใชตักแกงกอน 
(1) ใครจะชวยครูไดบางจะทําอยางไรดี 
คําตอบ...................................................... 
 
 
 
 
 
 

ข้ันสรางความคิด 
การบอกความตองการในสิ่ง
ที่อยากรู 
หมายถึง 
การบอกไดวาตนเองรูอะไร
และตองการรูอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) ครูพูดวา เกงมากทําไดเลยลองลางทุกคันดีไหม 
คําตอบ/พฤติกรรม..................................... 
 
 
 
 
 
 
สถานการณท่ี 2 
 ครูทําทาขอดูแลวทําสงสัยวามันติดอะไร  แลวพูดวา  ชอนคันนี้ใหญ
ดวยอยากไดพอดีใชตักขาวไดกําลังดีเลยชวยครูลางหนอยนะ  บริเวณนั้นควรวาง
ชอนขนาดใหญเทากับคันที่ครูตองการวางอยูใกลๆพอสังเกตเห็น  ถาเด็กบางคน
เสนอใหครูใชชอนคันใหมหรือแสดงใหรูวาลางไมได 
             ครูเสริมขอมูล 
 ครูพูดวา  ชอนคันใหมที่วางอยูนี้ครูจะเอาไปตักขนมหวานและครู
ตองการชอนคันที่ยังลางไมออกนี้ไปตักขาว  ชวยครูหนอยจะทําอยางไรดี  ครู
กระตุนอีกโดยพูดวา มันเปอนอะไรนะ  มันนาจะมีวิธีลางใหออก  ครูมีสกอตช-
ไบรต(แผนใยขัด)และชอนคันเล็กๆเทานั้น 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดับคะแนน 

- ตอบวา  ลาง หรือ เอาไปลาง หรือ ลางดวยนํ้ายาลางจาน 
- ตอบอยางอื่น หรือไมตอบ 

1 
0 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดับคะแนน 

- เด็กลางชอน  และประเมินผลการลางเพื่อจะเลือกคันไหนใหครู  แลว
บอกครูวาลางไมได 1 คันคือคันที่เปอนขาวเหนียวแหง 
- เด็กลางชอนแลวไมบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู 

 
1 
0 
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(ตอ) 
ข้ันการคิด 

และวัตถุประสงค 
 

กรณีศึกษา 

การใชขอมูล 
หมายถึง  การนําความรูเดิม
มาใชในการอธิบายและ
ปฏิบัติ  
 

(3) จะทําอยางไรดี 
คําตอบ/พฤติกรรม............................................. 

              
 
 
 

 
 
 
 
 
การบอกจุดบอดของปญหา 
หมายถึง  การวิเคราะห
กระบวนการทํางานเพ่ือบอก
ใหรูวาตนเองไมเขาใจในสวน
ใด 
 

               ครูเสริมขอมูลเพ่ือขยายจุดบอดของปญหา 
 ครูกระตุนวา  ชอนคันนี้ลางแบบชอนคันอื่นๆก็ไมออก  เอา สกอตช-
ไบรตขัดก็ไมออก เอาชอนคันเล็กแคะก็ไมออก  แตครูเคยเห็นครู........(ผูชวยผู
ทดสอบที่เตรียมไว)เขานึ่งขาวเหนียว 
(4)  ครไูมรูวาเขาทําไดหรือเปลา  
พฤติกรรม........................................ 
 
 
 
 
 

ข้ันประมวลความคิด 
 
การประเมินความคิดของตน 
หมายถึง  การสรุปขอความรู
ที่คนพบ 
 

             ครูกระตุนการคิดของเด็ก 
 ครูชมเด็กที่ทําไดวา เกงมาก   
(5)ครูถามวา ตกลงชอน 5 คันนี้ลางแตกตางกันอยางไร  
คําตอบ ..................................................................... 
 
 
 
 
 

ข้ันขยายความคิด 
 
 
 
การประเมินความกาวหนา
ของตน 

สถานการณท่ี 3 
 ครูชมเด็กโดยพูดวา  เกงมากบอกไดวาชอนถาเปอนน้ําหวาน  นมขน
หวาน  แปง ลางดวยน้ําเปลา  ถาเปอนน้ํามันลางดวยน้ํายาลางจาน  ถาเปอนขาว
เหนียวแหงติดกรังตองลางโดยวิธีแชน้ําไวนานๆขาวที่ติดอยูจึงจะหลุดออก   
(6)แลวถาสมมุติครูมีจานเปอนขาวผัดจะทําเหมือนกันไหม  กะละมังใบนี้ก็เปอนมี
ขาวเหนียวแหงติดจะทําอยางไรดี 
คําตอบ  ................................. 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดับคะแนน 

- บอกวา เอาไปขัด  เอาไปแคะ และลงมือกระทํา  
- ไมบอกและไมกระทําสิ่งที่เคยรู   

1 
0 

เกณฑการใหคะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดับคะแนน 

- เด็กบอกนาจะทําไดแลวไปถาม กลับมาบอกวาเอาแชนํ้าไวนานๆ 
- บอกวานาจะทําไดและไมไปถาม  

1 
0 

 

เกณฑการใหคะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดับคะแนน 

- อธิบายวิธีการลางชอนทั้ง  5 คันไดถูกตอง 
- บอกเฉพาะวิธีลางชอนคันที่เปอนขาวเหนียวหรือ ไมตอบ  

1 
0 
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(ตอ) 

ข้ันการคิด 
และวัตถุประสงค 

 
กรณีศึกษา 

หมายถึง 
การนําเอาขอความรูที่คนพบ
มาคิดดัดแปลงใหเกิดส่ิงใหม 
หรือการนําความรูที่คนพบมา
ปรับใชใหเปนประโยชน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คําตอบ/พฤติกรรม ระดับคะแนน 

- อธิบายวิธีลางจานและกะละมังโดยนําความรูเร่ืองวิธีการลางชอนมา
ปรับใช 
- ตอบอยางอื่น หรือไมตอบ หรือตอบไมได 

1 
 
0 
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แบบฟอรมการกรอกคะแนน 
แบบทดสอบทักษะการคดิแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
เร่ือง........................................... 

 
 
คําชี้แจง 
 ผูทดสอบโปรดกรอกคะแนนลงในชองความสามารถในดานตางๆโดยแบงเปน 6 ชองดังน้ี 
 
 1.  ความสามารถในการเชือ่มโยงขอมูล 
 2.  ความสามารถในการบอกความตองการในสิ่งที่อยากรู 
 3.  ความสามารถในการใชขอมูล 
 4.  ความสามารถในการบอกจุดบอดของปญหา 
 5.  ความสามารถในการประเมินความคิดของตน 
 6.  ความสามารถในการประเมินความกาวหนาของตน 
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ที่ 
 
 
 
 

 
ทักษะการคิดแสวงหาความรู 

 
 
 
 

 
ชื่อ - นามสกุล 

1.
 ก
าร
เช
ื่อม

โย
งข
อมู

ล 

2.
 ก
าร
บอ

กค
วา
มต

อง
กา
รฯ

 

3.
 ก
าร
ใช
ขอ

มูล
 

4.
 ก
าร
บอ

กจ
ุดบ

อด
ขอ

งป
ญ
หา

 

5.
 ก
าร
ปร

ะเ
มิน

คว
าม

คิด
ขอ

งต
น 

6.
 ก
าร
ปร

ะเ
มิน

คว
าม

กา
วห

นา
 

 
 
คะแนนรวม 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
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ที่ 
 
 
 
 

 
ทักษะการคิดแสวงหาความรู 

 
 
 
 

 
ชื่อ - นามสกุล 

1.
 ก
าร
เช
ื่อม

โย
งข
อมู

ล 

2.
 ก
าร
บอ

กค
วา
มต

อง
กา
รฯ

 

3.
 ก
าร
ใช
ขอ

มูล
 

4.
 ก
าร
บอ

กจ
ุดบ

อด
ขอ

งป
ญ
หา

 

5.
 ก
าร
ปร

ะเ
มิน

คว
าม

คิด
ขอ

งต
น 

6.
 ก
าร
ปร

ะเ
มิน

คว
าม

กา
วห

นา
 

 
 
คะแนนรวม 

25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
         
         
 



แบบประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 

คําชี้แจง 
 1.  วัตถุประสงคเพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู
สําหรับเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
 2.  โปรดอานรายการประเมินแตละรายการหลังจากที่ทานไดทดลองสอนไปแลวเกี่ยวกับคูมือ
ครูและการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยแลวทําเครื่องหมาย     ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
แบบประเมินนี้เปนแบบอันดับคุณภาพมาตราประมาณคา โดยแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมมาก 
  ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอย 
    

 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะ 
 3 2 1  

1.  ความชัดเจนของการอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  

 

... 
 

... 
 

... 
 

2.  ความชัดเจนของการอธิบายการวางแผนการจัดการเรียนรู  ................. ... ... ...  

3.  ความชัดเจนของการอธิบายตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ................. ... ... ...  

4.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 1 การเริ่มตนคิด     

     4.1  กิจกรรมการกระตุนใหเกิดการคิด.................................................. ... ... ...  

     4.2  กิจกรรมการกระตุนใหคิดคําอธิบายเรื่องที่กําลังพูดถึง................. ... ... ...  

     4.3  กิจกรรมการกระตุนใหสะทอนส่ิงที่ตนคิด......................................   ... ... ...  

5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 2 การสรางความคิด     

     5.1  กิจกรรมการกระตุนใหคิดยอนกลับ  ...................................... ... ... ...  

     5.2  กิจกรรมการสรางสถานการณปญหาใหเด็กคิด  ........................... ... ... ...  

     5.3  กิจกรรมการเปดโอกาสใหวางแผนและทดสอบคําตอบ  ........ ... ... ...  

     5.4  กิจกรรมการกระตุนใหวิเคราะหกระบวนการทํางานของตน  ....... ... ... ...  

6.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 3 การประมวลความคิด     

     -  กิจกรรมการกระตุนใหลงขอสรุป  ..................................................... ... ... ...  

7.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นที่ 4 การขยายความคิด     

      7.1 กิจกรรมการสรางปญหาใหขยายความคิด............................ ... ... ...  

    7.2  กิจกรรมการกระตุนใหคิดเพ่ือคนหาคําตอบที่นาจะเปนไปได  ..... ... ... ...  
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รายการประเมิน 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะ 
 3 2 1  

    7.3  กิจกรรมการกระตุนใหคิดสรางสรรคส่ิงใหมดวยตนเอง ................ ... ... ...  

8.  การจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะการคิดแสวงหา- 
ความรูสําหรับเด็กปฐมวัยได  ......................................................... 

 

... 
 

... 
 

... 
 

9.  การจัดการเรียนการสอนสงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวาง เด็กกับเด็ก   
เด็กกับครู  เด็กกับผูอ่ืน  ............................................................................. 

 

... 
 

... 
 

... 
 
 

10.  ส่ือการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก........ ... ... ...  

11.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้กระตุนการคิดของครู  .............................. ... ... ...  

12.  รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถนําไปใชไดจริง  ........................... ... ... ...  

     

 
 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  ……………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
   



คูมือการใชแบบสอบถามครูปฐมวัย 
เร่ือง   หนวยการเรียนรูเพื่อใชกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู 
                  สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิด
แสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่เหมาะสมกับความ
ตองการ   ความสนใจ  ความสามารถและระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  เพ่ือใชกับรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
ผูใหขอมูล 
 ครูปฐมวัยที่สอนในระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  100  คน 
 
รายละเอียดของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับครูปฐมวัย 
      เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของครูปฐมวัย      คําถามมีลักษณะ
เลอืกตอบ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการเรียนรู 
    เปนคําถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่เหมาะสม
กับความตองการ  ความสนใจ  ความสามารถและระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  และความ
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  เปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกบัขอเสนอแนะ 
    เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหครูปฐมวัยเสนอหนวยการเรียนรูเพ่ิมเติม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
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การวิเคราะหขอมูล   
 แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป  วิเคราะหดวยคาทางสถิติรอยละ 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูเพ่ือใชกับรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย  วิเคราะหโดยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยมีเกณฑในการแปลคาเฉลี่ยดังน้ี 
                คาเฉลี่ยตั้งแต  4.50-5.00  หมายความวา   เหมาะสมมากที่สุด 
    คาเฉลี่ยตั้งแต  3.50-4.49  หมายความวา   เหมาะสมมาก 
    คาเฉลี่ยตั้งแต  2.50-3.49  หมายความวา   เหมาะสมปานกลาง 
    คาเฉลี่ยตั้งแต  1.50-2.49  หมายความวา   เหมาะสมนอย 
    คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.49  หมายความวา   เหมาะสมนอยที่สุด 
 ตอนที่  3   ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และจัดอันดับ 
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     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     สุขุมวิท  23  เขตวัฒนา 
     กรุงเทพมหานคร  10110 
 
      22   มิถุนายน   2547 

เรื่อง  ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เรียน  คุณครูปฐมวัยที่สอนในระดับอนุบาลศึกษา  

 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับความตองการ  ความสนใจ  ความสามารถและระดับพัฒนาการของเด็ก  เพ่ือ
เปนขอมูลนําไปสรางคูมือครูตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานไดสละเวลาตอบคําถามในแบบสอบถามชุดนี้อยาง
ครบถวน  คําตอบของทานจะถูกนํามาประมวลเปนคําตอบรวม  เม่ือทานตอบแบบสอบถามแลว
กรุณาสงคืนใหกับผูวิจัย  จักเปนพระคุณยิ่ง 

 ผูวิจัยหวังวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                 (นางอัญชลี    ไสยวรรณ) 

                              นิสิตปริญญาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย 

                                            ผูวิจัย 
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แบบสอบถามครูปฐมวัย 
เร่ือง  หนวยการเรียนรูเพื่อใชกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู 

             สําหรับเด็กปฐมวยั 
 
ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับครูปฐมวัย 
 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแลวขดีเครื่องหมาย    ลงใน    และเติมขอความลงใน 
             ชองวาง 
 
1. เพศ 
   ชาย   หญิง 
2. อายุ 
   20-25  ป   26-29 ป 
   30-35  ป   36-40 ป 
   สูงกวา  41  ป 
3. วุฒิการศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย   อนุปริญญา 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกวาปริญญาโท 
4.  หนวยงานในสังกัด 
   สพฐ.                                        สช. 
   สกอ.                                        กทม. 
              อ่ืนๆ....................................  
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของครูปฐมวยัเกี่ยวกับหนวยการเรียนรู 
 ถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูที่เหมาะสมกับความตองการ   
ความสนใจ  ความสามารถและระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   เพ่ือใชกับรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
แบบประเมินน้ีเปนแบบมาตราประมาณคา โดยแบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 

    ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 

  ระดับความเหมาะสม 
ที่ รายการหนวยการเรียนรู 5 4 3 2 1 
1 รางกายของเรา      
2 ฟน      
3 ไข      
4 นม      
5 ขาว      
6 บานของเรา      
7 รานขายอาหาร      
8 นํ้า      

9 อากาศ      
10 รุงกินนํ้า      
11 ประเภทของสตัว      
12 สัตวเลี้ยง      
13 มด      
14 ผีเสื้อ      
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  ระดับความเหมาะสม 
ที่ รายการหนวยการเรียนรู 5 4 3 2 1 
15 ไดโนเสาร      
16 ดอกไม      
17 กลวย      
18 แสง      
19 สี      
20 เสื้อผา      
21 รองเทา      
22 นาฬิกา      

23 เรือ      
24 โทรศัพท      
25 จดหมาย      
26 หนังสือ      
27 ขยะ      
28 สบู      

 
ตอนที่ 3   ขอมูลเก่ียวกบัขอเสนอแนะ  หนวยการเรียนรูที่เด็กสนใจเพิ่มเติม 
 
 1......................................................................................................................... 
 2......................................................................................................................... 
 3......................................................................................................................... 
 4......................................................................................................................... 
 5......................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณทีก่รุณาใหความรวมมือ  



แบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรูสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 
 

ชื่อครปูระจําชั้น...................................................................ชั้นอนบุาลปที่ 3 
 

โรงเรียน..................................................................................................... 
 

วันที่ ........-.......เดือน..............................................พ.ศ. .......................................... 
 

ชื่อหนวยการเรียนรู.................................................................................................... 
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แบบสังเกตทักษะการคิดแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสังเกตทักษะการคดิแสวงหาความรูสําหรับเด็กปฐมวัยเปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ผูสังเกตตองเฝามองและฟงเพื่อจะไดรูวา
เด็กคิดอะไร คิดอยางไรซึ่งสามารถสังเกตไดจากการแสดงออกของเด็กขณะทํากิจกรรม   
 2. ผูสังเกตโปรดทําเครื่องหมาย( ) ลงในชองที่พฤติกรรมที่ปรากฏวาเปนทักษะการคิดแสวงหาความรูของเด็กปฐมวัยประกอบดวยสามารถที่
แสดงออกได 6 ดานคือ  
  (1.) การเชื่อมโยงขอมูลคือ การนําสิ่งที่กําลังเรียนรูมารวมเขากับความรูเดิมเพื่อใหสิ่งที่กําลังเรียนรูมีความสมบรูณมากขึ้น  ความสามารถ
ยอยที่แสดงออกดังนี้ 
   (1.1) ใชประสาทสัมผัสสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนรวมกัน 
   (1.2) บอกลักษณะความสัมพันธของสิ่งทีก่ําลังเรียนรูกบัความรูเดิมโดยอางอิงเหตุผลประกอบ 
  (2.) การบอกความตองการในสิ่งที่อยากรูคือ บอกไดวาตนเองรูอะไรและตองการรูอะไร ความสามารถยอยที่แสดงออกดังนี้ 
   (2.1) ทดสอบความรูเดิมแลวบอกวาใชหรือไมใช 
   (2.2) ตั้งคําถามถามสิ่งที่ตองการรูวาทําอยางไร 
   (2.3) แสดงความตองการทดสอบใหม 
  (3.) การใชขอมูลคือ  การนําความรูเดิมมาใชในการอธบิายหรือปฏิบตัิ ความสามารถยอยที่แสดงออกดังนี้ 
   (3.1) อธิบายตามที่เคยมีประสบการณ 
   (3.2) ปฏิบัติไดตามที่ตนเองเคยมีประสบการณ 
  (4.) การบอกจุดบอดของปญหาคือ วิเคราะหกระบวนการทํางานของตนเพื่อแสดงใหรูวาไมเขาใจในสวนใด ความสามารถยอยที่แสดงออกคือ 
วิเคราะหกระบวนการทํางานที่ตนเองทําจนประสบความสําเร็จและบอกไดวาจุดใดที่ตนเองเคยทําไมไดหรือไมเขาใจ 
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  (5.) การประเมินความคิดของตนคือ  การสรุปขอความรูที่คนพบ  ความสามารถยอยที่แสดงออกคือ การสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํา
กิจกรรม 
  (6.) การประเมินความกาวหนาของตนคอื การนําเอาความรูที่คนพบมาคิดดัดแปลงใหเกิดสิ่งใหม หรือการนําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปน
ประโยชน  ความสามารถยอยที่แสดงออกดังนี้ 
   (6.1) นําความรูที่คนพบมาปรับใชใหเปนประโยชน 
   (6.2) คนควาหารายละเอียดเพิ่มเติม 
   (6.3 ทดสอบความรูที่ดัดแปลงใหเปนสิ่งใหม 
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ที่ 

 
 

ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล 
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หมายเหตุ 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
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ที่ 

 
 

ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล 

1.
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หมายเหตุ 
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ที่ 

 
 

ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล 
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หมายเหตุ 
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22               
23               
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28               
29               
30               
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ที่ 

 
 

ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล 
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หมายเหตุ 
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ที่ 

 
 

ทักษะการคิดแสวงหาความรู 
 
 
 
 

ชื่อ - นามสกุล 
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หมายเหตุ 

42               
43               
44               
45               
 



ประวัติยอผูวิจัย 
 
  ชื่อ – สกุล นางอัญชลี  ไสยวรรณ 
  วัน เดือน ป 9  สิงหาคม  พ.ศ. 2499  
  สถานที่เกิด  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  
  สถานที่อยูปจจุบัน  230/103  หมู 4 ซ. เทพไพเราะหนิมิตร  ถ. แจงวัฒนะ 
      แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
      10210  
  ตําแหนงหนาที่การงาน ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 
  สถานที่ทํางานปจจุบัน โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครศุาสตร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ถ. แจงวัฒนะ 
      เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
  ประวตัิการศึกษา  
    พ.ศ. 2515 มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีสิริเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
    พ.ศ. 2517 ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นตน วิทยาลัยครูนครปฐม 
    พ.ศ. 2519 ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง 
     วิชาเอกการอนุบาลศึกษา  วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
    พ.ศ. 2522 ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการอนุบาลศกึษา 
     วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
    พ.ศ. 2531 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    พ.ศ. 2548 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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