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นองชาย ที่ชวยสนับสนุนใหทั้งกําลังกาย กําลังใจและทุนทรัพยในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ซึ่งมีสวนชวยเหลือในการทํา
ปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 
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มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาท
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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดทางบวกสําหรับ
เด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ      

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง  อายุ 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม 2 ขั้น
จัดเปนกลุมทดลอง 15 คนและกลุมควบคุม 15 คน กลุมทดลองจะไดรับประสบการณดวย
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  สวนกลุมควบคุมไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
ใชเวลาทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ และแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก    
ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน .85 แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ Two - Group Pretest  
Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  t - test  แบบ Dependent  Sample และ 
t - test แบบ Independent  Sample 

ผลการวิจัยพบวา 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  มีความสามารถ 
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 The purpose of this research was to compare  positive  thinking   development 
of young children between inquiry learning activity and routine  learning activity effects. 

 The sample of the study consisted of 30 children, boys and girls in 
kindergarten 2,age  5 to 6 years, second semester, academic year 2005 of 
Anubarnkantararom School,Sisaket Province.The samples was  assigned by using two 
stage cluster sampling and randomly  assigned half by half  into experimental group  
and control  group .The experimental group was provided with inquiry   learning  activity 
and control group was provided with the routine  learning activity. The  experimental  
period was 8 weeks, 3 days a week and 30 minutes a day. 

 The  instruments  used in this study were 1) lesson plan of inquiry learning  
activity and routine activity and 2) The test for positive thinking reliability of 0.85 .Pretest 
- Posttest Design was research design. The data was   analyzed by t - test Dependent  
and t - test Independent samples. 

 The result revealed that, 

 The score of the positive thinking development of young children after  experienced 
inquiry learning activity was higher than before with statically significant difference at .01 
level.  The comparision of positive thinking development scores of  young children between 
inquiry learning activity and routine learning activity after experienced  was statistically 
significant  at .01 level. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 

หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียน คิดเปน วิเคราะหเปน และ
สรางองคความรูได สามารถสงผลใหบุคคลเรียนรูไดอยางตอเน่ืองและเต็มศักยภาพแหงตน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครูและสถานศึกษาตองนําไปสูการปฏิบัติ  คือการปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูแบบเดิมที่เนนการทองจํา ทําตาม โดยมีครูเปนศูนยกลาง  มาเปนกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   โดยเอาชีวิตจริงของผูเรียนเปนตัวตั้ง เปนกระบวนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน รักการอาน และ
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (นภเนตร  ธรรมบวร.  2544 : 1)  การใชความคิด มีความจําเปนตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะชีวิตที่จะเปนปกติสุข และการประสบผลสําเร็จในชีวิต เปนผลมาจาก
ประสิทธิภาพของการคิด (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2541 : 2) สอดคลองกับอรพรรณ พรสีมา ที่กลาววา 
ผูที่มีทักษะการคิดระดับสูง มีเหตุ มีผล มีวิจารณญาณที่ถูกตองเหมาะสมหรือมีความคิดสรางสรรค 
จะไดรับการยกยองจากสังคม และจะเปนผูนําสังคมไปสูความเจริญกาวหนา (อรพรรณ พรสีมา.  
2543 : 1)   

“การคิด” เปนความสามารถที่อยูในตัวของมนุษยทุกคน แตจะมีความแตกตางกันในแง
ของคุณภาพในการคิด บางคนคิดแลวไดสิ่งที่มีประโยชน บางคนคิดแลวไดสิ่งที่เปนโทษ คนที่คิด
แลวไดสิ่งที่เปนประโยชนเรียกไดวาคนคนนั้นคิดเปน การคิดเปน เปนศักยภาพที่มีอยูในมนุษย 
ทุกคน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 22) ความสามารถในการคิดของมนุษย
ไมใชพรสวรรค ไมใชความเปนอัจฉริยะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด แตเปนศกัยภาพที่สามารถเรียนรู และ
พัฒนาไดอยางไมสิ้นสุด (ชาติ แจมนุช.  2545 : 73) การคิดเปนกลไกสําคัญของสติปญญาที่สราง
ความเจริญอกงามขององคความรูและผลิตผลทางสติปญญาที่เกิดคุณอนันต คนคิดเปน คิดแยบยล   
จะทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวาคนคิดไมเปน คิดหยาบ คิดไมมีเหตุผล (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  
2547ก : 46) สังคมที่มีนักคิดมากๆ จะเปนสังคมที่มีความเจริญ กาวหนาในดานตางๆ ทั้งดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย การคา การศึกษา และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จนกระทั่ง
ไดรับยกยองใหเปนผูนําสังคมโลก ประเทศที่พัฒนาแลวตางสนใจและใชงบประมาณมหาศาลใน
การพัฒนานักคิด เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหสามารถคิดในระดับสูง (อรพรรณ พรสีมา. 2543 : 1) จาก
ผลงานวิจัยของกรมวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ทั้ง 9 ดานซึ่งไดแก1) ทักษะ
การเรียน 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการจัดการ 5) การทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
6) ความขยัน อดทน ประหยัดและอดออม 7) การควบคุมตนเองได 8) ความรับผิดชอบและมีวินัย
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ในตนเอง 9) การชวยเหลือผูอ่ืน เสียสละ มุงม่ันพัฒนา ทักษะการคิดเปนหนึ่งในทักษะที่ไดรับ
ความสําคัญลําดับที่ 2 ที่ควรจะไดรับการพัฒนา (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. 2543 : 
online ) 

การสอนใหเด็กรูจักคิดและเรียนรูโดยเริ่มตั้งแตระยะปฐมวัย  เพราะการเรียนรูที่จะคิดเปน 
และกลาแสดงออกดวยการถาม สามารถผสมผสานเขาไปในเนื้อเร่ืองงายๆ ในชีวิตประจําวันได 
กอนที่เด็กจะเขาสูระบบการศึกษา (ลัดดา เหมาะสุวรรณ ; และคณะ. 2547 : 223) การคิดเปน
ทักษะที่พัฒนาไดและมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ผลที่เกิดจากการพัฒนาสังเกตไดจากพฤติกรรมที่
แสดงออกมา ถาไมมีการแสดงพฤติกรรมใหปรากฏ เราก็คงไมทราบวาเขาคิดอะไรอยู และบางครั้ง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็ไมชวยใหเราเขาใจไดอยางถูกตองชัดเจน  เกี่ยวกับความคิดของ             
ผูแสดงพฤติกรรม ผูที่มีทักษะทางการคิดสวนใหญมักไดรับการฝกฝนอาจเปนการฝกฝนโดยพอแม
ครูอาจารยหรือ เกิดจากการฝกฝนตนเอง จากสภาพแวดลอมตางๆ (อรพรรณ พรสีมา. 2543 : 30) 
กุลยา ตันติผลาชีวะ กลาววา การสอนของครูสวนใหญมักเปนการสอนชนิดใหสาระความรูและ
ทดสอบความรู ไมไดสอนใหเด็กใชความรูในการคิด แตครูไปสอนใหเด็กคิดวารูอะไร ซ่ึงวิธีการสอน
ดังกลาวเปนวิธีการสอนที่งาย ทดสอบงาย เพราะครูเพียงบอกเด็กเพื่อจําและนําไปทําขอสอบแต
ผลที่ตามมาคือเด็กขาดทักษะในการคิด(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547ข : 46) ครูตองเปนผูสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูอยางถูกตองและกวางขวาง เปนประโยชนกับเด็ก ไมใชเปนผูสั่ง หรือผูใหเด็ก 
“เลียน” โดยครูเปนศูนยกลางความรู ยึดตนเองเปนเอกัต เด็กตองเรียนตามที่ครูบอก ครูสอน หรือ
ครูสั่งเทานั้น ซ่ึงการเรียนดังกลาวเปนการเรียนอยางไมมีความสุข เด็กไดเรียนเนื้อหาที่ครูใหจริง    
แตเปนการสรางความคับของใจใหกับเด็กขณะเรียน ครูจึงมักพบปญหา เด็กหนีเรียน ไมรวมมือใน
การเรียนการสอนหรือเบื่อการเรียน  จากปญหานี้ทําใหมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงการสอนโดยเนนครู
เปนศูนยกลาง มาเปนการสอนเนนเด็กเปนศูนยกลาง ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการสอน
อยางหลากหลาย (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2545 : 40-41) 

การตื่นตัวและใหความสําคัญในเรื่องของความคิด ทําใหนักการศึกษาพยายามที่จะพัฒนา
โปรแกรมเพื่อสอนการคิดขึ้น และแนวคิดที่กําลังเปนที่สนใจ  ซ่ึงมีการตรวจสอบและเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวาง ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน The CoRT Thinking Material – CoRT 
(Cognitive Research Trust) เปนโปรแกรม 2 ปเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด โดย เดอ โบโน (De 
Bono) หรือจะเปนการฝกทักษะการคิดแนวใหม เรียกวา Creative or Parallel Thinking และ
นอกจากนี้ เดอ โบโน ยังไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนไวหลายวิธี เชน วิธีสอนโดยใชคําถาม 
กําหนดกิจกรรมใหทํา หรือใชวิธีการสรางสถานการณ  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดฝกการวางแผน 
การเลือก และการตัดสินใจ และแนวคิดที่ไดรับความนิยมมากแนวคิดหนึ่งคือ “หมวกการคิดหกใบ” 
โดยใชหมวกที่มีสี 6 สีเปนสัญลักษณของการคิดลักษณะตางๆ 6 ลักษณะ และมีสีตางๆ ดังน้ี 1)สี
ขาว 2)สีแดง 3)สีดํา 4)สีเหลือง 5)สีเขียว 6)สีนํ้าเงิน (อรพรรณ พรสีมา. 2543 : 35 – 36 ; อางอิงจาก 
De Bo No : 1993) รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคตามแนวคิดของวิลเลี่ยม
รูปแบบการสอนของกาเย (Gagne‘) รูปแบบการคิดแกปญหาอนาคตทอแรนซ (Torrance) หรือ
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รูปแบบกระบวนการสอนของไทยเชน รูปแบบการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ โดยสาโรช บัวศรี
รูปแบบการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดย สุมน อมรวิวัฒน กระบวนการคิดเปน 
โดย โกวิทย  วรพิพัฒน เปนตน (ทิศนา  แขมมณี ; และคณะ.  2544 : 51-52)  

การสอนคิดอาจมีหลายวิธี แตวิธีการสอนหนึ่งคือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปน
กระบวนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการคิดได เน่ืองจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรูจะ
ทําใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง  โดยครูเปนผูกําหนดสถานการณ ใหผูเรียนเกิดความสงสัย 
ตองการคนหาคําตอบ เพ่ือจะอธิบายปญหาน้ันตามขั้นตอนการสังเกต การอธิบาย พยากรณและ
ทดสอบ และการนําความรูไปใช โดยครูใชคําถามกระตุนใหผูเรียนคิดในขณะเดียวกันก็ฝกให
ผูเรียนใชคําถาม เพ่ือแสวงหาคําตอบดวย (วีระยุทธ  วิเชียรโชติ. 2524 : 68) ซ่ึงวิธีการนี้จะชวยให
ผูเรียนรูจักคิดแกปญหา ใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางใน
การแกปญหาไดดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาศัยกระบวนการ จะชวย
พัฒนาการคิดของนักเรียนได เพราะในแตละกระบวนการ จะมีขั้นตอนของการคิดตามลําดับ (อารี 
ภูสุวรรณ.  2538 : 8) 

จากการศึกษางานวิจัย มีผูนําวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมาใชเพ่ือสงเสริมกระบวน 
การคิดใหกับผูเรียน เชน  มาเรีย (Maria. 1981) ไดประเมินประสิทธิภาพการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูที่สงเสริมความคิดสรางสรรค ในกลุมนักเรียน เกรด 4 – 6 พบวาคะแนนความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางและสูงกวากลุมควบคุม ซ่ึง
สอดคลองกับพิชิต  แสงลอย (2522 : 25 - 43)ไดทําการศึกษาเรื่องการสอนแบบ สสวท.กับแบบ
สืบเสาะหาความรู ที่มีผลตอความคิดสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ผลวิจัยปรากฏวา    นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีความคิด
สรางสรรค สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ สสวท. อยางมีนัยสําคัญ จากงานวิจัยการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูน้ันมีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนการคิดที่เนนการคิดริเร่ิม 
และการคิดที่หลากหลาย ในการสอนคิดสวนใหญจะเปนการสอนใหเด็กมีความคิดแบบใดแบบหนึ่ง 
แตการคิดอีกดานหนึ่งคือการคิดทางบวก 

การคิดทางบวก หมายถึงความคิดในแงดี ที่เรามีตอสิ่งตางๆรอบตัว หรือที่มีตอบุคคลอื่น 
และรวมถึงการมีทัศนะคติที่ดีดวย การสรางความคิดทางบวกสําหรับเด็กทําไดโดยการที่บุคคลรอบ
ขางเด็กตองมีพฤติกรรมในทางบวก  ทั้งการพูดคุย ปฏิสัมพันธ การปฏิบัติตอเด็ก หรือการปฏิบัติ
ระหวางผูใหญดวยกัน เพราะเม่ือเด็กไดรับการปฏิบัติทางบวก หรือการเขาถึงทางบวก เด็กจะมี
บุคลิกภาพเปนคนที่มีความภูมิใจในตน (Self - esteem) สูง สามารถควบคุมอารมณตนเองได   
(ปานใจ จิรานุภาพ.  2543:34 -36) ความคิดทางบวกจึงเปนพ้ืนฐานของการสรางสติปญญาให
คนเราเกิดการคิดแกปญหา และการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ  เปนจุดริเริ่มสรางสรรคในการ
คิด ประดิษฐ คนควาหาแนวทาง และสงผลออกมาในรูปสรางสรรค เกิดประโยชนสุข การอยูใน
สภาพแวดลอมที่สรางสรรค ยอมทําใหบุคคลมีความฉลาดทางอารมณ พรอมที่จะเผชิญและยอมรับ
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ในสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้นแกตน บุคคลอื่นๆ และตอสังคมไดอยางเปนเหตุเปนผล สามารถบริหาร
จัดการตนเอง รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ (นิภา  แกวศรีงาม.  2547 : 76)  

จากเอกสารและขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู เพ่ือพัฒนาความคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย และผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี ทําใหเกิด
องคความรูใหม ที่สามารถใชเปนแนวทางแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในการที่จะพัฒนาความคิดที่ดี ที่จะเปนความรูสึกที่ดีตอตนเอง บุคคลอื่นและสังคมตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหา 

ความรูกอนและหลังการทดลอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลของกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ที่มีตอ
ความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน และผู
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยและการจัด
กิจกรรม เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิด
โดยเฉพาะการคิดทางบวกซึ่งเปนการมองโลกในทางที่ดี 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย  
อําเภอกันทรารมย   จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จํานวน
หองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน   
 กลุมตัวอยางใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน ชาย – หญิง   อายุระหวาง 5 – 6 ป 
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน โดยสุมแบบ 2 ขั้นตอน (Two – stage cluster 
sampling) โดยจับสลากมา 1 หองเรียนจากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียนและจับสลากแบง
นักเรียนในกลุมที่สุมไดเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน แลวจับสลากอีกครั้งเพ่ือกําหนดใหเปนกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 รูปแบบไดแก 
  1.1. กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  1.2. กิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดทางบวก 

2.1 การคิดทางบวกตอตนเอง 
2.2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
2.3 การคิดทางบวกตอสังคม 

ระยะเวลาในการทดลอง 
 การศึกษาครั้งน้ีทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2548 ระยะเวลาในการทดลอง 
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 - 40 นาที รวมทัง้สิ้น 24 ครั้ง 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 

2. การพัฒนาการคิดทางบวก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการคิดของเด็กปฐมวัยที่มากขึ้น 
หลังจากที่ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติ 

3. ความสามารถในการคิดทางบวก หมายถึง การแสดงออกของความคิดดานการพูดหรือ
การกระทําของเด็กปฐมวัยที่ แสดงถึงการมองในทางที่ดีของตนเอง บุคคลอื่นและสังคม โดยเห็น
ถึงคุณคาของสิ่งน้ันๆ ซ่ึงวัดโดยแบบทดสอบการคิดทางบวกที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามความหมาย ดังน้ี 

 3.1 การคิดทางบวกตอตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี ในสิ่งที่
ตัวเองมี การไมดูถูกดูหม่ินสิ่งที่ตนมีอยูและการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ ตนเอง 
ครอบครัว และบาน 

 3.2  การคิดทางบวกตอผูอ่ืน หมายถึง การแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี ในการ
ทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ดวยความรูสึกดี เกี่ยวของกับครู และเพื่อน 

 3.3  การคิดทางบวกตอสังคม หมายถึง การแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี และมี
ความสุขที่ทําความดีตอสิ่งแวดลอม และสาธารณะประโยชน ไดแกการรักษาความสะอาด การดูแล
ตนไม และการเมตตาสัตว 
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4. กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองอยางมีขั้นตอน โดยครูมีหนาที่สงเสริม ชวยเหลือ และใชคําถาม
ปลายเปดกระตุนใหคนหาความรูนอกชั้นเรียนและเนนการคิดทางบวก แบงเปน 4 ขั้นดังน้ี 

    1. ขั้นกระตุนการสืบคนขอมูล  เปนการใหเด็กคนหาคําตอบจากปญหาดวยการใหเด็ก
สืบคนหาคําตอบดวยตนเอง เนนการสืบคนความรูนอกชั้นเรียนกับบุคคลที่ใกลชิดเด็ก ดวยการ
บันทึกดวยแบบบันทึกนอกชั้นเรียน 
 2.  ขั้นทดสอบคําตอบ เปนขั้นที่เด็กนําเสนอคําตอบ จากการคนควาดวยตนเองและ
ทดสอบคําตอบ 
 3.  ขั้นคนขอมูลแนวลึก เปนการคนหาคําตอบ นําไปขยายผลและนําไปใช 
 4.  ขั้นขยายผลเปนขั้นทดลองหาคําตอบใหมๆ และสรุปผล 

5. กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การที่เด็กไดทํากิจกรรมตามหลักสูตร  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปนการที่เด็กไดใชประสาทสัมผัสในการสํารวจ ตรวจคน ทดลอง ลงมือ
กระทําเลนกับอุปกรณอยางอิสระ แบงเปนขั้นตอนไดดังน้ี 

ข้ันนํา เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยการใชวิธีสนทนา ถามคําถาม ตั้งปญหา ใชเพลง คํา
คลองจอง หรือสื่ออยางใดอยางหนึ่งเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในสถานการณ 

ข้ันสอน เด็กไดแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ โดยใหเด็กคิดรวมกับเพ่ือนตามสถานการณ
ที่กําหนด โดยใชวิธีการสอนหลายรูปแบบ เชน สังเกต การสนทนา การเลานิทาน การสาธิต การ
ปฏิบัติ การใชคําถาม และการใชสื่ออ่ืนๆ 

ข้ันสรุป ครูและนักเรียนสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เพ่ือเปนแนวทางในการ
นําไปปฏิบัติ 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั 

1.กิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 

2.กิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ

ความสามารถในการคิดทางบวก 

 การคิดทางบวกตอตนเอง 
 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
 การคิดทางบวกตอสังคม 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู มีความสามารถใน
การคิดทางบวก หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูและ เด็กทีไ่ดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีความสามารถในการคิดทางบวก แตกตางกัน  
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการคิดทางบวกสํารบัเด็กปฐมวัยดวยกจิกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยจําแนกเปนหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิด และการคิดทางบวก 
 1.1 ความหมายของการคิด 
 1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด 
 1.3 คุณภาพการคิด 
 1.4 การคิดทางบวก 
 1.5  การคิดทางลบ 
 1.6 ลักษณะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 1.7 บทบาทครูในการสอนการคิดทางบวก 

1.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคดิและการคิดทางบวก 
2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 2.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 2.2 ความสําคัญของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 2.3 จุดมุงหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

2.4 รูปแบบ กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 2.5 บทบาทครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

2.6 ความหมายของการเรียนรู 
 2.7 ลักษณะสําคัญของการเรียนรู 
 2.8 ทฤษฎีการเรียนรู 

2.9  ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 2.10 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

2.11 หลักการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
 2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
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1.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิด 
1.1 ความหมายของการคิด 
พิอาเจท (Piaget) กลาววา การคิด คือ ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอม ความสามารถดังกลาวจะพัฒนาความคิดความเขาใจในระดับงายๆ ในวัยเด็กไปสู
ระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้นในวัยผูใหญ (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 48 ; อางอิงจาก Piaget.n.d.) 

บรูเนอร (Bruner) และทาบา (Taba) ใหความหมายที่สอดคลองกันวา การคิดเปน
กระบวนการที่ใชในการสรางแนวคิดรวบยอด (Concept formation) ดวยการจําแนกความแตกตาง 
การจัดกลุมและกําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ได รับและเปนกระบวนการที่ใชในการแปล
ความหมายขอมูล รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง ความสัมพันธ
ของขอมูลที่ไดรับ และนํากฎเกณฑตางๆไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม (Hilgard. 1962 : 
336) 

กิลฟอรด (Guildford. 1967) ใหทรรศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการแยกแยะ
คุณสมบัติของสิ่งตางๆ  หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปอันเปนหลักการ
ของขอความจริงน้ันๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 

มอดกิล ; และมอดกิล (Modgil ; & Modgil. 1984 : 23)ใหคําจํากัดความการคิด ไววา 
ประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน 3 อยางดวยกันดังน้ี  1)การคิดคือกระบวนการภายในสมองเกิดขึ้นที่
ภายในหรือระบบการรูคิด ซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรม  2)การคิด คือกระบวนการที่นําความรูไปใช
ในการแกโจทยปญหาปฏิบัติของการเรียนรูในระบบของความรูความเขาใจ  3)การคิด คือ ผลของ
พฤติกรรมของเงื่อนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตางๆ 

ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2541 : 3) ใหความหมายของการคิด วาเปนกลไกของสมองที่
เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย  ความคิดเปนผลที่เกิดจากการที่สมอง
ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว  และประสบการณสวนตัวด้ังเดิมของมนุษยเอง 
 ศรีสุรางค  ทีนะกุล (2542 : 8) กลาวถึง การคิดวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง
ซ่ึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก นักจิตวิทยาเชื่อวามนุษยจะมีความคิด
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอิริยาบถใด ซ่ึงอาจจะไดรับจากสิ่งเราภายนอก 
หรือไมมีสิ่งเราใดเปนพิเศษเฉพาะก็ได 

ทิศนา  แขมมณี (2546 :40) กลาวถึงการคิด วาเปนกระบวนการทางสมองในการจัด
กระทํากับขอมูลหรือสิ่งเราที่รับมา การคิดเปนกระบวนการทางสติปญญาของบุคคล (cognitive 
process) ที่บุคคลใชในการสรางความหมายความเขาใจในสรรพสิ่งตางๆ ที่บุคคลไดรับจาก
ประสบการณ การคิดมีลักษณะเปนกระบวนการ หรือวิธีการไมใชเน้ือหาที่บุคคลหนึ่งสามารถ
ถายทอดใหอีกบุคคลหนึ่งโดยงาย การคิดเปนกระบวนทางธรรมชาติของมนุษย มนุษยทุกคนคิด
อยูทุกขณะ โดยทั่วไปการคิดจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การคิดอยางไมมีจุดหมายหรือ
ทิศทาง กับการคิดอยางมีจุดหมายหรือทิศทาง 
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จากความหมายขางตน สรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและเกิดขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงเกิดจากการไดรับสิ่งเรา และผสมผสานกับประสบการณเดิม
ของบุคคลนั้น 

 1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด 

 1.2.1 บรูเนอร (Bruner. 1966 : 123 – 127) ไดศึกษาและสรุปเปนทฤษฎีการคิด 
แกปญหา ซ่ึงมีสาระสําคัญวา การคิดแกปญหาของบุคคลตองการกลไกแหงความสามารถในการที่
จะอางอิงและจําแนกประเภทของสิ่งเรา ประสบการณการรับรูตางๆ เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของ
กระบวนการการจัดประเภท อันจะนําไปสูการตอบสนองในขั้นสุดทายของการคิดแกปญหา 
ประกอบดวย 
 1. ขั้นรู จักปญหาเปนขั้นที่ รับรูสิ่ งเราที่ตนกําลังเผชิญอยูวาเปนปญหา 
กระบวนการรับรูจะแยกสิ่งเราออกจากโครงสรางทางการคิดอ่ืนๆเพ่ือเตรียมพรอมที่จะจัดกระทํา
ตอไป 
 2. ขั้นแสวงหาเคาเงื่อน เปนขั้นที่บุคคลใชความพยายามอยางมากในการระลึก
ถึงประสบการณเดิม เพ่ือทดสอบลักษณะเฉพาะของปญหา เม่ือสมองไดจัดกระทํากับสิ่งเรานั้น
แลวก็จะบูรณาการลักษณะเฉพาะตางๆเขาดวยกันแลวปรับโครงสรางของการคิดใหมและเกาเปน
การเตรียมที่จะตอบสนอง 
 3. ขั้นตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงเปนการตรวจสอบถึงความสมบูรณทั้งในดาน
โครงสรางและเนื้อหากอน  เพ่ือจะตัดสินใจตอบสนองตอสิ่งเราใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ดิวอ้ี
(Dewey) มองการคิดแกปญหาในลักษณะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ซ่ึงประกอบไป
ดวยลักษณะ 5 ประการ คือ 
  3.1. การเสนอแนะเพื่อนําไปสูคําตอบที่เปนไปได 
  3.2. ความสงสัยที่จะตองตอบคําถามหรือแกปญหาใหได 
  3.3. การใชวิธีการเสนอแนะอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือนําไปสูความคิดหรือ
สมมติฐานที่จําเปน 
  3.4. การสังเกตหรือการหาขอมูลที่เปนจริง 
  3.5. การคิดอยางรอบคอบหรือการคาดคะเน 

 1.2.2 แนวคิดของบลูม (ทิศนา แขมมณี ; และคณะ. 2544:152 ; อางอิงจาก Bloom. 
1961) 
 บลูม (Bloom) จัดอยูในกลุมที่มีความเชื่อวา สมรรถภาพทางความคิดสามารถแยกยอย
และเรียงลําดับจากงายไปหายาก โดยอาศัยพฤติกรรมทางความคิดจากพื้นฐานที่งายไปสูความคิด
ที่ยาก และสลับซับซอน บลูม (Bloom) เชื่อวาสมรรถภาพของคนเรามีหลายดาน ไดแก 
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 1. ดานความคิด (Cognitive  Domain) ความคิดเกี่ยวของกับกระบวนการ เชน การรู การ
รับรู การจําได การคิด การตัดสินใจและการใชเหตุผล จุดมุงหมายในการสอนดานความรูน้ัน 
ประกอบดวยความรู 6 ระดับ คือ 
  1) ความรูความจํา (Memory) 
   (1) ความรูเฉพาะสิ่ง 
   (2) ความรูเกีย่วกับวิธีการจดัการกับสิ่งเฉพาะ 
   (3) ความรูเรือ่งสากลและเรื่องนามธรรมในสาขาตางๆ 
  2) ระดับความเขาใจ (Comprehensive) 
   (1) การแปล 
   (2) การตีความ 
   (3) การสรุปอางอิง 
  3) ระดับการประยุกตใช (Application) 
  4) ระดับการวเิคราะห (Analysis) 
   (1) การวิเคราะหหนวยยอย 
   (2) การวิเคราะหความสัมพันธ 
   (3) การวิเคราะหหลักการจัดระเบียบ 
  5) ระดับการสงัเคราะห (Synthesis) 
   (1) ผลิตผลทีส่ื่อความหมาย หรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะ 
   (2) ผลิตผลในลักษณะของแผนงานหรือชุดปฏิบัติการ 
   (3) ผลิตผลในลักษณะความสัมพันธเชิงนามธรรม 
  6) ระดับการประเมินผลและการวิจารณขอมูล (Evaluation) 
   (1) การตัดสินตามเกณฑภายใน 
   (2) การตัดสินตามเกณฑภายนอก 
 2. ดานความรูสึก (Affective Domain) ความรูสึกที่เกี่ยวของกับเจตคติ อารมณ ความรูสึก 
ความซาบซึ้ง การเทิดทูนบชูา และความชอบ เม่ือครูกังวลวาเด็กทําทาเบื่อหนายในการเรียนแสดง
วาครูกําลังใหความสนใจดานความรูสึกของเด็ก 
 3. ดานกลไก (Psycho – motor Domain) 

 1.3 คุณภาพการคิด 

 การคิด มีความหมายตอคนมาก  เราไมสามารถปกปดความคิดได แมวาการคิดเปน
กระบวนการภายในสมอง  ในการประมวลสิ่งที่สัมผัส และรับรูไปสูการอธิบาย ประยุกตขยาย  และ
สรางสิ่งใหมที่มีจุดเริ่มตนจากสิ่งเราและการไดใชประเภทสัมผัสทั้ง 5 ที่ไปกระตุนสมองใหรับรู   
ซึมซับ และเชื่อมสาน สิ่งที่รูเดิมกับสิ่งที่รับใหมใหเกิดการคิดรูดวยการวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินใหเหตุผล รวมทั้งขยายความคิด ซ่ึงเปนการกระทําซ้ําๆ มีผลทําใหเกิดความคิด
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หลากหลาย คิดยืดหยุน คิดลื่นไหลรวมทั้งคิดสิ่งใหมๆ ดวย (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 45) ซ่ึง
ผลที่ออกมาจากคิดคือองคความรูที่นําไปสูความรูที่เก็บไวกับตนเอง  และความรูที่นํามาใชออกสู
ภายนอก ตามคุณภาพของการคิด ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ การคิดทางบวก คือ การคิดในสิ่งที่ดีงาม  
เปนความคิดสรางสรรค  ในขณะที่อีกความคิดหนึ่ง คือ ความคิดทางลบ เปนความคิดอคติ ไมชอบ  
มองแงไมดี 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2548 : 27 -36) กลาวถึง สิ่งที่มามีอิทธิพลตอความคิดทางบวกและ
ทางลบ  มาจากหลายองคประกอบ กลาวคือ 
 1.  คุณภาพของขอมูลที่ไดรับ ขอมูลที่คนไดรับรูมีผลตอการคิดของคนมาก และมีผลทําให
เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมตามความคิด โดยเฉพาะเด็กซึ่งกระบวนการคิดจะอยูในระดับ
ออนสุดกวาคือ  คิดแบบรูปธรรมเปน การคิดตรงๆ ตัวอยาง เชน เด็กบางคนกินไดแตไข เหตุ
เพราะกินอาหารอยางอ่ืนแลวเจ็บฟนเคี้ยวไมออก แตไขนุมเคี้ยวสบายเลยชอบกินไข  เด็กบางคน
กลัวผีเพราะเคยถูกหลอกเรื่องผีมาจนฝงใจ หรือเด็กบางคนไดรับความรูที่ผิดจากครู เชน ครูสอน
วาหัวใจของคน อยูในชองอก เอียงมาขางซาย  ถานอนตะแคงซายหัวใจจะบี้และแบน พรอมทําทา
ประกอบความรูและภาพที่เด็กไดรับเปนขอมูล  สงไปศูนยประมวลขอมูลสรางเปนความรูความจํา  
ดังน้ันการสอนใหเด็กคิดจะตองเนนถึงคุณภาพของขอมูลตองถูกและดี 
 2.  สิ่งแวดลอมและสังคม แมวาผูสงขอมูลไปยังศูนยประมวลความคิดจะใหขอมูลดวย
ความระมัดระวัง และเนนคุณภาพแลวก็ตามแตแรงผลักดันของสังคมและสิ่งแวดลอมยังมีผลตอ
การคิด ตัวอยางเชน ครูสอนวานักการเมืองเปนผูบริหารประเทศเปนคนดี แตในโทรทัศนถายภาพ
นักการเมืองโกง  หรือพระเปนสมีสิ่งแวดลอมและภาวะสังคมตามตัวอยางนี้ ลวนแลวแตมีผลทาง
ความคิดของคนที่อาจสงผลทั้งทางดีคือบวก  และดานไมดีคือลบ 
 3.  ความแข็งแรงของความฉลาดทางอารมณ  คนที่มีความฉลาดทางอารมณเขมแข็งจะ
เปนผูที่มีความคิดไตรตรองสูง  ดังนั้นความสามารถทางการคิดและผลจากคิดจึงมีสวนมาจาก
ความฉลาดทางอารมณดวย 

 การคิดเปนขบวนการตอเน่ือง  อาจมีการยั้ง และเปลี่ยนองคความรูที่เกิดขึ้นมาได ขอมูลที่
ถูกตอง บรรยากาศที่จูงใจมีผลตอสภาวะการคิดของคนโดยตรง  ซ่ึงความสัมพันธ ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิดที่ทําใหเกิดพฤติกรรมแสดงออก 

ที่มา : กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2548). การศึกษาปฐมวัย. หนา 27 -36 

จากรูปจะเห็นวาคุณภาพการคิดที่มีผลตอพฤติกรรมการแสดงออก  ขอมูลและสารสนเทศ
ทั้งหมดที่ผานศูนยประมวลผลการคิดรูในสมองของคน  จะถูกบันทึกเปนความจําที่เรียกวาองค
ความรู  ที่นําไปสูพฤติกรรมแสดงออก  ซ่ึงอาจใชในจินตนาการ  หรือใชในการแสดงออก  ซ่ึงถา
ขอมูล  ประสบการณและการเรียนรูดีแนนอน  พฤติกรรมการแสดงออกจะดีไปดวย  การกลอม
เกลาการสรางการเรียนรูที่ดี    ที่ถูกตองจะเปนตัวปรับเปลี่ยนความคิดของคนไดครูและโรงเรียน
จึงมีบทบาทสําคัญตอการคิดของผูเรียน (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2548 : 27 -36) 

1.3.1  ความสําคัญของการคิด 
 การคิดมีความสําคัญยิ่งตอบุคคล สังคม และโลก เพราะการคิดทางบวก หมายถึง  

ความสงบสุขและการพัฒนา  แตการคิดทางลบหมายถึง การทําลายและการถดถอย ผลจากการ
คิดทําใหเกิดอยางนอย  2 ประการ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2548 : 31) คือ    

1. เกิดการพัฒนาการคิดที่ดีมีผลตอการพัฒนาดานความรูและนวัตกรรม ดังน้ี 
 1.1 องคความรูใหม การคิดเปนแหลงเกิดความรูใหปรากฏ ที่สามารถใหในการศึกษา
การปฏิบัติ การแกปญหา โดยองคความรูที่เกิดขึ้นนั้นจะนําไปสูการพัฒนาความรูใหมๆ ไดแก  

1.1.1 แนวคิด 
1.1.2 มโนทัศน 
1.1.3 หลักการ 
1.1.4 กฎ หรือ 
1.1.5 ทฤษฎี 

ขอมูลจากการรับรู
ดวยสัมผัสทั้ง 5 

ขอมูลจากการเรียน 

ส่ิงแวดลอม
สังคม 

ความฉลาด
ทางอารมณ 

พฤติกรรมการ
แสดงออก  + - 

- 
+ 

- 
+ 

- 
+ 

ขอมูลจาก
ประสบการณ - 

+ 
ศูนยประมวลการ

คิดรู 
องค
ความรู 

คุณภาพ
ขอมูล 
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 การคิดทําใหคนเขาถึงความรู และสามารถนําความรูไปบูรณาการขยายใหกวางขวางเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการในทุกดาน 
  1.2. นวัตกรรม ซ่ึงหมายถึงการไดสิ่งใหมๆที่เกิดขึ้น จากการคิดของคน ตัวอยาง
การคิดของนวัตกรรมทําใหโลกนี้มีไฟฟา รถยนต คอมพิวเตอร เปนตน 
 2. เกิดการทําลาย   การคิดทางลบจะเปนการคิดทางทําลายที่แฝงมากับอารมณและเจต
คติของคน เชน การคิดทําลายดวยการสรางอาวุธ การลักขโมย หรือการทําราย เปนตน การคิด
ทางทําลายนี้บางครั้งเปนความคิดแฝงที่ซึมซับมาประสานกับบุคลิกภาพ เดิมที่ไมดี ทําใหถูก
กระตุนเราจนเกิดผลออกมาในทางลบและเปนอันตราย 
 ดวยความสําคัญของการคิด 2 ประการ บางประการนําหลักการนี้มาใชในการปฏิรูปการ
ปกครอง ดวยการลางสมอง (Brain Washing) เพ่ือการสรางความคิดที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นกับ
บุคคลที่ตองการเปลี่ยนความคิด เปนตน  

1.3.2 ลักษณะการคิด 
 การคิดมีหลายลักษณะ แตละลักษณะมีความแตกตางกันไป  ซ่ึงครูตองทําความเขาใจเม่ือ
ตองการนําการคิดมาใชสอน ตองรูจักลักษณะและเงื่อนไขของการคิดลักษณะนั้นๆ ดวย 
  1.3.2.1 การคิดอเนกนัย (Divergent  thinking)  
 การคิดแบบอเนกนัย (นิรนัยก็เรียก) มาจากคําวาการขยายกิ่งกานความรู หรือสิ่งที่รับรูไป
ประมวลเปนแนวคิดใหม เกิดเปนภาวะสรางสรรค สรางความคิดที่หลากหลายโดยความหมายแลว 
การคิดแบบอเนกนัยหมายถึงการคิดที่หลากหลาย  เพ่ือใหไดคําตอบที่นําไปสูการแกปญหาที่ดี
ที่สุด (Gelade. 1995 : 36) ซ่ึงการคิดแบบนี้จะสัมพันธกับพฤติกรรมที่สรางสรรคสิ่งใหม ที่แสดง
ถึงการใชความสามารถ และความสนใจในเชิงวิธีการ เพ่ือการพัฒนาและแกปญหาของ กิลฟอรด  
ใหความเห็นวาการคิดแบบอเนกนัยเปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งของการสรางสรรค 
ประกอบดวย 4 ลักษณะสําคัญคือ 
 1. ลื่นไหล หมายถึง ความสามารถในการผลิตความคิดออกมาไดเปนจํานวนมากหรือบอก
วิธีการแกปญหา 
 2. ยืดหยุน เปนความสามารถมองวิธีการแกปญหาในทันทีทันใดในหลายแงมุม 
 3. ริเริ่ม มีแนวโนมของผูมีความคิดแปลกแยกแตกตางจากผูอ่ืนไดมากที่สุด และสามารถ
คิดถึงไดในรายละเอียดของแนวคิดที่จะดําเนินการไดโดยตลอด 
 4. ละเอียดลออ น่ันคือ สามารถบอกและอธิบายในรายละเอียดได 
 ปรากฏการณที่แสดงถึงความสามารถในการคิดแบบอเนกนัย คือ ความสามารถในการ
ผลิตวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลาย ในการแสดงของเด็กในการคิดจะปรากฏการคิดแบบ
อเนกนัยรวมกับการคิดอ่ืนๆ ดวยเสมอ ตัวอยางเชน เด็กตอไมบล็อก เด็กคิดใชเหตุผลควบคูไปกับ
การคิดแบบอเนกนัย การคิดอเนกนัยจะเพ่ิมขึ้นถาใชสิ่งกระตุนเราใหมๆ ปกติแลวตอนวัยเด็กจะ
เปนชวงขวบมักคิดสรางสรรค และยืดหยุนในการใชความรูและปญญา กลาวคือ มีทั้งความคิด
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ยืดหยุน และความรูสึกยืดหยุนดวยซึ่งผูที่มีความคิดเชนน้ี จะเปนเด็กที่มีความฉลาดมีหลักการของ
ตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (Wyver ; & Markham. 1999) ในการสอนจึงมีความสําคัญมาก 
จากการวิจัยพบวาโรงเรียนที่สอนเนนมอนเตสเซอรี่  พบวาเด็กมีความคิดอเนกนัยโดยเฉลี่ยต่ํา
กวาเกณฑ (Rose. 1990) 

  1.3.2.2 การคิดเอกนัย (Convergent thinking) 
 การคิดเอกนัย เปนความคิดกอภาวะสรางสรรค  และสรางความหลากหลาย  ซ่ึงตรงกัน
ขามกับความคิดอเนกนัย  ซ่ึงเปนความคิดสิ่งเดียว แงมุมเดียว หาคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่
ถูกตองตามสภาพขอมูลเพียงขอเดียว (อารี  พันธมณี.  2540 : 28) 

  1.3.2.3 การคิดสรางสรรค (Creative thinking) 
 การคิดสรางสรรค หรือการคิดแบบสรางสรรค เปนกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะ
อเนกนัย ที่ทําใหคนพบสิ่งแปลกใหม  ดวยการดัดแปลงปรุงผสมผสานรวมถึงการประดิษฐและคนพบ
สิ่งตางๆ เปนการคิดทั้งเหตุผลและจินตนาการจนเกิดผลงานมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการคือ 
(อารี พันธมณี. 2540 : 3-6)  

1. ความคิดริเริ่ม 
2. ความคิดคลองตัว 
3. ความคิดยืดหยุน 
4. ความคิดละเอียดลออ 
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดที่สามารถพัฒนาไดดวยการทํากิจกรรมอิสระในการคิด 

การสังเกต สําหรับเด็กปฐมวัยฝกการคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

1.3.2.4 การคิดแบบอุปมาน (Inductive thinking) 
การคิดแบบอุปมาน เปนการคิดโดยอาศัยขอมูลหรือสารสนเทศตางๆ มาประมวลสรุปเปน

กฎหรือหลักการ เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการไตรตรอง สิ่งที่เกิดในเหตุการณ หรือเร่ืองอยาง
เดียวกันหลายๆ ครั้ง แลวจึงสรุปความโดยสังเกตจากสิ่งที่สัมพันธกัน ที่เปนความเหมือนและมี
ขอมูลยืนยันที่นําไปสูการสรุปวาใช การคิดแบบอุปมานน้ีเหมือนกับอุปมาอุปมัยที่เกิดขึ้นจากการ
สรุปขอสังเกตเปนคําพังเพย เชน นํ้าลดตอผุด นํ้าขึ้นใหรีบตัก เปนตน ประโยชนของการคิดแบบ
อุปมานจะทําใหสามารถไดขอสรุปที่เปนตรรก หรือหลักการ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2548 : 33) 

1.3.2.5 การคิดแบบอนุมาน(Deductive thinking)  
การคิดแบบอนุมาน เปนการคิดจากกฎ หลักเกณฑ หรือสิ่งที่กําหนดไวกอนแลว มาเปน

ขอสรุป เปนการประยุกตใชหลักการทั่วไปกับกรณีเฉพาะเปนการสรุปจากเหตุผลที่เปนหลักการมา
กอนวาเปนความจริงเพราะพบวา เม่ือนํ้าลดตอผุด เหตุเพราะใตทองน้ําจะมีตอไมแหงตายอยูเสมอ 
เม่ือนํ้าแหงตองเห็นเสมอ 
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การคิดแบบอนุมานเปนการคิดเชิงตรรก ที่จะชวยในการทํานายเหตุการณ  ที่จะชวยให
เกิดการคิดรูเพ่ือการทําลายเพื่อการคนควาอยางตอเน่ืองตอไป ในการสอนเด็กใหคิดแบบอนุมาน
เร่ิมจากสิ่งที่เด็กคุนเคยแลวโยงไปสูสิ่งใหมที่ตองการใหเรียนรู โดยพิจารณาจากองคประกอบที่
สมัพันธกันเพ่ือนําไปสูขอสรุปของความรู (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2548 : 33) 

1.3.2.6 การคิดอยางมีวิจารณญาณ ( Critical  thinking )  
การคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนการคิดเชิงวิเคราะห เพ่ือคนหาหลักเกณฑแลวมาเปน

แนวทางนําไปสูการสรุป เปนลักษณะของการคิดเชิงเหตุผลอยางหน่ึง เปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่ใชการประยุกต  ไตรตรองหาเหตุผลเพื่อนําไปสูการตัดสินใจอยางถูกตองเหมาะสม      
ซ่ึงการคิดนี้เปนการคิดที่ดี  สมเหตุสมผล  และมีสติสัมปชัญญะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปน
การคิดที่มีความรูมาอธิบาย  เปนการคิดสวนหนึ่งที่ใชเหตุผลอยางมีความหมายมากขึ้น  ซ่ึงการ
คิดแบบนี้อาจแสดงออกมาไดทั้งทางบวกและทางลบ การคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการทดสอบ
ปรากฏการณ  และขัดแยงอยางระมัดระวัง  โดยปราศจากการลําเอียงและเขาถึงบทสรุปอยางแจงชัด  
ทักษะการคิดเชนน้ีมาใชเสมอในวิถีชีวิตประจําวันในการเลือกและการตัดสินใจเปนกระบวนการ
ของการใชตรรกะ วิเคราะห ขอมูล และปญหาอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการแจกแจงเปรียบเทียบ  
ตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ  ประเมินความเหมาะสม เพ่ือหาขอสรุปที่เกิดขึ้นที่เหมาะสมที่สุด   
การฝกเด็กใหคิดแกปญหาอยางสรางสรรคจะเปนการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณที่
สําคัญ (กุลยาตันติผลาชีวะ. 2547ก : 49) 

1.3.2.7 การคิดเชิงเหตุผล  (Logical  thinking)  
การคิดเชิงเหตุผล เปนกระบวนการทางสมองที่ นําเอาความรู ขอเท็จจริง และ

ประสบการณมาวิเคราะหเร่ืองราวตางๆ  ที่นําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหาและประเมินไดถึง
ความพอใจและการยอมรับการตัดสินใจในครั้งน้ันถึงเหตุและผลอยางเขาใจ  การคิดเชิงเหตุผลตอง
อาศัยหลักการ  หรือขอเท็จจริงที่ถูกตองสนับสนุนอยางเพียงพอ องคประกอบของการคิดเชิง
เหตุผลที่สําคัญคือ การใชความรูในการจําแนกเปรียบเทียบตรวจสอบเพื่อนําไปสูการสรุปอยางมี
เหตุผล  ซ่ึงการคิดเชิงเหตุผลนี้  เปนความคิดพื้นฐานที่แทรกไปอยูในการคิดตางๆ  ทุกการคิด  
รวมทั้งการคิดอยางมีวิจารญาณ  และการคิดอยางสรางสรรคดวย (Krulik ; & Rudnick. 1995 : 3) 
การคิดเชิงเหตุผลนี้ตองอาศัยความรู  ขอเท็จจริงและหลักการมาสนับสนุนอยางเพียงพอ เปน
ทักษะการคิดที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง ที่มีความ
สลับซับซอน ซ่ึงจําเปนที่คนตองใชเพ่ือการเรียนรู และการใชชีวิตอยางมีคณุคา (ส.ป.ช.2540 : 34)  

การคิดเชิงเหตุผล  เปนการคิดที่ซับซอนขึ้นอยูกับลําดับการพัฒนาการของพิอาเจท  
(Piaget) เริ่มจากการคิดเหตุผลแบบรูปธรรม ซ่ึงอยูในชวงอายุ  2 – 7 ป เด็กจะคิดจําแนกตามสิ่งที่
เห็น สงผานเขาสูการคิดแบบนามธรรมเมื่ออายุ 7 ปขึ้นไปนั่นคือ เด็กจะเริ่มใชเหตุผล เปรียบเทียบ 
ลงความเห็นดวยการใชมโนภาพไดสามารถคิดกลับไปกลับมาได ซ่ึงการคิดเชิงเหตุผลนี้ตองอาศัย
หลักการหรือขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ มีโอกาสผิดพลาดนอย ผูที่มีทักษะการ
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คิดอยางมีเหตุผล  ยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง (จํานง วิบูลยศรี. 2536 : 39) เด็กที่อยูในวัยของ
การคิดแบบรูปธรรมจะสามารถคิดอยางมีเหตุผลหรือตรรกะ ไดดีสามารถใชกฎเกณฑและขอมูลได   

การฝกคิดเชิงเหตุผลสามารถกระทําไดโดยใชกระบวนทางวิทยาศาสตรใหเด็กรูจักสังเกต  
คนควา หาคําอธิบาย เพ่ือสรุปใหไดการใหเด็กไดลงมือกระทํา คนควา แสวงหาขอมูลเปนการฝก
คิดอยางมีเหตุผล การใชคําถามกระตุนใหคิด  ใหคนหาคําตอบ และทดสอบเด็กจะพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลไดดี (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2548 : 34) 

1.3.3 หลักการสอนการคิด 
การคิดเปนทกัษะที่ฝกได  สอนได    มีหลายกระบวนการที่พัฒนาทักษะการคิดของเด็ก  

มอริสันไดเสนอวิธีการการสงเสริมการคิดไวดังน้ี (Morison. 2003 : 260)  
1. ใหอิสระเด็กและความปลอดภัยแกเด็กในการเปนนักคิดสรางสรรค 
2. กระตุนและใหกําลังใจเด็กในการคนหาคําตอบในการแกปญหาที่หลากหลาย  ไมใชหา 

เฉพาะคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว 
3. สรางวัฒนธรรมชั้นเรียนที่ทําใหเด็กมีเวลา  มีโอกาส  และมีอุปกรณ ในการสรางสรรค 

สิ่งตางๆ 
4. บูรณาการการคิดในทุกหลักสตูรที่เด็กเรียน ตลอดชวงเวลาแหงการเรียน  ที่โรงเรียน 

สิ่งที่ครูและผูฝกเด็กใหเด็กใหพัฒนาทักษะการคิดสิ่งหน่ึง  ตองรับรูคือพัฒนาการคิดของเด็กแตละ
ชวงวัยวาไมเทากัน  ขอสําคัญเด็กอาจคิดไดทั้งทางบวกและทางลบ  การฝกคิดจึงตองเนนที่สอน
คิดทางบวก  เปนการสอนและเตรียมใหเด็ก  ไมเพียงแตรูจักคิดแตยังชวยใหเด็กรูสึกตอสังคม
ในทางดี  และมีความสุข 
 การสอนใหเด็กไดคิดในทางบวก  อาจทําไดหลายวิธีและมีผลดีหลายประการ  ขอดีที่
นาสนใจคือ  การสอนใหเกิดความคิดในทางบวก  หรือคิดสรางสรรคน้ัน  เปนการอบรมบมนิสัยให
เปนคนดี  มองโลกในแงดี  มิใชสอนเพื่อใหอานออก  เขียนไดเพียงอยางเดียว  แตเปนการสอนให
เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจอยางแทจริง  เด็กควรไดรับการปลูกฝงที่จะทําใหคนอ่ืนรูสึก
สบายใจ  เชน  ใหแสดงความคิดเห็นทางบวก  ชวยเหลือคนอื่น  ขอสําคัญตัวครูเองตองแสดง
ความคิดเห็นเปนตัวอยางในการคิดทางบวกดวย (ปานใจ  จิรานุภาพ. 2542 : 24)  
 การฝกทักษะเปนสิ่งจําเปนที่ตองฝกประจําสําหรับเด็กปฐมวัย การใชคําถามปลายเปด  
การใชสื่อปลายเปดในการเรียนรูจะเปนตัวกระตุนการคิดที่สําคัญสําหรับเด็ก 
 การคิดเปนสิ่งที่ฝกไดแตตองใหโอกาสเด็กในการคิด  โดยเฉพาะคุณภาพการคิดตองเนน
ถึงการคิดทางบวก ที่ผูฝกตองใหขอมูลที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และ
อารมณของเด็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพการคิดที่ดีใหเด็ก  
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 1.3.4 เจตคติ (Attitude) 
 สิ่งหน่ึงที่เปนตัวโนมนําพฤติกรรมของบุคคล คือ “Attitude” นับวามีอิทธิพลตอชีวิตใน
สังคมเปนอยางมาก คําวา“Attitude” เดิมใชคําวา “ทัศนคติ” ตอมาเปลี่ยนเปน”เจตคติ”  ซ่ึงปจจุบัน
จะใชคําวา “เจตคติ” และตามพจนานุกรมทางการศึกษา(Dictionary of Education) ไดใหคําจํากัด
ความของเจตคติวา หมายถึง ความรูสึกของคนเราที่มีตอสิ่งตางๆรอบตัว ในดานความรูสึกชอบ 
หรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอสิ่งตางๆ (นพนัฐ  จําปาเทศ. 2542 : 12 ; อางอิงจาก 
Good. 1973 : 49)  
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 14) ใชคําวา ทัศนคติและใหความหมายวา ทัศนคติ คือ
ความคิดเห็นซึ่งถูกกระตุนดวยอารมณ  ซ่ึงทําใหบุคคลพรอมที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด องคประกอบของ
ทัศนคติ มีสามองคประกอบคือ องคประกอบดานพุทธิปญญาหรือความรู (Cognitive) ดาน
ความรูสึก (Affective) และดานการปฏิบัติ (Phychomotor) ทัศนคติจะมีบทบาทในการชวยใหเรา
ไดปรับปรุงตนเอง ปองกันตนเอง (Defend Egos) ใหสามารถแสดงออกถึงคานิยมตางๆ และชวย
ใหบุคคลเขาใจโลกรอบตัว ประสบการณเดิมของบุคคลชวยใหการเกิดทัศนคติและเปนตัวกําหนด
ทัศนคติของบุคคล ทัศนคติไมไดเปนองคประกอบเพียงอยางเดียวที่ทําใหเกิดการปฏิบัติ แตสาเหตุ
อีกอยางหน่ึงที่กอใหเกิดหรือเปนที่มาของการปฏิบัติ เชนเดียวกับการปฏิบัติของบุคคลจะทําให
ทัศนคติเปลี่ยนแปลง หรือเกิดทัศนคติขึ้นใหมได การปฏิบัติของบุคคลนั้นไมไดมีสาเหตุมาจาก
ทัศนคติอยางเดียว แตเปนผลที่เกิดจากวิถีการครองชีวิต (Norm) นิสัย (Habits) และสิ่งที่คาดหวัง
ของการกระทําตางๆ ดวย 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2532 : 239 - 240) สรุปความหมายของ เจตคติวา เปนความพรอม
ของรางกายและจิตใจ ที่มีแนวโนมจะตอบสนองตอสิ่งเราหรือสถานการณตางๆ ดวยการเขาหรือ
ถอยหนีออกไป โดยแบงเปน 2 ประเภท 
 1. เจตคติทางบวก หรือเจตคติที่ดี หมายถึง แนวโนมที่อินทรียจะเขาหาสิ่งเราหรือ
สถานการณน้ัน เน่ืองจากความชอบหรือความพอใจ 
 2. เจตคติทางลบ หรือเจตคติที่ไมดี หมายถึงแนวโนมที่อินทรียจะถอยหนีจากสิ่งเราหรือ
สถานการณน้ันเนื่องจากความไมชอบหรือความไมพอใจ 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540 : 239) ไดกลาววา เจตคติหมายถึง ผลรวมของสภาพ
แหงความพรอมทางจิตใจของบุคคล ในการใชความคิด ความเขาใจ ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองมาจากการ
เรียนรูและประสบการณ ที่จะตัดสินประเมินเพ่ือตอบสนองสถานการณใดสถานการณหน่ึง ใน
ลักษณะที่ชอบหรือไมชอบตอสิ่งเรา เน่ืองจากเจตคติเปนพฤติกรรมที่อยูภายในตัวบุคคลและ
สามารถเปลี่ยนแปลงได เจตคติแบบเดียวกันอาจแสดงออกแตกตางกัน การวัดเจตคติจึงเปนเรื่อง
ยากที่จะวัดใหไดความเปนจริง  ดังน้ันหากจะศึกษาตองมีเครื่องมือในการวัดเจตคติ ซ่ึงทําไดหลาย
วิธี เทคนิควิธีการวัดและการใชมาตราวัดแตกตางกัน มาตราวัดที่นิยมใชและรูจักกันแพรหลาย
ไดแกมาตราวัดของลิเคอรท หรือมาตราวัดของเธอรส 
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 จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดวา เจตคติหมายถึง ความรูสึกโนมเอียงของบุคคล ที่
มีตอสิ่งตางๆ รอบตัว ซ่ึงเปนผลมาจากกการรับรู การเรียนรู โดยแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ทางบวกหรือในทางลบ 

1.3.5 ลักษณะของเจตคต ิ
กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528 : 231) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติ สรุปไดดังน้ี 
1. เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือการไดรับประสบการณ มิใชสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต

กําเนิด 
2. เจตคติเปนดัชนีจะชี้แนวทางในการแสดงพฤติกรรม กลาวคือ ถามีเจตคติที่ดี ก็มีแนวโนมที่

จะเขาหาหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ตรงกันขามถามีเจตคติที่ไมดี ก็มีแนวโนมที่จะไมเขาหา โดย
การถอยหนีหรือตอตานการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เชน เด็กชอบครูทําใหอยากเรียนรูวิชาที่ครูสอน 
ถาเด็กไมชอบวิชานั้นๆ หรือไมชอบครูคนนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงไมเรียนวิชานั้นเปนตน 

3. เจตคติสามารถถายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่งได เชน บิดา มารดา ไมชอบ
บุคคลหนึ่ง ยอมมีแนวโนมที่เด็กจะไมชอบบุคคลนั้นดวย 

4. เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได เน่ืองจากเจตคติเปนสิ่งที่ไดรับจากการเรียนรู หรือ
ประสบการณของแตละบุคคล ถาความรูหรือประสบการณน้ันเปลี่ยนแปลงไป เจตคติยอม
เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน เดิมนิสิตที่เรียนวิชาจิตวิทยาแลวไมชอบวิชานี้เลยเรียกวาเจตคติทางลบ 
แตเม่ือเรียนไปไดสักพัก ก็รูสึกวาเปนวิชาที่มีประโยชน จึงเปล่ียนแปลงความคิดจากความไมชอบ
เปนความชอบ หรือเปลี่ยนจากเจตคติจากเจตคติทางลบ ใหเปนเจตคติในทางบวก 

จากขางตนสรุปไดวา เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู เปนสภาวะทางจิตที่มีอิทธิพลตอ
การคิดและการกระทํา เจตคติเปนความรูสึกภายในที่กอใหเกิดพฤติกรรม เจตคติมีลักษณะมั่นคง
ถาวรแตสามารถเปลี่ยนแปลงได เน่ืองจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและการเรียนรู 

1.3.6 องคประกอบของเจตคติ 
ไทรแอนดิส (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2532 : 239 – 240 ; อางอิงจาก Triandis. 1971 : 2- 

3) ไดแบงองคประกอบของเจตคติไว 3 สวน คือ 
1.  องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ (A Cognitive Component) เปนองคประกอบ

ทางดานความรูความเขาใจของบุคคลตอสิ่งเรา ซึ่งไดแก บุคคล สถานการณ  สังคม 
2.  องคประกอบทางดานความรูสึก (An Affective Component) เปนองคประกอบที่ตอเน่ือง

จากองคประกอบที่ 1 คือเม่ือมีความรูความเขาใจแลวจะเกิดความรูสึกตอสิ่งนั้น ซ่ึงเปนไปไดทั้ง
ทางบวกและทางลบ 

3.  องคประกอบทางดานการกระทํา (A Behavioral Component) เม่ือเกิดองคประกอบ 1 
และ 2 แลวจะเกิดความพรอมทางการกระทํา ซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบทั้งสองดังกลาว 

องคประกอบทั้งสาม ตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังภาพประกอบ 3 ดังน้ี 
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ส่ิงเรา บุคคล 
สถานการณ 

 กลุมคน  สังคม 
ฯลฯ 

เจตคติ ความรู 
ความเขาใจ 

ความรูสึก คําพูดแสดงความรูสึก 

การรับรู  
คําพูดแสดงความเชื่อ 

ตัวแปรอิสระซึ่งวัดได 

ตัวแปร

การปฏิบัติ ปฏิกิริยาแสดงออก 
คําพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  3 องคประกอบของเจตคต ิ

ที่มา : กมลรัตน  หลาสุวงษ. (2532). จิตวทิยาการศกึษาฉบบัปรบัปรุงใหม. หนา 239 –    
240. ; อางอิงจาก Triandis . (1971). pp. 2- 3. 

1.4  การคิดทางบวก (Positive  Thinking) 
 1.4.1 ความหมายการคิดทางบวก 
 ปานใจ  จิรานุภาพ (2543 : 34) ใหความหมายของความคิดทางบวกวา เปนความคิดใน
แงดี ที่เรามีตอสิ่งตางๆ รอบตัว หรือที่มีตอบุคคลอื่น และรวมถึงการมทีัศนคติที่ดีดวย 
 ประสาร  มฤคพิทักษ (2548 : online) กลาวถึง การคิดทางบวก วาเปนทัศนคติที่มีความ
พรอมทางจิต ซ่ึงเกิดจากประสบการณ  สภาวะความพรอมน้ีจะเปนตัวกําหนดทิศทางหรือเปน
ตัวกระตุนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลหรือสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของ  จิตใจคิดอยางไรกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยคิดไดทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงเปนสิ่งที่ตองเผชิญทุกวัน หากคิดใน
ทางบวกก็จะทําใหชีวิตเรามีคุณคา 
 อรพรรณ  พรสีมา (2543 : 5 - 6) กลาวถึงความหมายของ การคิดทางบวก วาเปนสิ่งที่
ชวยใหผูคิด มีความสุข เกิดพลังสรางสรรคสังคม เกิดความรวมแรงรวมใจในการสรางสรรคสิ่งที่ดี
งามใหแกสังคม  
 นิภา  แกวศรีงาม (2547 : 76) กลาววาความคิดทางบวก (Positive  Thinking) เปน
กระบวนการทางความคิดของบุคคลที่เกิดจากการที่คนเรามีรูปแบบการรับรูและการรูคิด
(Perception and Cognitive style) ไปในทิศทางที่ดีมองและรับรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง เปน
เหตุเปนผล ดวยอารมณที่ผองใส จึงทําใหมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ดีงามและ
สรางสรรค  จึงเปนพ้ืนฐานใหคนเราเกิดการคิดแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวแปรตาม 
(ตัวแปรที่ข้ึนอยูกับสิ่งอ่ืนท่ีวัดได) 
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1.Cognitive (การรูคิด)  :  ขอมูลทางบวก,ความคิดทางบวก 

2.Effective (สภาวะความรูสึก,อารมณ)  :  ความรูสึก

3.Behavior (พฤติกรรม) : การแสดงออกทางบวก 

และยังเปนจุดเริ่มตนแหงการริเริ่ม สรางสรรค  ความคิดที่ดีในทางบวกจะทําใหเกิดความรูสึกไป
ทางบวก และยอมที่จะแสดงออกเปนพฤติกรรมที่ดี  ดังภาพประกอบ 4  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ปจจัยที่สงผลตอการแสดงออก 

        ที่มา : นิภา แกวศรีงาม. (2547). วงการครู. หนา  76. 
 

 จะเห็นไดวา ความคิดทางบวก และความคิดทางลบเปนที่มาของเจตคต ิ(Attitude) หรือ
ทัศนคติที่ดี และทศันคติที่ไมดีน่ันเอง ดังภาพประกอบ 5 
 
 
                                                  
 

 
ภาพประกอบ  5 ความคิดทางบวกสูเจตคติที่ดี 

        ที่มา :  นิภา  แกวศรีงาม. (2547). วงการครู. หนา  77. 
 

จากความหมายขางตนทําใหสรุปไดวา  การคิดทางบวก หมายถึง กระบวนการคิดของคน
ในการมองสิ่งตางๆ รอบตัว ดวยความรูสึกที่ดี  และมีความสุขซ่ึงจะนําไปสูการมีเจตคติที่ดีตอไป  

1.4.2 ความสําคัญของความคิดทางบวก 
 นิภา  แกวศรีงาม (2547 : 77 - 78) กลาวถึงความสําคัญของความคิดทางบวก ไวดังน้ี 
 1. ความคิดทางบวกจะเพิ่มคุณคาใหแกชีวิต และการงาน 
  - เกิดสติอารมณและสติปญญา ในการแกปญหาและตัดสินใจ 
  - สรางความคิดที่จะเปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาส  

- กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถหาคุณประโยชนจากสิ่งไรคา สราง
นวัตกรรมจากของเหลือใช 

  - กอใหเกิดคุณภาพชีวิตทีส่มบูรณ  
 2. เพ่ิมความสุขในชวีิต และสรางใหมีสุขภาพจิตที่ดี 
  - สามารถปรับตวัและเผชญิความจริงไดอยางมีเหตุผล 

ความคิดทางบวก 
(Positive  Thinking) 

เจตคติที่ดี 
(Positive  Attitude) 
 

จึงเปนความคดิที่จะนําไปสู 
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  - มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิต สรางใหเกิดความพึงพอใจในตนเอง ใน 
ครอบครัว  ในงานและในสงัคมที่เกี่ยวของ 

  - สามารถจัดการกับอุปสรรคและปญหานั้นไดเปนอยางดี 
  - ทําใหเกิดสภาวะทางอารมณที่ดี สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจไดอยาง 

ถูกตองเหมาะสม 
- มีอารมณผองใส ผอนคลาย สรางบรรยากาศ และความสุขใหแกตนเองและผูอ่ืน 
- เกิดความสําเร็จในชีวติ 

1.4.3 แนวทางการสรางการคิดทางบวก (Positive  Thinking)ดวยตนเอง  
ตามที่ นิภา  แกวศรีงาม (2547 : 77 – 78)  เสนอไวดังน้ี  
1.  การรับรูตนเองและผูอ่ืนอยางเหมาะสม ( I’m  O.K. You’re  O.K. ) 

การรับรูและการยอมรับตนเอง  ( I’m  O.K. )   
เปนการมองเห็นตนเองอยางที่ตนเปน  ตนมี  ไมดูถูกดูหม่ินในสิ่งที่มีและเปนอยูเพราะ 

หากคนไมยอมรับตนเอง  ใครที่ไหนจะยอมรับเรา การไมยอมรับตนเอง  และรับรูวาตนเองดอยคา  
จะทําใหเกิดเปนปมดอย  มีความทอแทมองตนเองและสิ่งที่ตนเกี่ยวของไปในทางลบแตถายอมรับ
วาแมเรามีโอกาสไมเทาผูอ่ืน  หรือมนุษยเราเลือกเกิดไมได  แตมนุษยเลือกที่จะพัฒนาตนเองได  
สรางโอกาสใหตนเองได  แตอาจจะตองเพียรพยายามมากกวาผูที่ มีโอกาส  หรือเกิดมา
เพียบพรอมสมบูรณมากกวาเรา คนเหลานี้มีตัวอยางใหเห็นอยูมากไมวาจะสําเร็จการศึกษาใน
ขณะที่ทํางานไปเรียนไป  สรางหลักฐานชีวิตและสรางธุรกิจมาจากจุดเริ่มตนที่เปนศูนย  โดยมี
ความพรอมและอารมณที่มุงสูจุดมุงหมายที่ดีงาม   รูคิด  ปรับปรุง   ควบคุมและพัฒนาตนเองใน
กลยุทธและวิธีการที่สรางใหเกิดประโยชนสุขถือวาเปนความรับผิดชอบในชีวิตที่ตนเลือกและ
ตัดสินใจ 
 
   การรับรูและยอมรับบุคคลอ่ืนๆ  (You’re   O.K. )   
 บุคคลที่เราเปนผูเลือกและตัดสินใจที่จะไปเกี่ยวของดวย  ไมวาจะเปนคนในครอบครัว  
เพ่ือนรวมงานหรือลูกคา  ยอมที่จะมีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล  ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลที่มี
ลักษณะนิสัยที่สอดคลองหรือไมสอดคลองกับเราก็ตาม  คนเราควรที่จะเขาใจในความคิดและ
ลักษณะที่เปนจริง  ปรับตนและอารมณทางบวกเพื่อยอมรับในความเปนเขาเหลานั้น  ใหเกียรติ
และรับรูสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนมีอยู  นิสัยที่ไมดีหรือสิ่งไมดีของเขาที่ไมสงผลตองาน หรือชีวิตเรา ก็นา
ที่จะ “อุเบกขา” ไดบาง คิดวาเขาบุคคลผูน้ันรวมทั้ง บิดา มารดา และอาจารยของเขานาจะรวมกัน
รับผิดชอบในสิ่งไมดีน้ันๆ เอง 
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  2.  การยอมรับและสรางความภูมิใจในสังคมและงานของตน 
 สรางใจใหเกิดความภูมิใจในสังคมและงานที่ตนเองตัดสินใจเขาไปใชชีวิตอยู  เพราะความ
ภาคภูมิใจจะกอใหเกิดการพัฒนา ที่ดีมีใจที่น่ันจะมีสมองคิดตามสิ่งที่ตั่งใจ  ที่ใดมีสมองก็จะเกิดการ
กระทําตามสมองนั้น  สังคมจะไดรับการพัฒนา  คนเราจะพยายามพัฒนางานที่ตนรักอยู
ตลอดเวลา 
 แตในขณะที่เราภูมิใจอยูนั่น  จะตองมีระบบความคิดที่ยอมรับคําวิจารณ  และขอตํานิ  
เพราะมนุษยยอมมีโอกาสผิดพลาดจึงควรปรับอารมณใหคิดที่จะนําคําวิจารณน้ันมาปรับปรุง  และ
ถือวาผูวิจารณไดทําประโยชนใหกับเรา    เน่ืองจากคําวิจารณจะเปนเสมือนกระจกสองหลังที่เรา
มองไมเห็นตัวเราหรือจุดบอด  ขอดอยที่เราอาจมองขามไป  คําวิจารณจึงเปนขอมูลที่ควรนํามา
พิจารณาเพื่อพัฒนางานและงานได  

1.4.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดรูปแบบการมองโลกในแงดี 
ปเตอรสัน ; และเซลิกแมน (สุมาลี พ่ัวชู. 2547 : 34 ; อางอิงจาก Peterson ; & Seligman. 

1987) กลาวถึง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการอธิบายตนเองเพื่อการมองโลกในแงดี  มีดังน้ี 
 1.  การถายถอดจากผูปกครอง  (intergenerational  transmission)  เน่ืองจากตั้งแตวัย
เด็กนั้นเด็กมีเวลาอยูกับผูปกครองเปนสวนและไดรับรูรูปแบบและแนวคิดในการอธิบายตนเองตอ
เหตุการณทั้งที่ดีและเลวราย  และเด็กจะซึมซับรับเอารูปแบบการอธิบายตนเองนั้นไว  ซ่ึงจะยืนยัน
โดยงานวิจัยของเซลิกแมน ; และคณะ (Seligman ; et.al. 1990 :13–18) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการอธิบายตนเองและความซึมเศราของเด็กและผูปกครอง พบวารูปแบบการ
อธิบายเหตุการณ เลวรายของมารดาและเด็กมีความสัมพันธเชิงเสนตรงทางบวกอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธของรูปแบบการอธิบายตนเองระหวางเด็กกับบิดา 
 2.  การใหขอมูลปอนกลับของผูใหญ  ในสังคมมนุษยจะพบเหตุผลมากมายที่ผูหญิงไดรับ
ประสบการณที่ทําใหผูหญิงชวยเหลือตนเองไดนอยจากที่ที่เธออาศัย  โดยเด็กผูชายจะถูกผูใหญ
หรือผูปกครองจับตามองทุกพฤติกรรม  ไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ถูกหรือผิดในขณะที่เด็กผูหญิง
มักจะถูกเพิกเฉย  เด็กผูชายจะถูกฝกฝนใหพ่ึงพาตนเอง  ขณะที่เด็กผูหญิงจะถูกสั่งสอนใหพ่ึงพา
ผูอ่ืน  และเมื่อเขาเหลานั่นเติบโตขึ้น  ผูหญิงจะคนพบตนเองวา  ในสังคมและวัฒนธรรมทําใหเธอ
ถูกทําใหดอยคาในกฎการเปนภรรยาและการเปนมารดา  เม่ือผูหญิงออกสูโลกการทํางาน  เธอ
พบวาประสิทธิภาพของความนาเชื่อถือในการทํางานของเธอดอยกวาผูชาย  เม่ือเธอแสดงความ
คิดเห็นจะไดรับการยอมรับนอยกวาผูชาย  แมวาเธอจะบริหารงานไดดีกวาผูชายก็ตาม  ซ่ึงภาวะนี้
ทําใหผูหญิงเกิดความเครียดมากกวาผูชาย   
 3.  การไดรับความบอบซ้ําทางจิตใจครั้งแรก (First  major  trauma) เวลาและสภาพความ
เปนจริงของบุคคลที่ไดรับความบอบซ้ําทางจิตใจและเกิดการสูญเสีย ซ่ึงบราวน ; และแฮรริส 
(สุมาลี พ่ัวชู. 2547 : 34 ; อางอิงจาก Brown ; & Harris. 1978) ไดศึกษาเกี่ยวกับความซึมเศราใน
ผูหญิงที่ใชแรงงานและหญิงที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยูระดับกลาง  ในกรุงลอนดอน  
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พบวาความซึมเศราในปจจุบันของหญิงเหลานี้มีความสัมพันธกับการสูญเสียมารดาในอดีตกอน
อายุ 11 ป  ที่เปนเชนนี้เพราะการสูญเสียมารดาเปนเหตุการณเลวรายที่สําคัญที่เกิดขึ้นจริงและไม
สามารถแกไขได 

4.  ความลมเหลวในการแกปญหา (When solutions do not work) หมายถึง การทํางานที่
เด็กตองใชความคิดและความเขาใจแตเด็กกลับลมเหลวในการแกปญหาน้ัน ซ่ึงจากการศึกษาของ
นอเรน (Seligman ; & et.al. 1990 : 91–114 ; citing Norien – hoeksema. 1986) พบวาสวน
ใหญในเด็กที่อายุ 4 – 5 ป  จะมีการตอบคําถามโดยไมมีคําอธิบายแตจะพูดถึงการแกปญหา  
ขณะที่เด็กอายุ 6 ป สวนใหญจะตอบคําถามในลักษณะการอธิบายสาเหตุ จากการศึกษานี้สรุปได
วา  การแกปญหาจะเกิดขึ้นกอนการอธิบายสาเหตุ  ดังน้ันเม่ือเด็กลมเหลวในการแกปญหา  เด็ก
จะตองพัฒนาทฤษฎีนามธรรมชั้นสูง  เพ่ือนําไปสูคําตอบใหม 

1.4.5 ประโยชนของการมองโลกในแงดี 

 เซลิเมน (Seligman. 1997 : 93 – 167) ไดกลาวถึง ประโยชนของการมองโลกในแงดีวา 
 1.  ทําใหมีสุขภาพจิตดี  ลดภาวะซึมเศรา  โรคประสาท  การศึกษาทั้งในและตางประเทศ
พบวาผูที่มีลักษณะการมองโลกในแงดีจะมีสุขภาพจิตดีกวา  ผูที่มีลักษณะมองโลกในแงราย         
 2.  ทําใหมีสุภาพรางกายแข็งแรง ในคนปกติจะมีการดูแลสุขภาพที่ดี ในคนที่มีภาวะเจบ็ปวย
น้ัน อาการเจ็บปวยจะทุเลาไดเร็วกวาคนที่มองโลกในแงราย 
 3.  ทําใหมีความสําเร็จในการงาน การเรียน การกีฬา มากกวาคนที่มองโลกในแงราย  จากการศึกษา
ของเซลิกแมน  (Seligman) พบวาพนักงานขายที่มองโลกในแงดีสามารถประสบผลสําเร็จในอาชีพ
มากกวาผูที่มองโลกในแงราย  หรือทางเดียวกันกีฬาประเภททีม เชน บาสเกตบอล ในทีมที่มีสมาชิก
มองโลกในแงดีจะมีโอกาสชนะไดมากกวา เน่ืองจากมีแรงกดดันนอยกวา สวนในดานการเรียน   
เซลิกแมน ; และคณะ  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการอธิบายตนเอง (การมองโลกใน 
แงดี) และเกรดเฉลี่ยในระดับมหาวิทยาลัย  พบวาการมองโลกในแงดีสามารถทํานายเกรดเฉลี่ย  
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประสูตร หรุนวงศมาศ (2533) ที่ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
รูปแบบการอธิบายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ซ่ึงพบวานักเรียนที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลกในแงดีจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีรูปแบบการอธิบายตนเองในลักษณะการมองโลก
ในแงรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 4.  ทําใหมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดดีกวาคนที่มองโลกในแงราย เน่ืองจากคนมองโลกในแง
ดีจะใหอภัยในความผิดของผูอ่ืนและพรอมสรางความสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดยืนยาว 
 จากที่ไดกลาวถึงประโยชนของการมองโลกในแงดีขางตน  จะเห็นไดวาการมองโลกในแงดี
เปนสิ่งสําคัญมากที่จะทําใหบุคคลอยูอยางเปนสุข  เพราะบุคลที่มองโลกในแงดีจะเปนผูที่มีกําลังใจ
ที่สามารถมองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพลิกผันสถานการณที่เลวรายใหดีขึ้นได  ไมทอถอยตอ
อุปสรรคที่ขวางกั้น  ดังน้ันการมองโลกในแงดีจึงไดถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของความเฉลียวฉลาด
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ทางอารมณ (Bar-On. 1997) สวนในประเทศไทยทางกรมสุขภาพจิต (2544 : 3) ไดทําการศึกษา
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณเชนกัน  และเห็นความสําคัญของการมองโลกในแงดี  และจัดใหการ
มองโลกแงดีอยูในสวนหน่ึงขององคประกอบของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ คือ เกง ดี มีสุข  
และการมองโลกในแงดีอยูในองคประกอบของการมีสุข 

1.5 การคิดทางลบ 
ผูที่มีความรูสึกในทางลบ จะแสดงผลลัพธในระยะยาวมากกวาผูที่มีความรูสึกในทางบวก 

และกลยุทธในการแกไขปญหาจะแกไดยากกวา  ผูที่มีความรูสึกตอสังคมในทางลบจะมีความ
ภาคภูมิใจในตนนอยกวา  ซ่ึงจะมีผลตอสถานะทางสังคมเพราะเอาตนเองเปนเกณฑตัดสิน จะเปน
ภาระตอสังคมตอไป (Chang. 2001 : 91-94) 

ปานใจ  จิรานุภาพ (2543 : 35 - 36) กลาวถึงประโยคเกี่ยวกับทางลบวาคุณเคยไดยิน
คําพูดทํานองนี้หรือไม? 

“เจ็บกาย” ไมเทาไหรก็หาย แตคําพูดที่ให “เจ็บใจ” จะตองจดจําไปตลอดชีวิต 
“เจาอวน” มานี่สิ................................  
“ซ้ือหนังสือเรียนตั้งเยอะแยะ ไมเห็นสอบอะไรไดสักที................................” 
“พอแกเกิดมา ธุรกิจการคาของพอแมก็ลมจมแมเลยเอาไปฝากคนอื่นเลี้ยง.......” 
“คนอ่ืนเขายังทําได ทําไมเธอทําไมได โงนักก็กลับไปอยูบาน....................” 
และอีกมากมาย 
อยาลืมวาเด็กไดยินอะไรหรือไดพบอะไรในชีวติประจําวนัพวกเขาจะเปนอยางนั้นใน

อนาคตโดยทีพ่วกเขาไมรูตวัเลยวามันเกดิขึ้นไดอยางไร?  
คําพูดอะไรที่ทําใหเกิด”ความคิด” หรือ “ความรูสึก” ในทางลบ 
 

กรณีที่ 1  
 แมพูดวา “อยามาขึ้นเสียงกับฉัน” 
 เด็กไดเรียนรูวา “ความโกรธของเขาเปนสิ่งที่ไมดี (ไมวาสาเหตุใดๆ) เขาไมสามารถแสดง
ความรูสึกหรืออารมณได 
 ขอเสีย  คือเด็กจะเกิดความรูสึกเก็บกดและอาจระบายออกทางอื่น 
กรณีที่ 2  
 แมพูดวา “เธออาจทําใหแมตาย” 
 เด็กเชื่อวา “ฉันเปนสาเหตุที่ทําใหแมเสียใจ” 
 ขอเสีย คือ เด็กอาจรูสึกวาเขาเปนตนเหตุที่ทําใหเกิดปญหาและอาจตองรับผิดชอบตอสิ่งที่
เกิดขึ้น 
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กรณีที่ 3 
 พอพูดวา “ทําไมเธอจึงไมทําตัวดีๆเหมือนพ่ีชายของเธอ?” 
 เด็กรูสึกในใจและเชื่อวา “ฉันรับไมได” 
 ขอเสีย คือ เด็กจะเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนเสมอ ไมรูจักพอ (ความรูสึก) 
กรณีที่ 4  
 ครูพูดวา “เธอไมเคยทําอะไรถูกเลย” 
 เด็กเชื่อวา “ฉันโง” 
 ขอเสีย คือ เด็กหมดกําลังใจ ขาดความกระตือรือรนและเชื่อวาตนเองจะไมประสบ
ความสําเร็จแมวาจะใชความพยายาม 

มีคนไมนอยที่เสียใจกับคําพูดหรือการกระทําของตนเอง บางคนอาจคิดไมถึงวาคําพูด
เหลานี้จะทําลายความรูสกึของเด็กขนาดไหน 

ในทางกลับกัน ลองทบทวนคําพูดและเปลี่ยนคําพูดเหลานั้นใหไปในทางบวก อยาใชการ
ระบายอารมณดวยการใชคําพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยกันเปนอันขาด  น่ันเทากับการเพิ่ม
ความเจ็บปวดโดยไมรูตัว ตัวอยางคําพูดที่เปนทางบวก ดังน้ี 

“จะทําอยางไรกันดี..............................เพราะมีหลายวิธีที่จะทําใหประสบความสําเร็จ” 
“ทําไดดีแลว (สวยแลว) ลองพยายามอีกนิด จะดูดีขึ้น” 
“เปนความคิดที่ดี เราลองปรึกษาคุณครูอีกคน ดีไหมจะ” 
“ครูเชื่อวาหนูทําได ถาหนูพยายามอีกสักนิด..............” 
ไมวาผูใหญหรือเด็กสามารถเรียนรูที่จะกระตุนตนเองดวยการใชการพูดกับตนเอง(Self - 

Talk) เตือนสติตัวเองทุกครั้งเม่ือคิดในแงไมดีหรือมีความกลัวตอสิ่งตางๆ ตัวอยางเชน เด็กที่ยาย
ไปเรียนโรงเรียนใหญในตัวเมืองที่มีนักเรียนมากมาย   เด็กนักเรียนใหมเกิดความหวาดกลัวและ
กังวลตอความใหญโตของโรงเรียน  ครูและผูปกครองควรพูดใหกําลังใจหรือพูดในทางบวกดวย
ดวยถอยคําตางๆ ทําใหเด็กคลายกังวล  ที่สําคัญตองชี้แจงดวยเหตุผลและแสดงใหเห็นวาเขาเปน
คนที่มีความสามารถเขาเรียนในโรงเรียนนี้ได และถาเขาไดทําความรูจักกับเพ่ือนแลวเด็กจะ
คุนเคยกับสถานที่และสนุกกับเพ่ือนเอง (ปานใจ  จิรานุภาพ. 2543 : 35 - 36) 

1.6 ลักษณะการคิดของเด็กปฐมวัย 
 สมารท ; และรัสเซล (Smart ; & Russell) ไดชี้ใหเห็นถึง ลักษณะการคิดของเด็กปฐมวัย
ไวดังน้ี (สุจิตรา ขาวสําอาง. 2532 : 14 ; อางอิงจาก Smart ; & Russell. n.d.) 
  1. เด็กยังไมสามารถคิดเรื่องอ่ืนๆได นอกจากเรื่องของตนเองหรือเร่ืองที่เกี่ยวของ
กับตนเองเทานั้น 
  2. เด็กจะมีความเชื่อและยอมรับสิ่งที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 
  3. เด็กยังไมสามารถคิดหาเหตุผล และหาขอสรุปในสิ่งที่มีความซับซอนหรือมีปญหา
หลายประการในเวลาเดียวกัน 
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  4. การคิดของเด็กสวนใหญ ยังไมไดรับอิทธิพลจากสังคม เด็กจะไมตองการใหมี
การตัดสินขอสรุปของตนเอง 
 เด็กปฐมวัย ที่มีอายุ 5 – 6 ป จะกาวเขาสูขั้นที่ พิอาเจท (Piaget) เรียกวา การคิดแบบ
หยั่งรู ซ่ึงเปนการคิดที่อยูระหวางการคิดโดยอาศัยการรับรูและการคิดโดยอาศัยตรรกศาสตร เริ่ม
ยืดหยุนหรือออนตัวดานการคิด และเริ่มจําแนกความคิดของคนอื่นออกจากความคิดของตนเอง
แลวก็ตาม แตลักษณะการคิดยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527 
: 162) ตามที่ จิรพร  ไชยเผือก (2540 : 14) กลาววา ขณะเดียวกันเด็กวัยน้ีจําเปนตองเรียนรูที่
ตองปรับตัวเองใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม เม่ือมีสถานการณใหมๆ ที่แตกตางไปจากที่บาน มี
ความซับซอนมากขึ้น เด็กก็ตองพยายามแกปญหานั้นๆ แตชวงความสนใจของเด็กมีประมาณ 15 
– 20 นาที ปญหาที่เด็กประสบ มักจะเปนปญหาเฉพาะหนา ที่เด็กตองคิดหาทางแกไขทันที เพราะ
ถาพนชวงนี้ไป เด็กอาจจะไมสนใจที่จะคิดหาทางแกไขปญหาอีก  

 1.7 บทบาทครูในการสอนทางบวก 

 การศึกษาปฐมวัยเปนการบริการเพื่อใหการศึกษาและใหการดูแล หรือ Educare ที่มาจาก
คําวา  Education กับ Care ภารกิจดานการศึกษาคือ การสรางเสริมพุทธิปญญา หรือการพัฒนา
ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาภาษา การรูจักครอบครัว สังคม 
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาใหถึงซ่ึงความพรอมที่จําเปนสําหรับเด็กปฐมวัย จึงทําใหครูปฐมวัยตอง
ทําหนาที่ทั้งเปนครูและผูดูแลเด็กในเวลาเดียวกัน  กิจกรรมที่ครูปฐมวัยจัดใหกับเด็กตอง
ตอบสนองทั้งดานการเรียนรู  การสงเสริมพัฒนาการ และความเปนอยูอยางปกติสุขของเด็ก
ปฐมวัย (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2547 : 15 - 16) ตามที่เกสวีคี (Gestwicki. 1999 : 178) กลาววา
นอกจากนี้ครูยังมีหนาที่เหมือนมารดาที่ตองปลูกฝงใหลูกเปนคนดีของครอบครัวและเปนประชากร
ที่ดีของประเทศ  ดังน้ันการสอนหรือการเนนความคิดในทางบวก ครูจะตองเขาใจถึงตัวเด็กปฐมวัย
วาเราตองการสอนใหเขาสามารถที่จะอยูในโลกนี้ไดอยางเขาใจ  ดวยการใหเด็กรูอยางชัดเจนถึง
พฤติกรรมที่เขาควรปฏิบัติ และเปนสิ่งที่สังคมยอมรับ  ซ่ึงประโยคและคําพูดที่จะกอใหเกิด
ความคิดในทางบวกนั้นจะตองประกอบไปดวยคําพูดที่แสดงออกถึงการนับถือตอเด็ก การเตือน
เด็กใหคิดในทางบวก ประกอบกับพฤติกรรมของครู ตองเปนทางบวกดวย  เชน ครูน่ังขางเด็กแลว
ก็บอก  กระซิบเด็กแลวก็บอก เตือนเด็กแลวก็บอก วิธีการนี้จะทําใหเด็กเขาใจ วิธีการนี้จะทําให
เด็กเขาใจในสิ่งที่เขาควรปฏิบัติ  
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 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดและการคิดทางบวก 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 สมอล (Small. 1985) ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการฝกคิดทางบวก เพ่ือจัดการกับความเครียด 
โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  80 คนเปน  ชาย 40 หญิง 40 อายุระหวาง 12 – 16 ปมีระดับ
สติปญญา (IQ) เฉลี่ย 120 ทําการทดลองสองกลุม โดยกลุมทดลองจะไดรับการฝกอบรมเรื่องการ
คิดทางบวกเพื่อจัดการความเครียดเนื้อหาการอบรมประกอบดวยวิธีลดความเครียด การฝกเพื่อ
ลดความเครียด และอีกกลุมก็ไมไดรับการอบรม ผลปรากฏวาวิธีการอบรมการฝกคิดทางบวกมี
ประสิทธิภาพทั้ง ชาย และหญิงมีแนวโนมที่จะยอมรับสิ่งกระตุนจากคําพูดเทาๆกัน  แตผูหญิงจะ
ทนตอการกระตุนดวยเสียงมากกวาผูชาย ซ่ึงสรุปไดวา การฝกคิดทางบวกเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ใชไดรายบุคคล และทําใหเกิดการคิดสรางสรรคสูงดวย 

จูดี แอน ซอลเบิรก (Saltzberg. 1992) ไดศึกษาเกี่ยวกับชนิดของการคิดทางบวก รูปแบบ
ตางๆที่สัมพันธกับการปรับตัวของผูปวยมะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก โดยผูปวยจะใชการคิดทางบวก 
3 ลักษณะ คือ 

1. คิดถึงผลลัพธของการเปนมะเร็งทั้งที่เปนแงบวกและแงลบ 
2. คนหาความหมายของประสบการณการเปนมะเร็ง 
3. มองในทางที่ดี 

สําหรับการคดิในแงลบมี 2 อยางไดแก 
1. มองทุกอยางเปนลบไปหมด เกี่ยวกับผลลพัธที่เลวรายทีสุ่ดของการเปนมะเร็งและ 

เตรียมตวัจะสูกับโรครายนัน้ 
2. ใชประสบการณในแงลบทั้งหมด ฝงความคิดอยูกับความรูสึกที่เปนมะเร็ง 

รูปแบบการศึกษาโดยการสมัภาษณ ใชแบบสอบถาม ขอมูลที่สอบถามเกี่ยวกับการปรับตัว ประกอบดวย 
อาการทางจิตเวช อารมณทางบวกและอารมณทางลบ ความภาคภูมิใจในตน การปรับตัวทาง
สังคม ผลจากการศึกษาพบวาจากกลุมตัวอยางทั้งหมดนั้น พบวาเกินครึ่งจะใชวิธีการคิดถึง
โรคมะเร็งในแงบวก จะทําใหอารมณดีขึ้น ที่สําคัญคือการมองแงบวกทําใหโรคไมกําเริบ สวนกลุม
ที่มีความรูสึกฝงตัวก็ไดพยายามปรับตัวโดยใชวิธีการคิดทางบวกทั้ง 3 ลักษณะ 

จากการวิจัยสรุปไดวา  องคประกอบของการคิดไมใชแตสมรรถภาพทางสมองเทานั้นแต 
รวมถึงคุณภาพทางจิต คือ การคิดชอบดวยหลักจริยธรรมอันดีงามดวย  การคิดเปนสวนประกอบ
ดวยองคประกอบอยางนอย 3 ดาน  ซ่ึงประกอบดวยการรูปญหาของตนเอง  มองปญหาที่เกิดขึ้น
ในภายหนา  รูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาดานคุณธรรมดวยการ
คํานึงถึงประโยชนของสังคม  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  ดานบุคลิกภาพ  ไดแก  การมีความอดทนมีใจ
กวางขวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ปรับตัวเขากับสถานการณสิ่งแวดลอมไดดีและอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ  (2530 : 128) ไดศึกษาการฝกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ดวยวิธีการฝกสมรรถภาพสมองพื้นฐาน 4 ดาน  คือ  
การสังเกต  การประยุกต  การวิเคราะห  ผลของการศึกษา  พบวา  การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การคิดระดับสูงกวาความจํานั้นสามารถสอนไดทั้งวิธีการสอนตามปกติและวิธีการฝกสมรรถภาพ
สมองและยังพบวา  การฝกสมรรถภาพการคิดใหอยูในระดับเดียวกันกับผูที่มีสภาพแวดลอมดีกวา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 บุศดี  คุมบล (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการฝกทักษะการคิดเชิงวิจัยในเด็กปญญา
เลิศชั้นประถมปที่ 3 ที่สอนโดยแบบฝกทักษะการคิดเชิงวิจัยกับแบบการสอนตามแนวคูมือ ผล
ปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการคิดเชิงวิจัยของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยแบบฝกทักษะ
การคิดเชิงวิจัยกับการสอนตามแนวคูมือครู  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จิรพร ไชยเผือก (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเลนทรายเปยกกับเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนน้ํา เลนทราย
แบบปกติ ผลปรากฏวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนทรายเปยกมีทักษะการคิดสูง
กวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนน้ํา เลนทรายแบบปกติ และแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 กรรณิการ  กลิ่นหวาน (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลการจัด
กิจกรรมเนนผูเรียน 4 แบบ ที่มีผลตอการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัย
ภายหลังไดรับการจัดกิจกรรมเนนผูเรียน 4 แบบ มีความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยอยูใน
ระดับดีทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน คือดานความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุนและ
ความคิดริเริ่ม และความสามารถในการคิดแบบอเนกนัยของเด็กปฐมวัย  หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน คือดาน
ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม 
 ปยวรรณ  สันชุมศรี (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน 
พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน มีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีคาเฉลี่ย
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรมการเรียนรูแบบปกติ 
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2.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 2.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 วิธีการสอนที่เรียกวา “Inquiry” ไดมีนักการศึกษาหลายทานเรียกชื่อตางๆกันออกไป เชน 
“การสืบเสาะหาความรู” “การสืบเสาะ” การสืบสวนสอบสวน” “การสืบคิดคน”  สําหรับการกลาวถึง
“Inquiry” ในที่น้ีผูวิจัยเลือกใชคําวา “การสืบเสาะหาความรู” 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู   เริ่มครั้งแรกที่ มลรัฐอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ป ค.ศ. 1957 อันเปนเวลาที่สหรัฐอเมริกากําลังตื่นตัว เน่ืองจากรัสเซียมีความกาวหนาถึงขั้นสง
จรวดขึ้นสูอวกาศไดสําเร็จ   จึงไดมีการปรับปรุงวิชาการดานวิทยาศาสตรกันอยางกวางขวาง และ
ไดมีผูทดลองวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกันตลอดมา การวิจัยที่สําคัญไดแก การ
วิจัยของซัคแมน (Suchman. 1962) ไดตั้งโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่
มหาวิทยาลัยอิลินอยส โดยเนนวิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยวิธีใหนักเรียนตั้งคําถาม เพ่ือให
นักเรียนคนพบ หลักการ และกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง ในป พ.ศ. 2513 วีรยุทธ  
วิเชียรโชติ ไดตั้งโครงการวิจัยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ขึ้นในประเทศไทยไดรับ
ทุนมูลนิธิเอเชีย วิธีการสอนไดดัดแปลงมาจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ของซัซแมน
(Suchman) เพ่ือใหเหมาะสมกับเด็กไทย(สุระ  สนั่นเสียง. 2536 : 38) 
 กูด (Good. 1973 : 303) ไดใหคําจํากัดความของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู วามี
ลักษณะเปนแบบเดียวกับการสอนโดยวิธีแกปญหา (Problem Solving Approach) โดยระบุ
ลักษณะสําคัญ คือ 
  1. เปนการเรียนจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
  2. นักเรียนใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม 
 คาริน (Carin. 1993 : 86) ไดใหความหมาย ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู วาเปน
กระบวนการที่เม่ือพบปญหาแลว มีการตั้งสมมติฐานหรือหาคําตอบที่เปนไปได ทดสอบสมมติฐาน
น้ันดวยขอมูลที่รวบรวมได แลวพยายามที่จะประยุกตขอสรุปน้ันมาเปนความรูใหม โดยมีประเด็น
หลักอยูที่กระบวนการ(Process) มากกวาผลผลิต(Product) 
 มัวร ; และเชรี่ (Moore ; & Cheri. 1994 : 212) ใหความหมายของ การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูวาเปนการเรียนรูที่มุงม่ันเพ่ือแกปญหา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหา
คําตอบ 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2527 : 5) ใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู วาเปน
กระบวนการสอนที่มุงถึงวิธีการแกปญหาดวยการคนหาขอมูลจากการไตถาม  และสอบสวนเพื่อ
คนหาคําตอบ ทดสอบ และรวบรวมขอมูลเพ่ือใหผูเรียนหาขอสรุปที่เปนความรู มี 3 วิธีคือ 

1. สอบสวนโดยผูเรียน (Active  inquiry) ครูจะเปนผูเราใหผูเรียนตั้งคําถามไปเรื่อยๆ จน 
ผูเรียนสามารถสรุปความรูจากการถามและคําตอบของครูไดดวยตนเอง 
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2. สอบสวนโดยครู (Passive  inquiry) ครูจะเปนผูตั้งคําถาม สวนผูเรียนจะตอบคําถาม 
ครู พรอมคิดไตรตรองจนสามารถสรุปเปนความรูได 

3. สอบสวนโดยครูและผูเรียน (Combined  inquiry) เปนการถามตอบรวมกันระหวางครู 
และผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูสรุปความรู 
 ปรมาภรณ  อนุพันธ (2544 : 12) กลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และสงเสริมใหผูเรียนคิดเพื่อคนควาหาความรู ความจริงดวยตนเอง โดย
ครูเปนผูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนไดคนควาวิธีแกปญหาไดเอง 
 สรุปไดวา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึงการสอนที่ครูจัดสถานการณที่เปน
ปญหายั่วยุ กระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหา หรือหาคําตอบดวยตนเอง โดยครูมีหนาที่สงเสริม
ชวยเหลือ เพ่ือใหนักเรียนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาไดดวยตนเอง 

 2.2 ความสําคัญของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 บรูเนอร (ประดับ เรืองมาลัย. 2524 : 307 ; อางอิงจาก Bruner. 1968 : 161) ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการคนพบดวยตนเอง(discover  method) มีประโยชนตอผูเรียน 
ดังน้ี 
 1. การเพิ่มสติปญญาของผูเรียนฉลาดยิ่งขึ้น การเรียนรูดวยการคนพบดวยตนเองชวยให
ผูเรียนเปนนักสรางสรรค (Constructionist) เปนผูที่สามารถจัดระเบียบสิ่งที่พบเห็นไดอยาง
เหมาะสม การฝกหัดอยูเสมอจะทําใหผูเรียนรวบรวมขอสนเทศที่เปนประโยชนตอการแกปญหาได
ดียิ่งขึ้น 
 2. การคนพบดวยตนเองจะชวยเพิ่มแรงจูงใจภายในมากกวาการเรียนแบบทองจํา เพราะ
เม่ือผูเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเองแลว จะทําใหรูสึกวาตัวเองไดรับรางวัลจากผลการกระทํา
ของตนเอง สวนผูที่เรียนโดยการทองจําจะมีแรงจูงใจจากภายนอกคือคะแนน เปนรางวัลหรือการ
ไมถูกลงโทษ ถาเมื่อใดไมมีแรงจูงใจจากภายนอกมาบังคับแลวผูเรียนก็จะไมสนใจที่จะเรียนรู 
 3. เปนการเรียนที่ฝกฝนเทคนิคในการสืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง และชวยให
ผูเรียนสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. การเรียนรูดวยการคนควาชวยใหผูเรียนจดจําความรูไดดีกวาการเรียนรูดวยวิธีอ่ืน 

 2.3 จุดมุงหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 สุพิน  บุญชูวงศ (2532 : 58) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ดังน้ี 

1.  กระตุนใหนักเรียนรูจักทําการสืบเสาะหาความรู คนควาความรูดวยตนเอง 
2.  ฝกใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
3.  ฝกใหนักเรียนใชความคิดในการแกปญหาดวยตนเอง 
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วีรยุทธ  วิเชียรโชติ (2521 : 143) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย ของการสอนแบบสืบสวน 
สอบสวน  เพ่ือใหผูเรียนเปนผูที่ 

1. สามารถสังเกตและวิเคราะหสิ่งแวดลอมดวยประสาทสัมผัสทั้งหาอยางละเอียดถูกตอง 
2. สามารถอธิบายสาเหตุแหงปญหาในรูปของความสัมพันธเชิงเหตุผลเปนสายโซ 
3. สามารถตั้งสมมติฐานเชิงทํานาย จากทฤษฎี และสมมติฐานทั่วไปและสามารถออกแบบ

เพ่ือทดสอบสมมติฐานเชิงทํานายนั้นดวยการทดลอง 
4. สามารถนําหลักการและกฎเกณฑที่เรียนรูและคนพบดวยตนเองไปประยุกตใชอยาง

สรางสรรคในการควบคุมสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกของมนุษย 

2.4 รูปแบบ กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
ญาดาพนิต  พิณกุล (2539 : 288 - 289) กลาวถึงขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  

(Inquiry  method) มีขั้นตอนที่สําคัญดังน้ี 
 1. ขั้นสังเกต (Observation) ขั้นนี้ผูสอนจะใหผูเรียนสังเกต เพ่ือใหเกิดความของใจหรือ
เกิดปญหากอน  โดยผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนสงสัยและพยายามที่จะตอบขอปญหาขอสงสัยน้ัน 
ผูสอนตองตั้งคําถาม ”ใชหรือไม” เพ่ือใหคําถามหรือปญหาแยกออเปน 2 ฝาย 
 2. ขั้นอธิบาย (Explanation) ผูสอนใหผูเรียนสังเกตตอไปเพ่ือจะไดเก็บขอมูลที่เปนคําตอบ
ของการสังเกตจากขั้นตอนแรก และถาผูเรียนเกิดความสงสัยวาทําไมจึงเปนอยางนั้น อยางนี้ 
ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนอยากหาคําอธิบายสิ่งที่ยังอธิบายไมได อยางไรก็ตามผูสอนก็ตองคอย
แนะนํา ระดมสมองเพื่อหาคําตอบรวมกัน และผูสอนใหผูเรียนตั้งประเด็นปญหา หรือสมมติฐานขึ้น
ก็ได เพ่ือจะไดหาคําตอบหรือปญหานั้นๆ  
 3. ขั้นทํานาย (Prediction) เม่ือผูเรียนตั้งสมมติฐานไดแลว จะคาดการณลวงหนาโดยนํา
ความรูที่ไดไปทํานายปรากฏการณอ่ืนๆ ผูเรียนก็จะเขาใจและเกิดการเรียนรู 
 4. ขั้นควบคุมสิ่งแวดลอม และสรางสรรค (Control and Creativity) ผูสอนควรกระตุนให
ผูเรียนคิดวาสิ่งที่คนพบ หรือไดคําตอบนั้นแลวจะสามารถนําไปใชอะไรไดบาง เพ่ือผูเรียนจะได
รูจักนําความรูความจริงน้ันไปสรางสรรค สิ่งที่เปนประโยชนตอไป แสดงดังแผนภาพประกอบ 6 ได
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6  ขั้นตอนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู 
 

        ที่มา : ญาดาพนิต  พิณกุล. (2534). หลักการสอ. หนา 32. 

ประวิตร  ชูศิลป (2524 : 5-6) ไดแบงขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ไว 3 
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. การอภิปรายกอนการทดลอง (Pre – Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากสงสัย แนะแนวทางใหผูเรียนหาคําตอบตลอดจนใหคําแนะนําในการ
ทําการทดลอง 
 2. ปฏิบัติการทดลอง (Experiment Period) เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง ผูสอน
คอยควบคุมดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด กระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกผูเรียน 
 3. อภิปรายหลังการทดลอง (Post – Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามกระตุนให
ผูเรียนสามารถใชขอมูล หรือผลการทดลองสรุปเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีหรือหลักการตางๆ คําถาม
จะชวยกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น มีแนวคิดที่กวางขวางขึ้นและมีการอภิปรายขอผิดพลาด 
(Error) ที่เกิดจากการทดลองดวย 
 เอเซป (อรางคลักษณ อยูสุข. 2535 : 21 ; อางอิงจาก ASEP Australian Science Education 
Project. 1974 : 81. A Guide to Asep) ไดกําหนดขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู ไวดังน้ี 
 1. สรางสถานการณที่เราใหเกิดการสืบเสาะหาความรู 
 2. คนควาแกปญหาที่ตองการสืบเสาะหาความรู  
 3. สรุปผลการสืบเสาะหาความรูและการคนควาเพื่อแกปญหา (Search for a Salution) 
แทรกอยูระหวางขั้นตอนทั้งสามดวย 

ถาม 

ตอบ 

 
ผูเรียนสังเกต 

 
การอธิบาย 

การทํานายและ
การทดลอง 

การควบคุมสรางสรรคสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อไดความจริงนําไปสรางสรรค

ประโยชนตอไป 

ตอบ 

ถาม 

ตอบ 

ถาม 
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 เบล (Bell. 1978 : 240 - 342) กลาวถึงรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ในวิชา
คณิตศาตร แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสังเกต ขั้นอธิบาย ขั้นพยากรณและทดลอง และขั้นนําไปใช
ดังน้ี 
 1. ขั้นสังเกต ผูสอนจัดสถานการณที่เปนปญหาใหผูเรียนเผชิญกับสถานการณที่ฉงน สงสัย
หรือพยายามคนพบหลักการ โดยการสังเกต วิเคราะห ประเมินสถานการณ และตั้งคําถาม ผูแกปญหา
ที่มีประสิทธิภาพและนักคณิตศาสตรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือ ผูที่ตั้งคําถามดีที่สุด  คําถามที่ดี
ที่จะนําไปสูหลักการที่มีประโยชน และคําถามที่ดีจะมีผลในการแกปญหาที่ยาก การหาสิ่งที่เปน
ประโยชนและนาสนใจในการสืบเสาะหาความรูทางคณิตศาสตร จะตองดูวาสิ่งที่กําหนดใหคืออะไร 
และสืบเสาะหาความรูโดยพิจารณาตามสิ่งที่กําหนดให  การสืบสวนมิไดตองการเพียงผลเทานั้น 
ควรจะสืบสวนใหมากกวาที่ตองการ  ตัวอยางการตั้งคําถาม  
  - ทําไมวิธีการนี้จึงทําได 
  - มีวิธีที่ดีกวานี้หรือไม 
  - อะไรเปนขอแตกตางระหวางสถานการณทั้งสอง 
  - มีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งเหลานี้ 
  - มีวิธีจะแกปญหาที่ดีกวานีไ้หม ฯลฯ 
 2. ขั้นอธิบาย ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบ เพ่ือขจัดความสงสัยโดยการใชเหตุผล
เปนการวิเคราะหการแกปญหาไปสูเหตุ ขั้นนี้เปนขั้นรวบรวมความรูและขอมูลเพ่ือนํามาใช
แกปญหาหรือสถานการณตางๆ ซ่ึงมี 2 ประการ 
  ประการที่ 1 ในการที่จะแกปญหานั้น ผูแกปญหาตองมีเทคนิคในการแกปญหา
และรูกระบวนการทางคณิตศาสตร 
  ประการที่ 2 การแกปญหาตองรูแหลงความรู รูจักวิเคราะหสังเคราะหความรูน้ัน 
ตลอดจนรูจักรวบรวมขอมูลและเรียบเรียงความรูใหเปนระบบ การตั้งดําถามนับวาเปนสิ่งสําคัญ 
ควรมีการตั้งคําถาม ดังตัวอยางตอไปน้ัน 
  - แหลงความรูเชื่อถือไดเพียงใด 
  - ความรูน้ีใชประโยชนไดอยางไร 
  - ความรูน้ีจะสามารถนําไปใชกับสถานการณอ่ืนไดหรือไม 
  - คุณภาพของความรูที่ไดรับน้ีดีเพียงใด 
   ฯลฯ 
 3. ขั้นพยากรณและทดสอบ เปนขั้นที่นําขอมูลที่ไดมาอภิปรายปญหาหรือขอสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และพยากรณผลหรือทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวนําไปสูขอสรุปเปนขั้น ซ่ึง
เกิดการคนพบ การแกปญหาในขั้นน้ีเปนการสรางหลักการและความสัมพันธตางๆแยกแยะ
โครงสรางและนําไปสูขอสรุป 
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 ผูที่เกี่ยวของในการทดสอบแบบสืบเสาะหาความรู ควรจะมีความสามารถพิเศษที่จะ
สังเคราะห ตลอดจนรูจักประเมินผลงาน กิจกรรมในชวงนี้จะตองรูจักจัดขอมูลเปนหมวดหมู มอง
หาความสัมพันธ คนหารูปแบบ และสรุปเปนนัยทั่วไป 
 4. ขั้นนําไปใช เปนขั้นที่นําเอาความรูที่คนพบไปใชใหเกิดประโยชน ไดแก การวิเคราะห
และประเมินกระบวนการสืบเสาะหาความรู ทั้งนี้เพ่ือสรางความเขาใจใหดีขึ้นและปรับปรุงการสืบ
เสาะหาความรู ในขั้นน้ีเปนการพิจารณากระบวนการสืบเสาะหาความรูเน้ือหาทางคณิตศาสตรแต
ละเนื้อหา ยอมมีวิธีสืบเสาะหาความรูของมันเอง   จุดประสงคอันหนึ่งของผูสืบเสาะหาความรูใน
แตละเนื้อหาก็คือ การปรับปรุงกลการสืบเสาะหาความรูที่กระทําอยู   และรวบรวมกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูเพ่ือนําไปพัฒนาและใชกับเนื้อหาอ่ืนๆตอไป 
 วีระยุทธ  วิเชียรโชติ (2524 : 56 - 57) ไดแบงขั้นตอนของการสอบแบบสืบเสาะหาความรู
เปน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ข้ัน “สน” คือขั้นของการใหสังกัปแนวหนา  ซ่ึงไดแกการเตรียมความพรอมทางการ
เรียนใหกับผูเรียน โดยการดึงความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะสอนให
มาสัมพันธกัน รวมทั้งการปูความรูใหมที่จําเปนสําหรับการเรียนรูเน้ือหาสาระใหมๆ ใหกับผูเรียน
และการจูงใจใหพรอมที่จะเรียน 
 คําถามในขั้นนี้มักจะถามเพื่อใหนักเรียนหาลักษณะรวมซึ่งจะนําไปสูการปูพ้ืนฐานความรูที่
เรียกวา “สังกัปแนวหนา” โดยตั้งคําถามดังตัวอยาตอไปน้ี 
 เรื่องทํานองแบบนี้เคยเกิดขึ้นแลวหรือไม 
 ถาเคยเกิดขึ้น  เกิดขึ้นที่ไหน เม่ือใด ใครเกี่ยวของบาง 
 เกิดขึ้นอยางไร ผลเปนประการใด 
 2. ข้ัน “ส” คือขั้นการสังเกตสถานการณที่เปนปญหาของจิต ในขั้นนี้ผูสอนจะสราง
สถานการณที่เปนปญหาของจิตขึ้น เพ่ือใหผูเรียนไดสังเกตและวิเคราะหองคประกอบและ
ธรรมชาติของปญหาอยางละเอียด การเรียนรูที่สําคัญในขั้นนี้คือ การเรียนรูสังกัป (ความหมาย
สรุปรวม) ขององคประกอบตางๆ ในสถานการณที่เปนปญหาของจิต 
 คําถามในขั้นน้ี มุงถามเพื่อใหนักเรียนสังเกต วิเคราะหลักษณะ คุณสมบัติ และธรรมชาติ
ของแตละองคประกอบ โดยมักจะอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซ่ึงมักจะถามดังตัวอยางตอไปน้ี 
 เรื่องนี้ควรตั้งชื่อวาอยางไร  เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน  มีใครเกี่ยวของบาง 
 เกี่ยวกับเรื่องอะไร เกิดขึ้นเม่ือไหร เกิดขึ้นอยางไร ใครพูดวาอะไรบาง 
 ปญหาสําคัญในเรื่องนี้คืออะไร 
 3. ข้ัน “อ” คือขั้นอธิบายปญหาของจิต โดยอาศัยความสามารถในการหาเหตุผลมา
อธิบายถึงสาเหตุของปญหาของจิต สวนมากคําอธิบายมักจะอยูในรูปของความสัมพันธระหวาง
เหตุกับผลแบบฟงกชั่น ในขั้นนี้เปนจุดเริ่มตนของความสามารถในการสรางทฤษฎีขึ้นมาสําหรับ
อธิบายปรากฏการณตางๆ การเรียนรูที่สําคัญในขั้นนี้คือ การเรียนรูหลักวา เม่ือผลปรากฏออกมา
ในรูปของปญหาอยางนี้ อะไรควรเปนสาเหตุ 
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 คําถามในขั้นนี้ มุงถามเพ่ือใหนักเรียนแสวงหาสาเหตุของปญหา โดยฝกใหคิดจากเหตุ
ไปสูผล และคิดจากผลไปสูเหตุ ซ่ึงมักจะตั้งคําถามดังตัวอยางตอไปน้ี 
 ทําไมจึงเกิดเหตุการณน้ีขึ้น 
 อะไรเปนสาเหตุ  เพราะเหตุใดเขาจึงไมยอมทําตามสัญญา 
 4. ข้ัน “ท” คือขั้นทํานายผล เม่ือเราแปลเปนขั้นตอนของการตั้งสมมติฐาน เพื่อทดสอบดู
วาคําอธิบายในขั้น “อ” น้ันถูกตองมากนอยเพียงใด   นอกจากนั้นเปนการคาดคะเนผลของสาเหตุ
ตางๆ ทั้งน้ีเพ่ือฝกใหผูเรียนคิดอยางรอบคอบแลวจึงลงมือปฏิบัติ การเรียนรูที่สําคัญในขั้นนี้คือ 
การเรียนรูวิธีแกปญหา 
 คําถามในขั้นนี้มุงทํานายผลเมื่อแกไขที่สาเหตุ หรือทํานายเหตุเม่ือทราบผล เปนคําถามที่
นําไปสูการตั้งสมมติฐานเฉพาะและการทดลองปฏิบัติเพ่ือพิสูจนสมมติฐานนั้น  มักจะตั้งคําถาม 
ดวยคําวา “ถา” เชน ถาคนที่แข็งแรงกวาเอาเปรียบคนที่ออนแอกวาสังคมจะเปนอยางไร 
 5. ข้ัน “ค” คือขั้นของการควบคุมและสรางสรรค ทั้งสิ่งแวดลอมภายนอกและสิ่งแวดลอม
ภายใน เปนขั้นที่นําผลของการแกปญหามาปฏิบัติใชในชีวิตจริง เพ่ือใหเกิดการควบคุมสิ่งแวดลอม
ภายใน (จิตใจ) ขั้นนี้สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ฉะนั้นการเรียนที่สําคัญในขั้นนี้คือ การ
เรียนรูวิธีสรางสรรค  
 คําถามในขั้นนี้มุงถามเพื่อใหนักเรียนหาวิธีแกปญหาที่สาเหตุ โดยฝกใหแกทั้งบุคคลและที่
ระบบของสังคม  คําถามในขั้นนี้มักจะขึ้นตนดวยคําวา “ทําอยางไร” เชน 
 ทําอยางไรจึงจะปองกันไมใหเกิดเรื่องเชนนี้อีก 
 วิธีใดบางที่จะฝกใหเด็กมีความซื่อสัตย  ฯลฯ 
 จากเอกสารดังกลาว จะเห็นไดวานักการศึกษาไดแบงขั้นตอนของการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู แตกตางกันไป ตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละระดับ และในแตละรายวิชา   

 2.4.1 การนําไปใช 
 แมวา การฝกสืบเสาะ จะมีตนกําเนิดมาจากการพัฒนาเพื่อวิทยาศาสตรธรรมชาติ แต
กระบวนการนี้สามารถนําไปใชไดกับทุกสาขาวิชา แตไมไดทุกเนื้อหา ขึ้นอยูกับวาหัวขอน้ัน
สามารถกําหนดสถานการณปญหาไดหรือไม ถาสามารถกําหนดไดก็ใช การฝกสืบเสาะ  ไดเชน 
ในวรรณคดี อาชญากรรมลึกลับ และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร หรือจุดที่กอใหเกิดสถานการณที่นา
สงสัย หัวขอขาวที่เปนเรื่องแปลกๆ จากหนังสือพิมพเกี่ยวกับเหตุการณที่ไมนาจะเปนได อาจถูก
ใชเปนเหตุการณเราใหเกิดความสนใจไดสําหรับเด็กเล็กๆ ก็สามารถใช Inquiry Training ได       
(สุกัญญา  ทองวัฒน. 2545 : 17) 
 ซัคแมน (Suchman) ไดใหความเห็นวา การใชรูปแบบการสอน Inquiry Training น้ีจะ
เกิดผลโดยตรงและโดยออมหลายประการแกผูเรียน กลาวคือจะชวยสงเสริม ยุทธศาสตรในการสืบ
เสาะหาความรู ชวยใหเห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดี ซ่ึงเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสืบเสาะ รวมทั้งสิ่ง
ตอไปน้ี 
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- ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
- มีความกระตือรือรนและเรียนรูดวยตนเอง 
- มีการแสดงออกทางภาษา 
- มีความเพียรพยายามและอดทนในการหาคําตอบ 
- มีความคิดที่มีเหตุผล 
- มีทัศนคติวา ความรูทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอ 

สิ่งสําคัญที่สุดที่ไดจากรูปแบบการสอนนี้ คือนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เชน การสังเกต การรวบรวมขอมูลและจัดระบบขอมูล  การแยกแยะและควบคุมตัว
แปร การตั้งสมมติฐานและอธิบายการทดสอบ ตลอดจนการลงความคิดเห็นจากขอมูลเปนตน             
ชวยบูรณาการ ทักษะหลายๆกระบวนการไดอยางวิเศษ และเปนวิธีสอนที่ใหประสบการณอยางมี
ความหมายเต็มที่กับนักเรียน (สุกัญญา ทองวัฒน. 2545 : 18 ; อางอิงจาก Suchman. 1962) 

 2.4.2 สิ่งสนับสนุน (Support  System) 
 สิ่งสนับสนุนการสอนที่ใหผลดีที่สุด คือ ชุดสื่อสําหรับการเผชิญปญหา (A Set of Confronting  
Material) และครูผูซ่ึงเขาใจกระบวนการทํางานของสมอง และยุทธศาสตรการสืบเสาะหาความรู
เปนอยางดี ตลอดจนแหลงขอมูล หรือสื่อที่สามารถนําผูเรียนไปยังคําตอบของปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนนี้จะชวยใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนรูโดยอัตโนมัติ นักเรียนจะ
ตั้งคําถามและตรวจสอบความรูเอง กลาที่จะตั้งคําถาม เขาสามารถที่จะอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจไดดี
พอๆ กับการรับฟงคนอื่น (สุกัญญา  ทองวัฒน. 2545 : 17)  

ดังภาพประกอบ 7 ตอไปน้ี ที่จะแสดงผลโดยตรงและโดยออมของการใชรูปแบบการสอน 
แบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Training) 
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                         ผลโดยตรง 
                          ผลโดยออม 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงผลโดยตรงและโดยออมของการใชรูปแบบการสอน Inquiry Training 
 

        ที่มา : สุกัญญา  ทองวัฒน . (2545). หนา 18. 

2.5 บทบาทครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
 คาลลาฮาน ; และคนอื่นๆ (Callahan ; others. 1998 : 261 - 262) ไดกลาวถึงบทบาท
ของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
 1. ครูมีหนาที่ใหคําแนะนํากับนักเรียนมากกวาบอกใหนักเรียนทําตาม 
 2. ครูตั้งคําถาม เลือกประเด็นที่นาสนใจเพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดและพยายามคนหา
คําตอบ 

Inquiry Training 

Model 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Process  Skills) 

พัฒนายุทธศาสตรการสืบเสาะหาความรู
อยางมีประสิทธิภาพ 
(Strategies for Creative Inquiry) 

มีความคิดริเริม่สรางสรรค 
(Sprit of Creatiivity) 

การเรียนรูอยางอิสระแตมีระบบ 
(Independent or Autonomy in Learning) 

มีความอดทนในการหาคําตอบ 
(To Learn of Ambiguity) 

รูวาธรรมชาตขิองความรูน้ันเปลี่ยนแปลงได 
(Tentative  Nature of Knowledge) 
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 3. ในขณะที่นักเรียนคนหาคําตอบ ครูควรแนะนําในการคนหาคําตอบ ครูควรแนะนําใน
การคนหาคําตอบโดยใหความชัดเจนกับปญหา 
 4. ครูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการสรางขอคาดเดา การตั้งขอสงสัย และการ
คิดแกปญหา 
 5. สนับสนุนใหนักเรียนตั้งสมมติฐานและเปดโอกาสใหนักเรียนไดตรวจสอบสมมติฐาน
ดวยตนเอง 
 6. ชวยนักเรียนในการวิเคราะหและประเมินความคิดของตนเอง   โดยเปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายเปดในชั้นเรียน และพยายามกระตุนใหนักเรียนพยายามคิด โดยไมมีการขมขู เม่ือคําตอบ
ไมเปนตามที่คาดหวัง 
 วีระยุทธ  วิเชียรโชติ (2521 : 33 - 34) กลาววาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ครูมี
บทบาทในการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1. เปนผูกระตุนใหเด็กคิด (Catalyst) โดยสรางสถานการณ   ชักชวนใหเด็กตั้งคําถาม
สอบสวนตามลําดับขั้นของคําถามแบบสืบเสาะหาความรู 
 2. เปนผูใหการหนุนกําหลัง (Rein Forcer) เม่ือเด็กถามมาก็จะใหแรงหนุน ยอมรับใน
คําถามนั้น กลาวชมและชวยปรับปรุงภาษา ในคําถามเพื่อใหนักเรียนเขาใจในคําถามใหกระจางดี
ยิ่งขึ้น 
 3. เปนผูทวนกลับ (Feed Back Action) ครูจะเปนผูทบทวนคําถามอยูบอยๆเพ่ือพิจารณา
วานักเรียนมีความเขาใจอยางไรบาง 
 4. เปนผูแนะนําและกํากับ (Guide and Director) ครูจะชี้ทางเพื่อใหเกิดการคิดตาม
แนวทางที่ถูกตอง เปนผูกํากับควบคุมเม่ือเด็กออกนอกลูนอกทาง 
 5. ครูเปนผูจัดระเบียบ (Organizer) ครูดําเนินการจัดชั้นเรียนใหเหมาะสมกับวิธีการเรียน 
สรางบรรยากาศใหเหมาะสมโดยจัดเปนกลุมหรือขั้นตอนตามลักษณะของนักเรียน เพ่ือใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูเปนผูสรางแรงจูงใจ (Motivator) ครูชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีกําลังใจในการ
เรียน 
 สุวัฒน  นิยมคา (2531 : 102) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู วาครูคือผูแนะแนวทาง คอยชวยเหลือนักเรียนและสรางสถานการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
โดยมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ ดังน้ี 
 1. ปอนคําถามเพื่อนําไปสูการคนควา ครูจะตองเปนผูจัดการปอนคําถาม ครูตองปอน
คําถามเกง จะตองรูวาจะถามอะไร ถามอยางไรจึงจะเกิดความคิด ถามอยางไรเด็กจึงจะเกิด
ความจํา และถามอยางไรเด็กจึงจะเกิดความเขาใจ   เวลาเด็กถามก็อยาทําเปนหองสมุดเคลื่อนที่ 
บอกคําตอบเด็กไปทันที เพราะการทําเชนนั้นจะไมทําใหเด็กรูจักใชความคิดนานๆ ครั้ง ครูจึงควร
ตอบคําถามโดยตรงสักครั้งหน่ึง พึงระลึกวาหนาที่ของครูแบบสืบเสาะหาความรูคือ  เปนนักถาม – 
แตไมใชนักตอบ 
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 2. เม่ือเด็กไดตัวปญหาแลวนักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปญหา กําหนดวิธีการ
แกปญหาเอง เม่ือตกลงกันไดแลวก็ใหแตละคนหรือแตละกลุมลงมือปฏิบัติการตอไป และถา
นักเรียนยังแกปญหาไมได ครูอาจเลาตัวอยาจริงที่นักวิทยาศาสตรไดคนพบเรื่องนี้ พอเปน
แนวทางก็ได 
 3. ถาปญหาใดยากเกินไป นักเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหา กําหนดวิธีแกปญหาได
ครูกับนักเรียนอาจรวมกันหาทางแกปญหาตอไป โดยครูก็เปนสมาชิกคนหนึ่งในกลุมนักคนควานั้น 

2.6 ความหมายของการเรียนรู 
 มีผูใหความหมายของการเรียนรูไวมากมาย แตกตางกันตามความคิดและความเชื่อ และ
เปนที่ยอมรับของการศึกษา นักวิจัย มีดังน้ี 

ออซูเบล (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545 : 9 ; อางอิงจาก Ausubel. 1978) กลาวถึง การ
เรียนรูวาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากประสบการณ ทั้งน้ีไมรวมถึงวุฒิภาวะและ
อาการที่ปรากฏชั่วครู การเรียนรูมิไดเกิดขึ้นอัตโนมัติแตเกิดจากการไดรับประสบการณแลวมี
กระบวนการบูรณาการในสมองที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลที่ไดรับไปสูการจํา  ถาการ
ไดรับประสบการณน้ันไดรับการกระตุนและจูงใจที่ดีจะทําใหการรับขอมูลหรือประสบการณน้ัน
สรางความงอกงามในความรูความเขาใจมากขึ้น และจําไดนานหากขอมูลใหมที่ได รับมี
ความสัมพันธและเชื่อมตอขอมูลเกาหรือประสบการณเดิมที่มีอยู จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว 

กัทธรี (Guthrie) ใหความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเนื่องมาจากสิ่งเราที่กําหนดให (พัฒนา  ชัชพงษ. 2541 : 110) 

ทิศนา แขมมณี ; และชนาธิป พรกุล (2544 : 35) กลาววา การเรียนรูมีขอบเขตที่
ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ 

1) การเรียนรูในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู” (Learning process) ซ่ึงหมายถึง 
การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

2) การเรียนรูในความหมายของ “ผลการเรียนรู” (Learning outcome) ซ่ึงไดแกความรู 
ความเขาใจในสาระตางๆ ความสามารถในการกระทําและการใชทักษะกระบวนการตางๆ รวมทั้ง
ความรูสึกและเจตคติอันเปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู หรือ กลาวอีกนัยหน่ึงไดวา การ
เรียนรูเปนทั้งลักษณะผลลัพธอันเปนเปาหมาย (ends) และวิธีการที่นําไปสูเปาหมาย (means) ซ่ึง
ลักษณะทั้งสองนับเปนองคประกอบที่สัมพันธกัน และสงผลกระทบตอกัน 

สรุป ความหมายของการเรียนรูคือ การทําใหเกิดกระบวนการอยางเปนขั้นตอน นําไปสู
เปาหมายคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซ่ึงสงผลมาจากประสบการณของแตละบุคคล 
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 2.7 ลักษณะสําคัญของการเรียนรู 
ทิศนา แขมมณี ; และชนาธิป พรกุล (2544 : 37 - 38) กลาวถึงการเรียนรูวาเปนกระบวนการ

ที่มีลักษณะดังน้ี 
1. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญา (a cognitive  process) หรือกระบวนการ

ทางสมอง ซ่ึงบุคคลใชในการสรางความเขาใจ หรือการสรางความหมายของสิ่งตางๆใหแกตนเอง 
ดังน้ันการเรียนรูจึงเปนกระบวนการของการจัดกระทํา (action on) ตอขอมูลและประสบการณมิใช
เปนเพียงการรับ (talking in) ขอมูลหรือประสบการณเทานั้น 
 2. การเรียนรูเปนงานเฉพาะตนหรือเปนประสบการณสวนตัว (individual) ที่ไมมีผูใดเรียนรู
หรือทําแทนกันได 
 3. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม (a social process) เน่ืองจากบุคคลอยูในสังคม
ซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตน การปฏิสัมพันธทางสังคมจึงสามารถกระตุนการเรียนรูและ
ขยายขอบเขตของความรูดวย 
 4. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดทั้งจากการคิด การกระทํา การปฏิบัติ การแกปญหา
และการศึกษาวิจัยตางๆ 
 5. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตื่นตัว สนุก (active and enjoyable) และทําใหผูเรียนรูสึก
ผูกพันและเกิดความใฝรู การเรียนรูเปนกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสนุกและทาทายให “ใฝรูสูสิ่ง
อยาก” 
 6. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (good environment) 
เพ่ือเอ้ืออํานวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี 
 7. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน 
 8. การเรียนรูคือ การเปลี่ยนแปลง (change) กลาวคือ การเรียนรูจะสงผลตอการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตนเองทั้งดานเจตคติ ความรูสึก ความคิดและการกระทําเพื่อการดํารงชีวิตอยางเปน
ปกติสุขและความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
 9. การเรียนรูเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต (life long process) บุคคลจําเปนตอง
เรียนรูอยูเสมอ เพ่ือการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเอง การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต จึง
เปนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยใหบุคคลและสังคมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 สรุป ลักษณะการเรียนรู คือ กระบวนการทางสติปญญาที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา มีความเฉพาะตัว ซ่ึงจะทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยางตอเน่ือง 
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 2.8 ทฤษฎีการเรียนรู 
 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวยการเรียนรู 4 
ขั้นตอนไดแก  1) ขั้นกระตุนการสืบคนขอมูล  2) ขั้นทดสอบคําตอบ   3) ขั้นคนขอมูลแนวลึก และ
4) ขั้นขยายผล   ซ่ึงในแตละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเรียนรู  จําเปนที่ครูตองมีความรูและเขาใจ
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูอยางตอเน่ืองและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีของนัก
การศึกษา 4 ทฤษฎี ดังน้ี 
 2.8.1 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L.Thorndike) เปนทฤษฎีที่กลาวถึง
การเชื่อมโยงระหวาสิ่งเรา (S-Stimulus) กับการตอบสนอง(R-Response) ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดขึ้น
ไดตองสรางความเชื่อมโยง น่ันคือการลองผิดลองถูก (Trial and Error) และกฎแหงการเรียนรูตาม
ทฤษฎีเชื่อมโยง ประกอบดวยกฎ 3 ประการดังน้ี (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542 : 54) 
 1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึงสภาพความพรอมของผูเรียนทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ซ่ึงไดแก วุฒิภาวะ และอวัยวะตางๆของรางกาย รวมถึงความพึงพอใจที่จะ
นําไปสูการเรียนรู 
 2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กลาวถึงการสรางความมั่นคงของการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง โดยการกระทําซ้ําบอยๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูได
คงทนถาวร กฎขอน้ีสามารถแบงยอยไดเปน 2 ขอคือ 
  2.1 กฎแหงการใช (Law of use) ถาหากมีการนําไปใชจะทําใหการเรียนรูน้ัน
คงทนถาวร 
  2.2 กฎแหงการไมใช (Law of Disused) เม่ือเขาใจแลวแตไมไดกระทําซ้ํา ก็จะทํา
ใหการเรียนรูน้ันไมคงทนถาวร 
 3. กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Effect) กลาวถึงผลที่ไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรมการเรียนรู
แลว ถาไดรับผลที่พึงพอใจ ผูเรียนยอมที่จะอยากเรียนรูอีก  แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจ ผูเรียน
ยอมไมอยากเรียนรูและเบื่อหนายตอการเรียนรู   

2.8.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร (Skinner)  เม่ือตองการให
อินทรียเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง เราจะใหผูเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไมบอก
แนวทางการเรียนรู แตเม่ือผูเรียน แสดงพฤติกรรมการเรียนรูเองแลวเราจึง”เสริมแรง” พฤติกรรม
น้ันๆ อีกทันที เพ่ือใหผูเรียนรูวาพฤติกรรมที่เขาแสดงนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ถูกตอง ซ่ึงกฎ
การเรียนรูของ สกินเนอร ก็คือ การเสริมแรง(Reinforcement) น่ันคือ การทําใหพฤติกรรมการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นแลวมีความคงทนถาวรตอไปเรื่อยๆ แบงเปน 2 ประการคือ (เยาวพา เดชะคุปต. 
2542 : 89) 
 1. การเสริมแรงทางบวก (Positive  Reinforcement) คือ การที่อินทรียไดรับสิ่งเราแลว 
เกิดความพอใจ เชน รางวัล  คําชมเชย 
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 2. การเสริมแรงทางลบ (Negative  Reinforcement) คือ การที่อินทรียถูกนําสิ่งที่ไมพอใจ
ออกไปจากอินทรีย แลวเกิดความพอใจ  

 2.8.3.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจต (Piaget’s Cognitive Theory) 
กลาวถึง พัฒนาการทางสติปญญาของคนมีลักษณะเดียวกันในชวงอายุเทากัน และเปนผลจากการ
ปะทะสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะพยายามปรับตัวใหอยูในภาวะสมดุลโดย
การใชกระบวนการดูดซึม น่ันคือเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแลวรับหรือดูดซึมภาพตางๆ
เขาไวในความคิดของตน และเกิดกระบวนการปรับใหเหมาะสมโดยปรับความรูเดิมเขากับ
สิ่งแวดลอมใหม และเด็กอยูในสภาวะสมดุล (Equilibrium) ซ่ึงทําใหคนสามารถปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมได (Adaptation) และผลจากการทํางานของกระบวนการดังกลาวจะเกิดเปนโครงสราง
(Schema) ซ่ึงกระบวนการนี้จะพัฒนาไปตามวัยของเด็ก     

 พิอาเจต (Piaget) ไดแบงพัฒนาการสติปญญา หรือการคิดออกเปน 4 ขั้นตอน แตละระยะ
ก็จะมีกระบวนการทางสติปญญา หรือ “โครงสราง (Structure)” เกิดขึ้นแตกตางกันแตละชวง ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Period) เปนพัฒนาการ
ของเด็กตั้งแตแรกเกิด – 2 ป เด็กจะรูจักการใชประสาทสัมผัส ตอสภาพแวดลอม พฤติกรรมทาง
สติปญญาของเด็กจะแสดงออกในรูปแบบของการมปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา หรือพฤติกรรม
สะทอน (Reflex) ในระยะนี้เด็กจะสรางแบบฉบับของการคิดที่เรียกวา การคงที่ของวัตถุ (Object  
Permance) น่ันคือเด็กสามารถจําไดวาวัตถุและเหตุการณบางอยางเปนอยางเดียวกัน ไมวาจะเกิดขึ้น
ในรูปแบบใด และสิ่งน้ันจะยังคงอยูแมวาคนจะมองไมเห็น 
 ระยะที่ 2 ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Pre – Operational Period) อยูในชวงอายุ 2 – 
6 ขวบ เด็กจะเริ่มเรียนรูภาษาพูดและเขาใจเครื่องหมาย สัญลักษณตางๆ เด็กเริ่มพัฒนาความสามารถ
ในการรูจักสิ่งที่เปนตัวแทน (Representative) และเด็กสามารถสรางโครงสรางทางสมองแบบงายๆ 
โดยไมไดเห็นวัตถุหรือเหตุการณน้ันสัมพันธอยูดวย ซ่ึงจัดเปนการคิดแบบพื้นฐานที่อาศัยการรับรู
เปนสวนใหญ เด็กวัยน้ีจะยังไมสามารถคิดแบบใชเหตุผลได เด็กวัยน้ีจะยังมีความเห็นแกตัวอยู
มาก (Egocentrism) อยูมาก  เด็กจะไมสามารถคิดยอนกลับ (Irreversibility) ลักษณะสําคัญอีก
อยางคือ การเลียนแบบคนอื่นในชวงสั้นๆ (Referred Initiation) ความสามารถในการเลนบทบาท
สมมติ (Making Believe) และความสามารถในการหยั่งรู (Insight an Intuition) และความสามารถ
ในการใชภาษา 
 ระยะที่ 3 ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) อายุระหวาง 7 -
11 ป เด็กจะสามารถใชเหตุผลในสิ่งที่เห็น และมองความสัมพันธของสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น เด็กสามารถ
คิดยอยกลับได สามารถเรียนรูและจําแนกสิ่งที่เปนรูปธรรมไดแตยังไมสามารถคิดจินตนาการสิ่งที่
เปนนามธรรมได 
 ระยะที่ 4 ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ 11 – 15 ป 
เปนชวงที่เด็กจะเขาใจ ใชเหตุผลไดอยางมีระบบ และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมได เด็กวัยน้ีสามารถ
มีความคิดอานไดเทากับผูใหญแตอาจจะแตกตางกันที่คุณภาพ เน่ืองจากประสบการณแตกตางกัน
และดวยเหตุผลหลายประการ (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542 : 65 - 71) 
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2.9 ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
อรนุช  ลิมตศิริ (2542 : 30) กลาววาธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สรุปไดดังน้ี 
1. การเรียนรูคือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการคิด การกระทํา การ

ไดเห็น ไดฟง ไดรูสึก ไดชิม ไดดม 
2. เด็กอายุในวัยเดียวกัน มีพัฒนาการโดยทั่วๆ ไปคลายคลึงกัน 
3. เด็กแตละคนจะแตกตางกันในความสามารถที่ติดตัวมา ความเร็ว ความชาของการ

เจริญเติบโต พัฒนาการบุคลิกภาพและประสบการณที่เคยมีมาแลว ซ่ึงอาจจะแตกตางกันทั้งฐานะ
ทางสังคม ทางเศรษฐกิจและการศึกษาของพอแม 

4. เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันในการเลาเรียน ฝกฝนใหมีความสามารถและทักษะ
ไดพรอมกันในเวลาเดียวกันไดรวดเร็วเสมอกัน และมีความสําเร็จไดทัดเทียมกัน 

5. เด็กมีความตองการหลายอยางที่ครูตองเอาใจใสดูแลใหไดรับความพอใจ เด็กตองการ
ความรัก ความอบอุนจากพอแม ครู และผูใกลชิดอ่ืนๆ เด็กตองการเปนผูที่ไดรับการนับหนาถือตา
ในฐานะที่เปนคนหนึ่งในครอบครัว ในหองเรียน ในโรงเรียน เด็กตองมีความสําเร็จในงานที่ทํา เด็ก
ตองการที่จะมีความรูและความเขาใจในสิ่งตางๆที่พบเห็น 

สายสุรี จุติกุล (2543 : 50 - 51) กลาววาธรรมชาติการเรียนรูของเด็กแตละคนนั้นมีความ
แตกตางกัน ดังน้ี 

1. ความแตกตางดานลีลาการเรียนรู 
 นักวิจัยพบวา ผูเรียนบางคนถนัดจะเรียนรูดวยการฟง คือฟงอยางเดียวก็ไดเร่ืองแลว บาง
คนตองเห็นดวย บางคนชอบการเรียนรูแบบสบายๆ บางคนมีความกังวลเล็กนอย บางคนอาจเปน
ประเภทตองมีความกดดันหรือเรงเวลา บางคนชอบทํางานคนเดียว บางคนชอบมีเพ่ือนรวมงาน
ดวย 
 พอแม ผูปกครอง และครูควรพยายามเปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณ การเรียนรูดวย
ลีลาตางๆ และสังเกตเด็กวาถนัดไปทางไหน อยางไรก็ดีไมไดหมายความวาจะจํากัดลีลาการ
เรียนรูของเด็กไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แตใหเพ่ิมความเขาใจวา มีลีลาการเรียนรูตางๆ กัน
ระหวางเด็ก จะไดอาศัยวิธีการเหลานั้นเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู 
 2. ความแตกตางดานสติปญญาและความถนัด 
 เด็กแตละคนจะมีความถนัดและระดับสติปญญาที่แตกตางกัน ความแตกตางดานการ
เรียนรูชาหรือเร็ว เด็กแตละคนจะมีความสามารถในการรับรูไดตางกัน  บางคนรับรูไดเร็ว ในขณะ
ที่บางคนรับรูไดชา 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันมีลักษณะแตกตาง
กันออกไป ดังน้ัน พอ แม ผูปกครอง ครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ใหการ
เรียนรู จะตองรูจักสังเกตเด็กแตละคนมีลักษณะ รูปแบบ การเรียนรูอยางไร แลวพยายามใหการ
สงเสริม สนับสนุนใหการเรียนรูที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของเด็ก บุคคลนั้นๆ 
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 2.10 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 อรนุช  ลิมตศริิ (2542 : 30) กลาวา วธิีการเรียนรูของเด็กมีวิธีการเรียนรูหลายวธิี ไดแก 
 1. การกระทําจนเปนกิจวัตร เชน เรื่องสุขนิสัย 
 2. การจัดสภาวะใหเอ้ือตอการเกิดพฤตกิรรมที่ตองการ 
 3. การสังเกตการเลียนแบบ 
 4. การอบรมสั่งสอน ของบิดา มารดา 
 5. การลองผิด ลองถูกดวยตนเอง 
 6. จากการวิเคราะหหาเหตผุล วิจารณ และตั้งสมมตฐิาน 
 ฟนีย ; และคนอื่นๆ (เยาวพา เดชะคุปต. 2542 : 72 -74 ; อางอิงจาก Feeney ; other. 
1987 : 205 - 210) กลาววา วิธีการที่เด็กปฐมวัยจะเกิดการเรียนรูผานประสบการณที่หลากหลาย 
ซ่ึงวิธีการเรียนรูของเด็กมีวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. การเรียนรูจากการเลน (Learning Through Play) การเลนเปนวิธการสําคัญที่เด็กจะทํา
ความเขาใจและรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ไดรับเขาดวยกัน การเลนเปนกิจกรรมที่นา
สนุกสนานที่เกเลนเพ่ือความพอใจของตน  และผลงานที่ไดรับเปนเปาหมายรวม การเลนยังรวม
เอาจินตนาการเขาไวดวย ขณะท่ีเด็กเลนเด็กจะไดรับการกระตุนใหเกิดสมาธิในการเลน เด็กจะ
แสวงหาการเรียนรูโลกที่เขาอยู ขณะที่เด็กเลนจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เกิดตามมาโดยไมรูตัว 
เชน การเลนสมมติ เด็กจะไดพัฒนาทางดานรางกาย สังคมและยังไดแสดงออกซึ่งความคิด การ
เรียนรูความคิดรวบยอดและการสรางสรรค การเลนจะเปนการแสดงออกซึ่งความคิด ความรูสึก
ของเด็ก บทบาทของครู คือ  ควรสงเสริมการเลนโดยจัดหาอุปกรณนานาชนิดให เชน ทราย นํ้า 
บล็อก การวาดภาพ การเลนสมมติ และการสงเสริมใหเด็กใชสิ่งเหลานี้ในการเลน กิจกรรมที่ครู
ควรจัด ไดแก การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัดกิจกรรมตองมีการกระทํา
จริง การเลนและการเรียนรูเปนกิจกรรมที่มีคุณคา 
 2. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับครู (Learning through Interaction with Teachers) 
การเรียนรูอีกลักษณะก็คือ การเรียนรูจากกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมขึ้น ซ่ึงสามารถจัดได 3 ลักษณะ 
คือ 
 2.1 การจัดประสบการณแบบหนึ่งตอหน่ึง 
 2.2 การจัดประสบการณแบบกลุมยอย 
 2.3 การจัดกิจกรรมกลุมใหญ 
 กรมวิชาการ (2542 : 3 - 5) กลาววาการเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยเปนผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณตางๆ ที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเด็กจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและการเรียนรู
จะเปนไปไดดวยดี ถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว มีโอกาสริเร่ิมตามความตองการ
และความสนใจของตนเอง  รวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ อบอุนและปลอดภัย ดังน้ันการจัด
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สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก นอกจากนี้
เด็กจะเรียนรูโดยผานการเลนเพราะการเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคน เด็กจะรูสึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและคนพบดวย
ตนเอง ซ่ึงทําใหเด็กเกิดการเรียนรู การเลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนา
รางกาย สติปญญา อารมณ- จิตใจ และสังคม จากการเลนเด็กมีโอกาสที่จะอธิบายแสดงออกถึง
ตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอ่ืน เปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณ เรียนรูสิ่งแวดลอม เรียนรู
ความเปนอยูของผูอ่ืน สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอ่ืน กับธรรมชาติรอบตัว 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 16) กลาวาการเรียนรูในชวงวัย 0 – 
6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทองของการเรียนรู เพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ     
3 ปแรกสมองของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอ สารเคมีในสมอง 
รวมทั้งรอยหยักที่พ้ืนผิวสมอง  ซ่ึงลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็ก ถาเด็กไดรับ
การพัฒนาไดรับการกระตุน ดวยวิธีที่ถูกตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมอง เจตคติตอการเรียนรู 
และวางพื้นฐานของการเรียน ชวยใหทักษะการเรียนรูพัฒนาไปไดตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
 เด็กวัยน้ีชอบเคลื่อนไหว สัมผัส เปนวัยที่ชอบใชมือ ใชเทา เด็กชอบกิจกรรมการเลนและ
การออกกําลังกาย เด็กชอบปนดิน ถอนหญา ปลูกตนไม ฯลฯ เด็กเลนและทํางานเล็กๆ นอยๆ ไป
พรอมกัน วัยน้ีการเลนคือการเรียน 
 เด็กในวัย 0 – 6 ป เปนวัยชีวิตที่คิดฝน จินตนาการเปนวัยแหงการสัมผัส ความปรารถนา
ที่จะเรียนรู สื่อสาร เลนรวมกับผูอ่ืน เปนวัยเริ่มแรกที่จะวางรากฐานของชีวิตขางหนาวาจะพัฒนา
ไดดีเพียงใด 
 แหลงการเรียนรูในชวง 0 – 6 ป ที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัว ไดแก พอแม และบุคคลใน
ครอบครัว ฉะนั้นการเตรียมการศึกษาสําหรับพอแมในฐานะเปนครูคนแรกของลูก จึงมีความสําคัญ
ควบคูไปกับการสอนเด็กปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยจะเรียนรูดวยวิธีการ ดังตอไปน้ี 

1. กระบวนการสัมผัสและสัมพันธ 
2. กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาจนเกิดประสบการณตรง 
3. กระบวนการบมเพาะคุณธรรมและลักษณะนิสัย 
4. กระบวนการสงเสริมความสามารถ ความถนัด ความสน 
5. กระบวนการเสริมทักษะและความใฝรู เพ่ือเรียนและสรางความรูไดเองตลอดชีวิต 
รุง  แกวแดง (2542 : 80 -82) กลาววา การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัย ถือไดวาเปนวัย 

ทองของการเรียนรูเพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและการ
กระตุนในทิศทางที่ถูกตองแลว เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝงทักษะตางๆ ไดครบทุกดานทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม รวมทั้งการศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
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 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ัน เด็กสามารถเรียนรูโดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง แลวเก็บเปนประสบการณ เด็กเรียนรู
โดยผานการเลน ดังน้ันการสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ควรเปดโอกาสใหเด็กไดทดลองทํา
กิจกรรมตางๆ อยางอิสระ โดยที่ผูใหญจะคอยดูแล ใหความสนับสนุน อํานวยความสะดวก หรือให
ความชวยเหลืออยูหางๆ เทานั้น 

 2.11 หลักการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
ในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน มักการศึกษาไดเสนอแนะ

หลักการจัดประสบการณดังตอไปน้ี 
พัฒนา  ชัชพงศ (2531: 7) ไดประมวลหลักการจัดประสบการณ หรือกิจกรรมไวดังน้ี   
1.  เปนการปูพ้ืนฐานใหกับเด็ก โดยคํานึงถึงความสามารถ และความเหมาะสมกับวัยของ

เด็กเปนหลักการจัดกิจกรรมปูพ้ืนฐานทักษะการเรียนรูเปนการฝกการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน  
การมอง  การดม  การฟง  การชิมรส  และการสัมผัส 

2.  บูรณาการประสบการณเขาดวยกัน การจัดการศึกษาปฐมวัยไมไดแบงเปนรายวิชา  
แตจัดรวมกัน (บูรณาการ) เปนหนวยประสบการณ โดยแตละหนวยจะประมวลทุกวิชาใหเด็กเรียนรู 

กรมวิชาการ (2540 : 23 – 24) ไดกลาวถึงหลักการจัดประสบการณ  หลักการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย  ไวดังน้ี  

1. กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน จึง
ควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก 
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ 

2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ ควร
เปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 

3.  กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน 
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว และสงบ กิจกรรมทีเด็กและครูริเริ่ม 

4. ระยะเวลาที่จัดควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจ
ของเด็ก เชน 

 วัย 3 ขวบ มีความสนใจสั้น ประมาณ    8   นาที 
 วัย 4 ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ 12 นาที 

  วัย 5 ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ 15 นาที 
 5. กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง แกปญหา
ดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ และผูใหญ 
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 ภรณี  คุรุรัตนะ ; และวรนาท  รักสกุลไทย (2543 :  4 – 5) ไดกลาวถึงประเด็นสําคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู 4 ประการ คือ หลักการเรียนเรียนรู (Principles of learning) บทบาทครู 
(Teacher role) บทบาทเด็ก (Student role) และการจัดสภาพการเรียนรู (Learning environment)  
สรุปไดดังน้ี   
 1.  มีความเชื่อวา เด็กทุกคนมีศักยภาพในการสรางองคความรูโดยอาศัยสภาพจริงที่สอดคลอง
กับบริบทของสังคม และวัฒนธรรมของเด็ก 
 2.  จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย และความสามารถของเด็ก    
(Developmentally appropriate curriculum)  
 3.  บูรณาการเนื้อหา กิจกรรม และทักษะการเรียนรูโดยเชื่อมโยงพื้นฐานประสบการณของเด็ก
และขยายความคิดอยางตอเน่ืองคอยเปนคอยไป  มีความหมายและมีความสัมพันธกัน 
 4.  ใหโอกาสเด็กสัมผัส ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง (Manipulation)  
 5.  ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน และครูโดยทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนความคดิ และได
ปรับตวัทางสงัคม (interaction and communication)  
 6.  ใหเด็กมีโอกาสเลือกคิด ตัดสินใจในการทํากิจกรรม  โดยมีผูใหญใหกําลังใจ  สนับสนุน  
(adult  support)  
 7.  สรางบรรยากาศการเรยีนรูใหเด็กมีความคิดอิสระและสนับสนุนความคิดริเริ่ม (Child – 
initiate  atmosphere)    
 8.  เสริมสรางความรูสึกภูมิใจในการทํากจิกรรมและความรูสึกที่ดีตอตนเอง (self-esteem)  
 9.  ติดตามสังเกตเด็ก สะทอนขอมูลจากการสังเกตและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ
จริง (authentic assessment)  
 10. ปรับเปลี่ยนบทบาทครูในฐานะผูสอนมาเปนผูสังเกต (observer) ผูเรียนรู (learner) 
และผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (facilitator)  
 11.  สงเสริม และใหความสาํคัญกับบทบาทของพอแม และสถาบันครอบครัวในการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็ก (parents as teacher and partners)  
 จากหลักการจัดกิจกรรมและประสบการณดังกลาว กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   
(2542 : 24 – 44) จึงไดเสนอกิจกรรมหลักสําหรับเด็กปฐมวัยเปน 6 กิจกรรม ดังน้ี  กิจกรรมเสรี  
กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง  
และเกมการศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมนี้  สามารถนําจัดลงในตารางกิจกรรมประจําวันได
หลายรูปแบบ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมในแตละวันใหสงเสริมพัฒนาการทุกดานไปพรอมๆ กัน
อยางเหมาะสม โดยไมเนนหนักไปที่พัฒนาการดานใดดานหนึ่ง  กิจกรรมมีความสมดุลระหวาง
กิจกรรมในหองเรียน และนอกหองเรียน กิจกรรมที่สงบ และเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ตองใชความคิด  
และกิจกรรมที่ผอนคลาย กิจกรรมกลุมใหญ และกิจกรรมกลุมยอยไมควรใชเวลานานเกิน 20 นาที  
สวนกิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี ควรใชเวลา 30 – 60 นาที นอกจากนี้กิจวัตรประจําวันควร
พัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะที่ใชในชีวิตประจําวันดวย 
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2.12 งานวิจยัที่เก่ียวของกับการสอนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
งานวิจัยตางประเทศ 

 เมสัน (Mason. 1997 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเรียนพีชคณิตดวยตนเองโดยใชการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูกลุมยอยของนักเรียนเกรด 9 มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบ
ที่มีผลตอความสําเร็จในการเรียนรูของนักเรียนโดยใชการสืบเสาะหาความรูกลุมยอย และแสดงให
เห็นวาองคประกอบเหลานั้นมีผลตอกระบวนการเรียนรูของนักเรียนอยางไร กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 9 จํานวน 22 คน ที่เรียนพีชคณิต ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากันใน
กลุม ผลงานของนักเรียน การเขียนอธิบาย และการบานที่นักเรียนเขียนเกี่ยวกับการเรียนรู
คณิตศาสตรในแตละวันของนักเรียน ผูวิจัยเปนผูสรุปและตีความหมายจากการเรียนรู ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนจะเรียนรูคณิตศาสตรไดดีจาการสอนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
กลุมยอย ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการสรางสรรคความรูของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูการ
ดําเนินการที่ซับซอนและตีความหมายของลักษณะความสัมพันธทางคณิตศาสตร  ความสัมพันธ
ของครูกับนักเรียนและความสัมพันธของการทดสอบกับคะแนน การเรียนรูของแตละบุคคลขึ้นอยู
กับการสรางประสบการณและมุมมองของผูเรียนแตละคน การเรียนรูระหวางบุคคลเกิดขึ้นไดดี
ขึ้นอยูกับผูเรียนคนอ่ืนๆ และความสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู ผูเรียนแตละคนกับครูจะมี
อิทธิพลตอกันและกันซ่ึงเปนความสัมพันธที่ตองพัฒนา 
 ทอมสัน (Thomson. 2000 : บทคัดยอ)ไดศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและการใช
ตัวแทนในการสืบเสาะหาความรูวิชาคณิตศาสตรในระดับวิทยาลัย โดยมีจุดมุงหมายการศึกษาเพื่อ
1) เปรียบเทียบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับวิธีการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน
ระดับวิทยาลัย 2 หองเรียนและ 2) เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของการใชตัวแทนในการสืบเสาะหา
ความรู ศึกษาโดยการสังเกตการสอนจากครูและนักเรียน 2 หองเรียน ในขณะที่มีการเรียนการ
สอนในหองปฏิบัติการวิชาแคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรในชีวิต โดยดูจากสภาพทั่วๆ ไปใน
หองเรียนและทักษะการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรของนักเรียน มีการบันทึกเทปและวีดีโอ 
และสัมภาษณครู 1 คนกับนักเรียน 6 คน และศึกษาการเขียนรายงานการทดลองของนักเรียน ผล
การศึกษาพบวาจุดมุงหมายของครูและเวลามีผลตอการพัฒนาการสืบเสาะหาความรู การใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร การใชสัญลักษณ และการใชภาษาของนักเรียนทั้งสองหอง เม่ือมีเวลา
มาก การดําเนินการการของหองจะเปนการใชคําถามของนักเรียนในการพัฒนาการใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรและความเขาใจของนักเรียน และมีการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
บอยครั้ง แตถามีเวลานอยเพ่ือใหครอบคลุมหัวขอตางๆในหองเรียนจะดําเนินไปดวยคําถามและ
วิธีการของครู  มีการเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรนอย นักเรียนทั้งสองกลุมจะคงไวซ่ึง
กระบวนการความคิดรวบยอดแบบจําลองทางคณิตศาสตร และสามารถประยุกตวิธีการไดแต
นักเรียนจะมีความเชื่อม่ันในการบอกครูในเรื่องความสัมพันธของคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 พิชิต  แสงลอย (2522 : 25 - 43) ไดศึกษา เรื่องการเปรียบเทียบการสอนแบบ สสวท. กับ
แบบสืบเสาะหาความรู ตามขั้น สน-ส-อ-ท-ค ที่มีตอความคิดสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู ตามขั้น สน-ส-อ-ท-ค  กับการเรียนโดย การสอนแบบ สสวท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ตาม
ขั้น สน-ส-อ-ท-ค   มีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ สสวท. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 วินัย  เทียมเมือง (2529 : 85) ไดศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยเนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ ที่มีตอการคิดอยางมีเหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ และไดรับการสอน
ตามคูมือครูของ สสวท.  มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยเนนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 สิริลักษณ  วงศเพชร (2541 : 103 -104) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
6 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กับการสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู กับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ .01 ตามลําดับ 
 มนมนัส  สุดสิ้น (2543 : 78 - 79) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและความสามารถ
ดานการวิเคราะหวิจารณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ  กับนักเรียนที่ไดรับการ
สอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สวนความสามารถในการคิด
วิเคราะห วิจารณ ของนักเรียนไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโน
มติ  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ปรมาภรณ  อนุพันธ (2544 : 89) ไดศึกษา การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันแบบสืบเสาะหาความรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องตรรกศาสตรเบื้องตน พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองตรรกศาสตรเบื้องตน ภายหลังไดรับการสอนโดยใช
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ชุดการสอนคณิตศาสตร ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบเสาะหาความรู สูงกวากอนไดรับการ
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 กัลยา  ทองสุ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบสืบ
เสาะหาความรูเพ่ือสงเสริมการใชตัวแทน (Representation) เร่ือง ระบบสมการเชิงเสน ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ภายหลังไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพ่ือสงเริมการใชตัวแทน สูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
 จากเอกสารงานวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การสอนคิดมีหลายรูปแบบเชน การคิด
สรางสรรค การคิดอเนกนัย การคิดเชิงเหตุผล คิดแกปญหา ฯลฯ ซ่ึงการสอนใหเด็กคิดนี้ ทําให
เด็กสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทําใหเด็กมีพลังในการแสวงหา
ความรู (อัญชลี  ไสยวรรณ. 2548 : 2)  สิ่งที่ครูตองคํานึงในการสอนคิดอีกอยางคือ การคิดทางบวก 
หมายถึง ความคิดในแงดี ที่เรามีตอสิ่งตางๆรอบตัว หรือที่มีตอบุคคลอื่น และรวมถึงการมีทัศนะ
คติที่ดีดวย เม่ือเด็กไดรับการปฏิบัติทางบวก หรือการเขาถึงทางบวก เด็กจะมีบุคลิกภาพเปนคนที่
มีความภูมิใจในตน (Self - esteem) สูง สามารถควบคุมอารมณตนเองได  ดังน้ันการคิดทางบวก
จึงเปนพ้ืนฐานของการสรางสติปญญาใหคนเราเกิดการคิดแกปญหา และการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนจุดริเริ่มสรางสรรคในการคิด ประดิษฐ คนควาหาแนวทาง และสงผลออกมาใน
รูปสรางสรรค เกิดประโยชนสุข (ปานใจ จิรานุภาพ. 2543 : 34 -36) ดังน้ันการพัฒนาการคิด
ทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญเน่ืองจาก เด็กตองสรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง เพราะ
เด็กปฐมวัยที่รูสึกดีตอตนเอง และครอบครัว จะเปนคนที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง และภาคภูมิใจตอ
ตนเองทําใหเด็กกลาแสดงออก   เด็กตองสรางความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนซึ่งไดแกครูและเพื่อน เพราะ
บุคคลเหลานี้อยูใกลชิดเด็กเปนผูที่จะถายโยงความคิด ประสบการณ การเลียนแบบใหกับเด็ก เด็ก
ตองสรางความรูสึกที่ดีตอสังคมเพราะ การเรียนรูที่จะอยูในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมที่ดีจะทําใหเด็กมี
ความสุขไปดวย มีการดูแลซ่ึงกันและกัน พ่ึงพาอาศัยกันระหวางธรรมชาติกับมนุษย   ซ่ึงเนื้อหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการวิจัยครั้งน้ี จะเนนการสอนที่สามารถกําหนดสถานการณปญญาได 
เน่ืองจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีตนกําเนิดจากการพัฒนาเพื่อวิทยาศาสตรธรรมชาติ เรา
สามารถนําไปใชสอนไดทุกสาขาวิชาแตไมไดทุกเนื้อหา ขึ้นอยูกับวาหัวขอน้ันสามารถกําหนด
สถานการณปญหาไดหรือไม (สุกัญญา  ทองวัฒน. 2545 : 17)  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัย
ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 4 ขั้นตอนไดแก 1) ขั้นกระตุนสืบคน
ขอมูล ครูมีการใชคําถามปลายเปด เด็กมีอิสระในการตอบปญหา แลวครูไดพูดคุย มีปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนกับเด็ก เด็กไดสืบคนความรูนอกชั้นเรียนประกอบการบันทึก โดยเด็กอาจบันทึกเปน
การวาดภาพแลวผูปกครองมีสวนชวยเขียนสัญลักษณทางภาษาใหเด็ก หรือจะเปนบันทึกจาก
บุคคลรอบขางรวมกับเด็ก 2) ขั้นการทดสอบคําตอบ เด็กมีโอกาสลงมือปฏิบัติทดลอง เพ่ือทดสอบ
คําตอบที่เด็กไดมีโอกาสไปสืบคนมา รวมกับครูและเพื่อน  เด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเองทําใหเด็ก
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เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกประสบความสําเร็จ และรูสึกดีตอตนเอง 3) ขั้นคนขอมูลแนวลึก 
เด็กไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดจากการสืบคนนอกชั้นเรียนในประเด็นอ่ืนๆ ครูเสริมแรง
ทางบวกดวยการชื่นชมดวยคําพูด ปฏิกิริยาทางบวก การเขาถึงทางบวก ทําใหเด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและโยชนจากการสืบคนขอมูล 4) ขั้นขยายผล ครูมีการใชคําถาม เด็กมี
โอกาสคิดจินตนาการ แสดงความคิดเห็นแนวโนมในการพัฒนาตอไปตามจินตนาการของเด็ก โดย
มีการทดลองเพื่อหาคําตอบใหมๆ ไมมีผิด หรือถูก ครูแสดงออกถึงการยอมรับ เด็กกลาแสดง
ความคิดเห็น ทําใหเด็กรูสึกดีตอตนเอง ซ่ึงจะเปนการพัฒนาความคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย
ตอไป 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวนหองเรียนทั้งหมด 4 
หองเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน โดยสุมแบบ 2 ขั้นตอน (Two – Stage 
Cluster Sampling) มีขั้นตอนในการสุมดังน้ี 
 1. สุมหองเรียน โดยจับสลากหองเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มา 1 หองเรียนจากจํานวน
หองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน  
 2. สุมผูเรียน โดยจับสลากแบงนักเรียนในขอ1จํานวน 30 คน โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมละ 
15 คน  
 3. สุมตัวอยางจัดกลุม จับสลากอีกครั้งเพ่ือกําหนดใหเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
โดยกลุมทดลองไดรับการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 15 คน 
และกลุมควบคุม ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 15 คน 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีใชเครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบงเปนสองแบบ ไดแก 
  1.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  1.2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
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2. แบบทดสอบการคิดทางบวก ไดแก การแสดงออกถึงการคิดทางบวก   3 ดาน 
2.1 การคิดทางบวกตอตนเอง  
2.2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน  
2.3 การคิดทางบวกตอสังคม 

 การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 ผูวิจัยสรางแผนการจัดกิจกรรม 2 แผน คือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหา
ความรู และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ดังตอไปน้ี 
  1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎี พัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรม
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย คูมือหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540  หลักสูตร
ระดับกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 คูมือหลักสูตรปฐมวัยศึกษาพุทธศักราช 2546 หลักสูตร
ปฐมวัยศึกษาพุทธศักราช 2546 แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ2536 และเอกสารผลการวิจัยการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ในประเทศไทย 

  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การเรียนรูดวนกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ในทุกระดับชั้น 
 2. กําหนดหัวขอเรื่องสําหรับการสอนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยศึกษาจาก
หลักสูตรสถานศึกษา โดยใชสาระการเรียนรูตามหลักสูตรในเรื่องธรรมชาติรอบตัว และเรื่องสิ่งตางๆ 
รอบตัวเด็ก โดยคัดเลือกหัวเรื่องที่เหมาะสมกับวัยเด็ก อนุบาลปที่ 2 (5 – 6 ขวบ) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1  การกําหนดเนื้อหาการจัดกิจกรรม 

สัปดาหที่ สาระการเรียนรู มโนทัศนการเรียนรู 
1 

ไข 
ไขมีรูปรางลักษณะที่แตกตางกัน เราสามารถนําไขมา
ประกอบเปนอาหาร มีประโยชนตอรางกาย 

2 
สีจากดอกไม 

ดอกไมมีหลายสี ทําใหเกิดความสวยงาม และสีจากดอกไม
สามารถนําไปใชประโยชนได เชน ทําขนม ทํางานศิลปะ สี
ยอมผา 

3 

ผัก - ผลไมนากิน 

ผักผลไมที่เราเก็บมาจากสวน หรือซ้ือมาจากตลาด กอน
การรับประทานทุกครั้งตองมีการทําความสะอาด เราควร
ลางผักผลไมอยางถูกวิธีดวยการลางดวยน้ําเปลาหลายๆ
ครั้งและแชดางทับทิม หรือเกลือแกงเพ่ือใหปลอดภัยจาก
สารพิษทีต่กคางอยูในผักผลไม 

4 
นํ้าดื่มสะอาด 

นํ้าที่เราดื่มกินตองไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีฝุนตะกอน และอยู
ในภาชนะที่สะอาด วิธีทําน้าํใหสะอาดคือการตม 

5 
ดินดี 

ดินแตละที่มีลกัษณะแตกตางกัน พืชสามารถเจริญเตบิโต
ไดดีในดินที่มีปุยเพียงพอและมีความชุมชื่น 

6 
ขยะสรางสรรค 

ขยะเปนสิ่งที่เราไมใชแลว เราควรทิ้งในถังขยะใหเปนที่ 
และมีการแยกขยะเปยก ขยะแหง นอกจากนี้เรายังสามารถ
นําขยะกลบัมาใชไดอีก 

7 กระดาษรีไซเคิล(1) 
8 

กระดาษรีไซเคิล(2) 

กระดาษมีประโยชนในการขีดเขียนสิ่งตางหรืองานพิมพ  
กระดาษมีหลากหลายรูปแบบ เชน กระดาษขาว กระดาษ
หนังสือพิมพ ฯลฯ กระดาษที่เราใชแลวทั้งสองหนา เรายัง
สามารถนํากลบัมาใชประโยชนไดอีกมากมาย เชน ทํา
กระดาษรีไซเคิล ทํางานศลิปะ 

 
 3. สรางแผนการเรียนรู 

1.1 สรางแผนการเรียนรูตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู 8 แผน โดย 
กําหนดใหเรียนแผนละ 1 สปัดาห สัปดาหละ 3 วัน ดังตารางที่ 2 
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ตาราง 2  ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู    
 

สัปดาหที่ กิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 

1 
วันที่ 1 

ข้ันกระตุนการสืบคนขอมูล      โดยการสรางสถานการณปญหา ใช
คําถามปลายเปด และใหเด็กคนหาความรูนอกชั้นเรียนดวยแบบบนัทึก
นอกชั้นเรียน 

วันที่ 2 ข้ันทดสอบคําตอบ เด็กนําเสนอคําตอบ จากการคนควาดวยตนเอง 
และทดสอบคาํตอบ 
ข้ันคนขอมูลแนวลึก เปนการคนหาคําตอบโดยใหเด็กคนหาความรู
นอกชั้นเรียนดวยแบบบันทึกนอกชั้นเรยีนอีกครั้ง 

วันที่ 3 ข้ันขยายผล เปนการใหเด็กทดลองหาคําตอบใหมๆ และสรุปผล 

 
3.2 สรางแผนการจัดกิจกรรมแบบปกติ 8 แผน โดยกําหนดใหเรียนแผนละ 1 สัปดาห  

สัปดาหละ 3 วัน ดังน้ี 
โดยจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรูที่กําหนดไว (หัวเรื่องเดียวกับการสอนดวยกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู) โดยใชขั้นตอนการสอนประกอบดวย 
          ข้ันนํา ครูนําเขาสูบทเรียนโดยกระตุนเด็กใหเกดิความสนใจที่จะเรียนดวยการรองเพลง คํา
คลองจอง ปริศนาคําทาย การแสดงทาทาง เปนตน 
        ข้ันสอน เด็กและครรูวมกันสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหนวยการเรยีนนั้นๆ 
          ข้ันสรุป เด็กและครสูนทนาสรุปเกี่ยวกับหนวยการเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
       

วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติ จํานวน 8 แผน เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจปรับปรุงแกไข ดังตอไปน้ี 
  1. ผศ.ดร.อัญชลี   ไสยวรรณ  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร  
  2. อาจารยเปลว   ปุริสาร  ครู คศ.1  โรงเรียนบานจานทองกวาววิทยา อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  3. อาจารยกรรณิการ   กลิ่นหวาน   รองผูอํานวยการโรงเรียนบานสังเม็ก  อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงใหขอเสนอแนะดังน้ี 
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  2.1 ควรมีการจัดสถานการณที่เราความสนใจเด็ก ยั่วยุใหเด็กอยากมีสวนรวม เชน 
หนวยกระดาษ ครูตองมีตัวอยางกระดาษหลากหลายชนิดที่เด็กไมเคยเห็น เพ่ือใหเขาเกิดความ
แปลกใจ สงสัยอยากรูอยากเห็น 
  2.2 ในวันที่ 2 ของการจัดกิจกรรม ครูอาจตองใชเวลามากกวาวันอ่ืนๆ เพราะมี
กิจกรรมมาก ครูตองมีการเตรียมอุปกรณใหเพียงพอ 
  2.3 เม่ือเด็กนําสมุดบันทึกการเรียนรูนอกชั้นเรียนกลับมาที่หองเรียน ครูควรมี
ปายนิทรรศการ เพ่ือนําผลงานเด็กไปแสดงไวใหเพ่ือนดู 
  2.4 ตรวจความถูกตองของการพิมพ 
 3. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติไปทดลองใชกับเด็กอนุบาลปที่ 2 อายุ 5 - 6 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 
คนในกลุมทดลองและ 15 คนในกลุมควบคุม เพ่ือปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว
และความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกิจกรรม ในสภาพจริง ซ่ึงในการวิจัยในครั้งน้ีนําไปใชกับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 4. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติ ที่ปรับปรุงแลวไปจัดทําแบบฉบับจริง เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง
ตอไป 

 การสรางแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก 
 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถการคิดทางบวก  
 2. กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก 
 3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก ซ่ึงเปน
แบบทดสอบ โดยการกําหนดสถานการณตางๆ และมีตัวเลือกคําตอบมีลักษณะเปนรูปภาพ
ประกอบ 3 ตัวเลือกโดยมีเกณฑการใหคะแนน 0 ,1, 2 โดยแยกเปน 3 ลักษณะ คือ 

     3.1 การคิดทางบวกตอตนเอง หมายถึง การแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี ในสิ่งที่
ตัวเองมี การไมดูถูกดูหม่ินสิ่งที่ตนมีอยู และการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม เกี่ยวของกับ ตนเอง 
ครอบครัว และบาน 

     3.2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน หมายถึง การแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี   ในการ
ทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ดวยความรูสึกดี เกี่ยวของกับครู และเพื่อน 

     3.3 การคิดทางบวกตอสังคม หมายถึง การแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี และมี
ความสุขที่ทําความดีตอสิ่งแวดลอม และสาธารณะประโยชน ไดแกการรักษาความสะอาด การดูแล
ตนไม และการเมตตาสัตว 
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 4. สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบความสามารถการคิดทางบวกและสรางแบบทดสอบ
เปน 3 ชุด ชุดละ 8  ขอ  รวม 24 ขอ ดังน้ี 

  ชุดที่ 1 แบบทดสอบการคดิทางบวกตอตนเอง 

  ชุดที่ 2 แบบทดสอบการคดิทางบวกตอผูอ่ืน 

  ชุดที่ 3 แบบทดสอบการคดิทางบวกตอสังคม 

วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก 
1. นําแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย และคูมือการใช

แบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาภาษาที่ใช และความสอดคลองกับจุดประสงค ดังน้ี 
  1. ผศ.ดร.อัญชลี   ไสยวรรณ อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 2. อาจารยปานใจ   จิรานุภาพ  ครูใหญฝายไทยโรงเรียนนานาชาติใหม(NIST) 
 3. อาจารยปยวรรณ  สันชุมศรี   ครู คศ.1โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ตําบล

หนองสรวง  อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดทางบวกที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญมา
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค (IOC)   ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเทากับ  .50 – 1.00  และปรับปรุงแบบทดสอบและคูมือดําเนินการ
ทดสอบวัดความสามารถการคิดทางบวกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดยใหปรับปรุงรูปภาพให
มีความชัดเจน  รายละเอียดของภาพ  ขนาดของภาพตัวเลือกในแบบทดสอบใหมีความใกลเคียง
กัน  ปรับปรุงการใชภาษาในคําสั่งใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.นําแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดทางบวกที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปที่ 3  อายุ 5 – 6 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย อ.กันทรารมย   
จ.ศรีสะเกษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรสะเกษเขต 1 จํานวน  50  คน  
 4. นําแบบทดสอบความสามารถที่ผานการทดลองใช มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ  
 5. นําแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย    ไปหาความเชื่อม่ัน
ที่ผานการวิเคราะหในขอ 4 โดยใชวิธีของ คอรนบารค แอลฟา ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
ความสามารถการคิดทางบวกที่ระดับ .85   แลวนําแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกที่ได 
ไปใชเปนเครื่องมือในการทดสอบความสามารถการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัยที่เปนกลุม
ตัวอยางตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดลองดวยตนเองตามแบบแผนการทดลอง Two – Group Pretest – Posttest Design           
(ระวีวรรณ  พันธพานิช.  2540 : 18 -19) ตามตารางดังน้ี 

ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง  

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

RE1 T1 X a T2 

RE2 T1 X b T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

R หมายถึง การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
E1 หมายถึง กลุมทดลอง 
E2 หมายถึง กลุมควบคุม 
X a หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
X b หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
T1 หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 
ข้ันตอนในการวิจัย 
1. ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย (Pretest) กอนการ

ทดลอง ระหวางวันที่ 24 - 27 มกราคม 2549 
2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ   ระหวางวันที่ 31 มกราคม 2549 – 16 มีนาคม 2549  
3. ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย (Posttest) หลัง

เสร็จสิ้นการทดลอง ระหวางวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2549 
4. นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ 

กาดําเนินการวิจัย 
 การทดลองครั้งน้ี ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 รวมเวลา 8 
สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วนัละ 25 – 30 นาที รวม 24 ครั้ง มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
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 1. ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับเด็กซึ่งเปนกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
เปนเวลา 5 วัน วัน 25 -30 นาที โดยจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม คือจัดกิจกรรมแนะนําตนเอง 
จัดกิจกรรมเลานิทาน และกิจกรรมการเลนเกม 
 2. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการทดลอง ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใช
แบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   โดยผูวิจัยทําการทดสอบดวยตนเอง 
 3.ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยกลุมทดลอง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และกลุมควบคุม ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติ   ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแกวันอังคาร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี วันละ 25 – 30 นาที ดังตารางที่ 4 

ตาราง 4   ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรูและการจัด   
     กิจกรรมตามปกติ             

กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
        ครูเตรียมสถานการณ หรือกรณีตางๆ
เพ่ือใหเด็กเกิดความฉงน สงสัยเราความสนใจ
เด็กเพื่อเขาสูกระบวนการเรียนรูแบบสบืเสาะหา
ความรู 
วันที่ 1 ข้ันกระตุนการสืบคนขอมูล      โดย
การสรางสถานการณปญหา ใชคําถามปลายเปด 
และใหเด็กคนหาความรูนอกชั้นเรียนดวยแบบ
บันทึกนอกชัน้เรียน 
วันที่ 2 ข้ันทดสอบคําตอบ เด็กนําเสนอคําตอบ 
จากการคนควาดวยตนเอง และทดสอบคําตอบ 
ข้ันคนขอมูลแนวลึก เปนการคนหาคําตอบโดย
ใหเด็กคนหาความรูนอกชัน้เรียนดวยแบบบันทึก
นอกชั้นเรียนอีกครั้ง 
วันที่ 3 ข้ันขยายผล เปนการใหเด็กทดลองหา
คําตอบใหมๆ และสรุปผล 

        จัดประสบการณตามหนวยการเรียนรูที่
กําหนดไว ( หัวเรื่องเดียวกับการสอนดวย
กระบวนการสบืเสาะหาความรู) โดยใชขั้นตอน
การสอนประกอบดวย 
          ข้ันนํา ครูนําเขาสูบทเรียนโดยกระตุน
เด็กใหเกิดความสนใจที่จะเรียนดวยการรอง
เพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย การแสดง
ทาทาง เปนตน 
        ข้ันสอน เด็กและครรูวมกันสนทนา 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในหนวยการเรียน
น้ันๆ 
         ข้ันสรุป เด็กและครสูนทนาสรุป
เกี่ยวกับหนวยการเรียนตามจุดประสงคการ
เรียนรู 
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โดยผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 2 รูปแบบ ในระหวางเวลา 09.00 – 09.30 น.และ
ระหวางเวลา 09.40 – 10.10 น. สลับกันดังตาราง 5 

ตาราง  5  การดําเนินการทดลอง 

เวลาที่ดําเนินการทดลอง 
สัปดาห วัน 

09.00 – 09.30 น. 09.40 – 10.10 น. 
1 อังคาร กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
 พุธ กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
 พฤหัสบด ี กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
2 อังคาร กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
 พุธ กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
 พฤหัสบด ี กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

* ใชตารางการดําเนินการทดลองสลับไปจนครบ 8 สัปดาห 
 

4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห   ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถการคิด
ทางบวกของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองกับเด็กทั้งสองกลุม   โดยใชแบบทดสอบความสามารถ
การคิดทางบวก ชุดเดียวกัน กับที่ใชในการทดสอบ  กอนการทดลองทั้งกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล 

5. นําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหผล ดวยวิธีทางสถิติ ดังน้ี 
5.1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถการคิดทางบวก กอนและหลังการทดลอง 

ของแตละกลุมโดยใชสูตร t –test Dependent Samples 
1.2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถการคิดทางบวก ระหวางกลุมทดลองและ 

กลุมควบคุม โดยใชสูตร t –test Independent Samples  

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวธิีทางสถิติดังน้ี 

1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน 
1.1 หาคาเฉลีย่(Mean) โดยคํานวณจากสตูร (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ 

2538 : 73) ดังน้ี 
 

                                   X  =    
N

X∑       

 
 



 62 

เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
        ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

  1.2 การหาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) โดยคํานวณจาก 
สูตร (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ.2538 : 79) ดังน้ี 
 

   S   = 
( )

)1(

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

     
  เม่ือ S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   N แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
          ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        ∑ X 2  แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนใน 

กลุมตัวอยาง 
 

 2. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยใชสถิติ ดังน้ี 
  2.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก ดานความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ ; และอังคณา สายยศ
2539 : 246 - 250) ดังน้ี 
    

    IOC   =  
N

R∑  

   
เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

การเรียนรู ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก โดยใชวิธีของ 
ครอนบารค (Cronbach) สัมประสิทธิ์แอลฟา (α   - Cornbarch) จากสูตร (ลวน  สายยศ ; และ
อังคณา  สายยศ. 2536 : 170-172) ดังน้ี 
 

   α  = 
1−n

n
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

− ∑
ts

is
2

2

1  

 
  เม่ือ  α  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
   n แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
   is 2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
   ts 2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  
  3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลตางของคะแนนสอบกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง ของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชสูตร t – test Dependent 
Samples (ลวน สายยศ ; และอังคณา  สายยศ. 2538 : 104) ดังน้ี  
 

   t  =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

  
 

เม่ือ t แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาในขอ t – Distribution 
D แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
N แทน จํานวนคูของคะแนน 

                 ∑D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและหลังการ 
ทดลอง 

        ∑ 2D  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 
หลังการทดลอง 
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 3.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย โดยใช t – test Independent Samples 
ของคะแนนระหวางคะแนนสอบกอน และสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองทั้งสองกลุม โดยใช
สูตร (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ. 2538 : 101) ดังน้ี 
 

   t  =  
( ) ( )

⎭
⎬
⎫
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⎨
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เม่ือ  
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาในขอ t – Distribution 
 1X , 2X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลตางของคะแนนสอบกอนและสอบหลัง 

ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ตามลําดับ 
 2

1S , 2
2S   แทน แทนคาความแปรปรวนของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

ตามลําดับ 
 1n , 2n   แทน จํานวนคนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
   
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการอานผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสญัลกัษณ
ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

N   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

X   แทน คะแนนเฉลี่ย 

S.D  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation) 

t  แทน คาสถิตใินการแจกแจงแบบที 

K   แทน จํานวนขอสอบ  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยขอเสนอ
ลําดับขั้นตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1. การวิเคราะหความสามารถในการคิดทางบวกโดยรวม 

  1.1 วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกโดยรวมและ
แยกรายดานของกลุมทดลอง โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลงัการทดลอง 

  1.2 วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกโดยรวมและ
แยกรายดานของกลุมควบคุม โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลงัการทดลอง 

 

ตอนที่ 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกหลังการทดลอง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยคิดโดยรวมและแยกเปนรายดาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหความสามารถในการคิดทางบวกโดยรวม 

  1.1  วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกแยกรายดานของกลุม
ทดลอง โดยเปรียบเทยีบคะแนนกอนและหลังการทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 6 
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ตาราง 6 การวิเคราะหเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง       
     การทดลอง ของกลุมทดลอง คิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ความสามารถดานการคิดทางบวก N  K  

X  S  X  S  
t  

1.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกตอตนเอง 

15 8 5.60 1.76 13.73 1.03 13.916** 

2.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกตอผูอ่ืน 

15 8 6.67 2.38 14.00 1.46 9.492** 

3.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกตอสงัคม 

15 8 5.53 1.95 14.47 1.26 11.972** 

4.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกโดยรวม 

15 24 17.80 2.65 42.20 1.61 27.313** 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 6 ปรากฏวาความสามารถดานการคิดทางบวกเด็ก
ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการ
คิดทางบวกตอตนเอง ดานการคิดทางบวกผูอ่ืน ดานการคิดทางบวกตอสังคม สูงกวากอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือใหเห็นความ
แตกตางเดนชัด ผูวิจัยจึงนําคะแนนเฉลี่ยรายดานของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิด
ทางบวกนําเสนอเปนแผนภูมิ ดังภาพประกอบ 8 
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1 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอตนเอง 
2 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
3 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอสังคม 
4 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกโดยรวม 

 
ภาพประกอบ 8 คาเฉลี่ยรายดานจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดทางบวก

สําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 8    แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็ก   
      ปฐมวัย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง  โดยคิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 
 
หมายเหต ุ

1 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอตนเอง 
2 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
3 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอสังคม 
4 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกโดยรวม 
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1.2 วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกโดยรวมและแยกราย
ดานของกลุมควบคุม โดยเปรียบเทยีบคะแนนกอนและหลังการทดลอง ปรากฏผลดังตาราง 7 

ตาราง 7 การวิเคราะหเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง       
     การทดลอง ของกลุมควบคุม คิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ความสามารถดานการคิดทางบวก N  K  

X  S  X  S  
t  

1.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกตอตนเอง 

15 8 5.80 2.14 12.33 1.54 10.108** 

2.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกตอผูอ่ืน 

15 8 6.87 1.59 11.47 1.18 8.940** 

3.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกตอสงัคม 

15 8 1.40 1.95 10.87 .91 11.456** 

4.ความสามารถดานการคิด
ทางบวกโดยรวม 

15 24 18.53 2.66 34.67 2.19 17.248** 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากผลการวิเคราะหตามตาราง 7 ปรากฏวาความสามารถดานการคิดทางบวกเด็กปฐมวัย
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ โดยรวมและรายดาน  ไดแก  ดานการคิดทางบวกตอ
ตนเอง ดานการคิดทางบวกผูอ่ืน ดานการคิดทางบวกตอสังคม สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพ่ือใหเห็นความแตกตางเดนชัด ผูวิจัยจึงนํา
คะแนนเฉลี่ยรายดานของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดทางบวกนําเสนอเปนแผนภูมิ    
ดังภาพประกอบ 9 
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ระกอบ 8 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคดิทางบวกของเด็กปฐมวัย กอน

และหลังการทดลองของกลุมทดลองโดยคิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 

 
1 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอตนเอง 
2 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
3 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอสังคม 
4 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกโดยรวม 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 9    แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็ก   
      ปฐมวัย กอนและหลังการทดลองของกลุมควบคมุโดยคิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 
 
หมายเหต ุ

1 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอตนเอง 
2 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
3 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอสังคม 
4 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกโดยรวม 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกหลังการทดลองระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยคิดโดยรวมและแยกเปนรายดาน ดังตาราง 8 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย หลังการ    

     ทดลองของกลุมควบคมุและกลุมทดลองโดยคิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 

คะแนน กลุม N X  S.D. t p 

 ทดลอง 15 13.73 1.033   

การคิดทางบวกตอตนเอง     2.920** .007 

 ควบคุม 15 12.33 1.543   

 ทดลอง 15 14.00 1.246   

การคิดทางบวกตอผูอ่ืน     5.206** .000 

 ควบคุม 15 11.47 .915   

 ทดลอง 15 14.47 1.246   

การคิดทางบวกตอสังคม     9.018** .000 

 ควบคุม 15 10.87 .915   

 ทดลอง 15 42.20 1.612   

การคิดทางบวกโดยรวม     10.719** .000 

 ควบคุม 15 34.67 2.193   

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 8 พบวา คะแนนความสามารถในการคิดทางบวกของนักเรียนโดยรวม 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และเม่ือคิดเปนรายดานไดแก การคิดทางบวกตอตนเอง การคิดทางบวกตอผูอ่ืน และการคิด
ทางบวกตอสงัคม มีคะแนนความสามารถในการคิดทางบวกเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลของการคิดทางบวกรายดาน ไดแก การคิดทางบวกตอตนเอง การคิดทางบวก
ตอผูอ่ืน การคิดทางบวกตอสังคม ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง จะมีความผกผัน
ของผลคะแนนการคิดทางบวกทั้ง 3 ดาน  น่ันคือในกลุมทดลองเด็กจะมีคะแนน การคิดทางบวก
ตอสังคมมากที่สุด รองลงมาคือการคิดทางบวกตอผูอ่ืน และการคิดทางบวกตอตนเองมีคะแนน
นอยที่สุด   และในกลุมควบคุม เด็กจะมีคะแนน การคิดทางบวกตอตนเองมากที่สุด    รองลงมาคือ
การคิดทางบวกตอผูอ่ืน   และการคิดทางบวกตอสังคมนอยที่สุด เพ่ือใหเห็นความแตกตางเดนชัด   
ผูวิจัยจึงนําคะแนนเฉลี่ยรายดานของแบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดทางบวกนําเสนอ
เปนแผนภูมิ  ดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10   ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย   

      หลังการทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยคิดโดยรวม และแยกเปนรายดาน 
 
หมายเหตุ 

1 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอตนเอง 
2 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
3 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกตอสังคม 
4 แทน ความสามารถดานการคิดทางบวกโดยรวม 

 

 

12.33 13.73 11.47 
14.00 

 10.87 
 14.47 

 34.67 

 42.20 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง  การพัฒนาการคิดทางบวกสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

กับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกอนและหลังการทดลอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติหลังการทดลอง 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถใน

การคิดทางบวก  หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและ ที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีความสามารถในการคิดทางบวก แตกตางกัน  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย  
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จํานวน
หองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 กลุมตัวอยางใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน โดยสุมแบบ 2 ขั้นตอน   (Two – Stage 
Cluster Sampling) มีขั้นตอนในการสุมดังน้ี 
 1. สุมหองเรียน โดยจับสลากหองเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มา 1 หองเรียนจากจํานวน
หองเรียนทั้งหมด 4 หองเรียน  
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 2. สุมผูเรียน โดยจับสลากแบงนักเรียนในขอ 1จํานวน 30 คน โดยแบงเปน 2 กลุม กลุม
ละ 15 คน  
 3. สุมตัวอยางจัดกลุม โดยจับสลากอีกครั้งเพ่ือกําหนดใหเปนกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม โดยกลุมทดลองไดรับการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 
15 คน และกลุมควบคุม ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 15 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู และแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบปกต ิ

 2. แบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวก จํานวน 3 ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ 1 แบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกตอตนเอง จํานวน  8 ขอ 

  ชุดที่ 2 แบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกตอผูอ่ืน  จํานวน  8 ขอ 

  ชุดที่ 3 แบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกตอสังคม จํานวน  8 ขอ 

 รวมจํานวนแบบทดสอบ 24 ขอ ซ่ึงไดผานการตรวจแกไขจากผูเชี่ยวชาญและมีคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .85 

 

การดําเนินการทดลอง 

 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังน้ี 
 1.  ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับเด็กกอนดําเนินการทดลองเปนเวลา 1 สัปดาห 
 2.  ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)   กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบ
วัดความสามารถการคิดทางบวกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง    โดยกลุมทดลองจะไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู     และกลุมควบคุมจะไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ใช
ระยะเวลาทดลอง  8  สัปดาห ๆ   ละ 3 วัน    วันละ 30 นาที เปนเวลา  24  วัน 
 4.  หลังเสร็จสิ้นการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง(Posttest)   กับกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดทางบวก ฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
 5.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดความสามารถการคิดทางบวก มาทําการวิเคราะห 
ขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1 หาคาสถิติพ้ืนฐาน การคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation )  

 2 เปรียบเทียบคะแนน การคิดทางบวกของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองภายใน
กลุมทดลอง โดยใช t – test แบบ Dependent 

 3 เปรียบเทียบคะแนน การคิดทางบวกของเด็กปฐมวัยระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองโดยใช t – test แบบ Independent ทั้งในภาพรวมและแยกรายดาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถใน
การคิดทางบวก หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยรวมและรายดาน 

2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและ ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีความสามารถในการคิดทางบวก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 โดยรวมและรายดาน 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการเปรียบเทียบความสามารถการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 
ซ่ึงจากการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังการทดลองมี
ความสามารถในการคิดทางบวกสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 สามารถอภิปรายตามขั้นตอนการสอนไดดังน้ี 
  1.1 ขั้นกระตุนการสืบคนขอมูล การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
เม่ือเริ่มตนการเรียนผูวิจัยจัดกระตุนเราความสนใจใหเด็กสงสัย เกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่จะเรียนโดย
จัดทําเปน 2 ลักษณะคือ 

1.1.1 จัดทําเปนสถานการณเรื่องกวางๆกอน  แลวครูใชคําถามปลายเปด 
และยั่วยุ  เพ่ือใหเด็กมุงความสนใจไปสูเรื่องที่จะเรียน  คําถามจะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและ
เขาใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น การใชคําถามที่ผูเรียนมีอิสรเสรีในการคิด เปนการชวยพัฒนาสติปญญา
ของเด็กใหไดรับการพัฒนาตามความสามารถของแตละบุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับ วาโร  เพ็งสวัสดิ์
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(2540 ; 127) ที่วาคําถามตองเปนคําถามที่ยั่วยุและทาทายใหนักเรียนอยากตอบหรือกระตุนให
นักเรียนคิด นําไปสูการพัฒนาการคิด และเกิดความคิดสรางสรรค   เชน การจัดสถานการณการ
เรียนรูเร่ือง ผัก - ผลไม นากิน ครูพาเด็กไปที่แปลงผักหลังหองเรียน ใกลกับโรงอาหาร แลว
สนทนากับเด็กวา เด็กเห็นผักเหลานี้แลวคิดถึงอะไร เด็กบางคน คิดถึงผัดผัก,สมตํา, กระตายกิน
ผักบุง,กินผัก,แมทํากับขาว,ปลูกผัก,แมลง  ซ่ึงสวนใหญเด็กจะพูดถึงการรับประทานผัก ครูและ
เด็กสนทนากันเกี่ยวกับการนําผักไปเปนอาหาร เด็กเคยนําไปประกอบอาหารอะไรบาง จากนั้นครู
ก็ดึงคําตอบที่ตรงไปสูเรื่องที่จะเรียน โดยครูถามเด็กวาผักเหลานี้จะเอาไปประกอบอาหารได
อยางไร เด็กและครูเก็บผัก บางคนเด็ดเฉพาะลําตน  บางคนถอนทั้งรากไปดวย เด็กสังเกตผักที่แต
ละคนเก็บ ครูสนทนาวา เราสามารถนําไปรับประทานไดเลยหรือไม  เพราะอะไร  ครูใหเด็ก
ชวยกันคิดวิธีลางผักใหสะอาด  ซ่ึงวิธีการลางผัก เปนประเด็นที่จะสืบเสาะหาความรูตอไป ซ่ึง
ในชวงที่สนทนากัน  เด็กและครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทุกคน
เพราะเด็กมีจํานวนเพียง 15 คน  การมีปฏิสัมพันธกันในบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนกันเอง ทําให
เด็กมีความกระตือรือรนสนใจในกิจกรรม   ครูสนใจกับคําพูดและการกระทําเด็กอยางทั่วถึง  ให
กําลังใจดวยคําพูดที่ไพเราะทําใหเด็กมีความสุขและอยากมีสวนรวม   เด็กแตละคนพูดเกี่ยวกับ
ประสบการณเดิมของตนเกี่ยวกับวิธีการลางผัก  และประสบการณเกี่ยวกับผัก อยางมีความสุข
ภายใตบรรยากาศที่เปนกันเอง  เด็กแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีที่ไดเลาเรื่องราวประสบการณเดิม
ของตนเองกับครอบครัวเกี่ยวกับเร่ืองผัก-ผลไม  เด็กเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว  รวมทั้งไดแสดงความพรอมที่จะดูแลรักษาธรรมชาติ เชน หลังจากที่
เก็บผักแลวเด็กๆ ก็ชวยกันรดน้ําตนไม  เพ่ือบํารุงรักษาใหผักเจริญเติบโตตอไปได  เด็กไดมีสวน
รวมชวยกันทุกคน   ดังที่นิภา แกวศรีงาม (2547 ; 76) กลาววา กระบวนการทางความคิดของเด็ก
ที่มีรูปแบบการรับรูและการรูคิด (Perception and Cognitive style)  ไปในทิศทางที่ดี มองและรับรู
สิ่งตางๆตามความเปนจริง เปนเหตุเปนผล  ดวยอารมณที่ผองใส  จึงทําใหมีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่เหมาะสม ดีงามและสรางสรรค  จึงเปนพ้ืนฐานใหคนเราเกิดการคิดแกปญหาและการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนจุดเริ่มตนแหงการริเร่ิมสรางสรรค  ซ่ึงเปนการสราง
ความคิดที่ดีในทางบวก และจะทําใหเกิดความรูสึกไปทางบวก    

1.1.2 การไปสืบคนหาความรูนอกชั้นเรียน  เด็กจะไดมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ 
กับบุคคลรอบขาง เพื่อคนหาขอมูลแลวนํามาตอบคําถามจากเรื่องที่สงสัย เชน เรื่องผัก-ผลไมนา
กิน เด็กคิดวาเราจะรูวิธีการลางผักไดอยางไร เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะไป
สอบถาม  ครูใหสมุดบันทึกการเรียนรูซ่ึงเปนสมุดที่เปนกระดาษเปลา  แลวมีขอความในสมุด
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เชน “ผูปกครองกับเด็กๆ ชวยกันคิดสิคะ วาเราจะมีวิธีการลางผัก ผลไมให
สะอาดกอนนํามารับประทาน ดวยวิธีการอยางไรบาง ผูปกครองกับเด็กชวยกันบันทึก เปน
ภาพวาด  ขอความ หรืออาจจะมีของจริงมาเลาที่โรงเรียนนะคะ” ซ่ึงเด็กในกลุมทดลองก็จะนําสมุด
บันทึกกลับบานไปในตอนเย็นเพ่ือนําไปบันทึกความรูจากที่ไดคนควาดวยตนเอง โดยการบันทึก
ของเด็กปฐมวัยก็จะเปนลักษณะการวาดภาพระบายสี การตัดปะ จากการที่เด็กนําสมุดบันทึก
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กลับไปบาน เพ่ือบันทึกความรูจากนอกชั้นเรียนเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง เด็กเก็บ
ขอมูลจากบุคคลอ่ืนแลวถายทอดโดยใชการวาดภาพระบายสี หรือมีการเขียนบรรยายจาก
ผูปกครองประกอบกับภาพที่เด็กวาด  จากกิจกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวัย วิรุณ ตั้งเจริญ  
(2539 : 20-21) ไดกลาววา ในขณะที่เด็กวาดภาพ เด็กจะจัดระบบความคิดอยางรวดเร็วและ
ตอเน่ืองในการควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่คิด  เด็กสวนใหญเม่ือวาดภาพสิ่งใดสิ่งหน่ึง
จะแปลความหมายตางๆ ออกมามากมาย ภาพวาดของเด็กจึงเปลี่ยนไปตามแงมุมความคิดตางๆ  
ซ่ึงความคิดทั้งหมดยอมมีความหมายสําหรับเขา การวาดภาพจึงเปนการแสดงออกทางความคิด
ของเด็ก ผลงานการบันทึกที่เด็กถายทอดออกมาเปนภาพวาด ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการ
สังเกต การรับรู การนึกคิด การเก็บขอมูลของเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่ไดสอบถาม พูดคุย หรือเห็นของ
จริง  ในขณะที่เด็กบันทึกเด็กจะคิดทบทวนสรางมโนภาพและจินตนาการเกี่ยวกับสวนประกอบ
ตางๆ ของสิ่งเหลานั้น พีระพงษ  กุลพิศาล (2536 : 65) ไดเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กวามีคา
เทากับสมุดบันทึกประสบการณ  ซ่ึงเปนประสบการณดานการรับรูทางประสาทสัมผัสที่เด็กไดรับ
ระหวางการเผชิญหนากับรูปทรงสีสันตางๆ ของวัตถุรอบๆ ตัว แลวถายทอดออกมา ทําใหเด็กเกิด
สุนทรียภาพและมีความสุขใจ  เด็กเกิดความภาคภูมิใจกับชิ้นงานของตนเอง โดยครูนําผลงานการ
บันทึกนอกชั้นเรียนของเด็กมาแสดงที่ปายนิทรรศการ ทําใหเด็กรูสึกดี และมีความสุขสงผลใหเด็ก
พัฒนาการคิดทางบวกตอตนเองมากขึ้น 

1.2 ขั้นทดสอบคําตอบ เด็กนําเสนอคําตอบ จากการคนควาดวยตนเองแลวใหเด็ก 
ทดสอบคําตอบ ดวยการลงมือปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมการเรียนรูเร่ือง ดินที่พืชชอบ เด็กทดลอง
ทําดิน ใหมีลักษณะคลายกับดินบริเวณที่พืชเจริญเติบโตไดดี ครูเปดโอกาสใหเด็กไดสังเกต สี 
กลิ่น ลักษณะของดินโดยใชประสาทสัมผัส ประกอบกับความรูที่เด็กไดสืบคนจากนอกหองเรียนวา
ตองมีปุย มีความชุมชื่นของน้ํา เด็กก็ลงมือทดลองคลุกเคลาดิน  ดวยอุปกรณจริง ซ่ึงกิจกรรมใน
ขั้นนี้  สวนมากเนนปฏิบัติการทดลองตามหลักการฝกอบรมแบบสืบคน การมีครูคอยควบคุมดูแล
ใหคําแนะนําอยางใกลชิด กระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกผูเรียน โดยครูใชประโยคและคําพูดที่
จะกอใหเกิดความคิดในทางบวกแสดงออกถึงการนับถือตอเด็ก การเตือนเด็กใหคิดในทางบวก 
ประกอบกับพฤติกรรมของครูก็เปนทางบวกดวย เชน ครูน่ังขางเด็กแลวก็บอก กระซิบเด็กแลวก็
บอก เตือนเด็กแลวก็บอก วิธีการน้ีจะทําใหเด็กเขาใจในสิ่งที่เขาควรปฏิบัติ (Gestwicki. 1999 : 
178) ซ่ึงจากการที่เด็กไดลงมือปฏิบัติ วางแผน คนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเอง  โดยการซึมซับความรู
(Assimilation) และปรับโครงสราง (Accommodation) ของประสบการณและถายทอดออกมาเปน
คําพูด เปนภาพ เกิดเปนกรอบความคิด (Schema) และทักษะตางๆ รวมถึงความสามารถเด็กจะ
ถูกพัฒนาขึ้นระหวางที่เด็กมีการเรียนรูจากธรรมชาตินอกหองเรียน (Curtis. 1998 : 111) ซ่ึงการ
คนพบส่ิงตางๆและถูกยั่วยุใหเกิดการคนพบ และจากการปฏิบัติการทดลองกับอุปกรณของจริง 
เชน กระทะไฟฟา จอบ เสียม กรรไกร อุปกรณเหลานี้เด็กๆ ตองเรียนรูที่จะดูแลระมัดระวังตนเอง
เพ่ือใหปลอดภัย เด็กเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือเพ่ือนทั้งถูกขอรองและไมขอรองเพ่ือใหกิจกรรม
ที่ทํารวมกันสําเร็จ เด็กเห็นความคุณคาของการทํางานชวยกันกับเพ่ือนเพราะกิจกรรมบางอยางไม
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สามารถทําคนเดียวได เชน การคลุกเคลาดินเด็กตองออกแรงรวมมือกันกิจกรรมการระบายสี
เปลือกไข การเจาะเปลือกไขเพ่ือเอาไขออกมาตองระมัดระวังไมใหเปลือกไขแตก ก็จะมีการ
ชวยเหลือกันระหวางเด็กและครู ซ่ึงทําใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีผูอ่ืน เด็กเรียนรูการอยูรวมกัน การ
แสดงออกถึงความพึงพอใจและมีความสุขนําไปสูการพัฒนาการคิดทางบวกในเด็กปฐมวัย 

1.3 ขั้นคนขอมูลแนวลึก เม่ือเด็กนําผลงานที่ตนเองไดบันทึกเองหรือบันทึก 
รวมกับบุคคลอื่นมานําเสนอในชั้นเรียนจะทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ ที่ไดพยายามสืบคนและมี
ชิ้นงานมาเลาใหเพ่ือนฟง  โดยครูแสดงพฤติกรรมทางบวกดวยการยิ้ม พยักหนาแสดงการยอมรับ 
ชื่นชมดวยคําพูด  เด็กกลาที่จะเลาชิ้นงานตนเอง และเม่ือครูและเพื่อนไดเลือกกิจกรรมการทดลอง
จากการบันทึกของเด็ก ก็ทําใหเด็กรูสึกภูมิใจที่กิจกรรมที่ตนนํามาเลาใหเพ่ือนฟงน้ันเปนกิจกรรมที่
เราไดทดลองปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เชนกิจกรรมน้ําดื่มสะอาด ในขั้นคนขอมูลแนวลึกเด็กรูมาแลว
วาน้ําดื่มสะอาดควรนําไปตม เม่ือเด็กไปคนขอมูลแนวลึกวา นํ้าตมสะอาดสามารถนําไปทําอะไรได
อีก เด็กสามารถเรียนรูในขั้นขยายผลดวยการทดลองกิจกรรมใหมๆ เชน การชงนมใหนอง การทํา
นํ้าหวานรดชาติตางๆ  ครูและเด็กก็ไดทดลองทําน้ําหวาน หรือในขั้นคนขอมูลเชิงลึก ผูวิจัยก็มี
ตัวอยางตุกตากระดาษเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กสงสัย อยากรูเกี่ยวกับที่มาของสิ่งประดิษฐชิ้นนี้   
เด็กก็เริ่มสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมโดยการใชแบบบันทึกเพื่อหาขอมูลเพ่ิมอีกครั้ง หรือกิจกรรมน้ําดื่ม
สะอาด เด็กเรียนรูวิธีการตมนํ้าเพื่อใหไดนํ้าสะอาด ในขั้นคนขอมูลเชิงลึก ครูจะมีการตั้งคําถาม
ปลายเปดเพื่อใหเด็กสงสัย เชน เด็กคิดวาน้ําตมที่สะอาด เราสามารถนําไปทําเปนอะไรไดอีกบาง 
เด็กชวยกันระดมความคิดเพื่อคนหาคําตอบอีกครั้ง  ซ่ึงกระบวนการเหลานี้จะกอใหเกิดการเรียนรู
ซํ้าๆ เด็กมีโอกาสไปคนควาเพิ่มเติมจากสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูมาแลวจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับเพ่ือนในหอง  พรอมทั้งมีความคิดเชื่อมโยงไปสูประสบการณเดิม เด็กมีโอกาสได
เห็นผลงานของเพื่อนจากกิจกรรมการบันทึกทําใหเด็กกระตือรือรนที่จะ สืบคนหาขอมูลเพ่ือมา
นําเสนอในชั้นเรียน สุโขทัยธรรมาธิราช (2543 : 242-256)   ไดกลาวถึงการทํากิจกรรมที่โรงเรียน
อยางเปนกิจวัตร  เปนการเตรียมตัวเด็กใหพรอมสูสังคม และพัฒนาการของเด็กในวัยน้ีขึ้นอยูกับ
การปรับตัวใหคุนเคยกับสิ่งแวดลอมและเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม การที่เด็กเรียนรู
การติดตอ ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกครอบครัวโดยเฉพาะเพื่อนในวัยเดียวกัน ทําใหเด็กเรียนรู
การปรับตัวใหเขากับสังคม ซ่ึงเจคติของเด็กจะกอตัวขึ้นในวัยน้ี และยากที่จะเปลี่ยนแปลงในวัย
ตอไป  ซ่ึงในกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง  
ทั้งเด็กวัยเดียวกันและผูใหญ กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 231) กลาวา เจตคติ สามารถถายทอด
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคลหนึ่ง เชน  บิดา มารดา ไมชอบบุคคลหนึ่ง ยอมมีแนวโนมที่เด็กจะไม
ชอบบุคคลนั้นดวย โดยเฉพาะครูที่เปนผูดูแลเด็กอยางใกลชิดรองลงมาจากผูปกครองเด็ก   เด็กจะ
สามารถซึมซับ ถายทอดเจตคติ ทั้งทางบวก และทางลบ ดังนั้นครูผูสอนยังมีหนาที่เหมือนมารดา 
ที่ตองปลูกฝงใหลูกเปนคนดีของครอบครัวและเปนประชากรที่ดีของประเทศ (Gestwicki. 1999 : 
178) จากกิจกรรมในขั้นคนขอมูลแนวลึก ทําใหเด็กเกิดความพึงพอใจในการทํากิจกรรมจากการ
เสนอความคิดเห็นของเด็กเอง ทําใหเด็กรูสึกเห็นคุณคาของการสืบคนหาขอมูล  เกิดความ
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ภาคภูมิใจในครอบครัวตนเองที่ชวยสืบคนหาขอมูล เด็กไดเรียนรูอยางมีความสุข รูสึกดีตอตนเอง
ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัย 
  1.4 ขั้นขยายผล จะมีการตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับการนําไปใช เด็กไดสืบคนหา
คําตอบซ้ําอีกครั้ง ใหเด็กทดลองคําตอบใหม เพ่ือขยายผล และสรุปผล ซ่ึงในขั้นตอนนี้เด็กไดมี
โอกาสสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากหัวเรื่องเดิมอีกครั้ง  เชน การเรียนรูเร่ืองสีจากดอกไม เม่ือเด็กได
เรียนรูเกี่ยวกับสีมาจากธรรมชาติ โดยเด็กมีโอกาสไดเห็นสื่อของจริง ไดแก สีเขียวของใบเตย สีดํา
จากถาน สีแดงจากครั่ง ครูใหเด็กคนขอมูลแนวลึกอีกครั้งวา  สีเหลานี้เราสามารถนําไปทําอะไรได
อีก  ในขั้นขยายผลเด็กไดทดลองซ้ําอีกครั้ง เกี่ยวกับการนําสีเหลานี้ไประบายสี นําไปทําน้ําหวาน 
นําไปยอมผา เด็กเห็นประโยชนของสีจากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันครูเองก็ใชคําถามปลายเปดให
เด็กไดคิด เชน ถาเราเอาดอกไมมาทําสีหมดจะเกิดอะไรขึ้น ทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
เด็กแสดงออกถึงความรักและหวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  ซ่ึงเนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก เชน ดินดี สีจาก
ดอกไม นํ้าดื่มสะอาด ขยะสรางสรรค ซ่ึงเรื่องราวเหลานี้ทําใหเด็กเรียนรูเห็นประโยชนและคุณคา
ของสิ่งแวดลอมดังที่ชาตรี สําราญ (2537 : 2) กลาวา เม่ือเด็กเรียนรูธรรมชาติ เขาไปใกลชิด
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เด็กเขาใจประโยชนของสิ่งแวดลอมจากการสัมผัส ลงมือกระทํา เด็กจะเกิด
การรับรูมีการเรียนรู  น่ันคือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่
ไดรับ ครูมีโอกาสสงเสริมพัฒนาการคิดทางบวกดานสังคมใหเด็กไดมากขึ้นจากกิจกรรมในขั้นการ
ขยายผล 

2. การเพิ่มของความคิดเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม จากผลคะแนน
ความสามารถในการคิดทางบวกของนักเรียนโดยรวมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการคิดทางบวกสําหรับ
เด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น ทั้งน้ีเพราะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการสืบคนขอมูลโดยการสืบคน
จากบุคคลรอบขางเด็กทั้งในโรงเรียนและนอกหองเรียน 

กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเนนใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขางทั้งใน
โรงเรียน และที่บาน จากกิจกรรมการสืบคนความรูนอกชั้นเรียน ในขั้นคนขอมูลแนวลึก  ครูให
สมุดบันทึกการเรียนรูซ่ึงเปนสมุดที่เปนกระดาษเปลา ซ่ึงเด็กในกลุมทดลองก็จะนําสมุดบันทึกกลับ
บานไปในตอนเย็นเพ่ือนําไปบันทึกความรูจากที่ไดคนควาดวยตนเอง การที่เด็กนําสมุดบันทึก
กลับไปบาน เพ่ือบันทึกความรูจากนอกชั้นเรียนเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง  เด็กเก็บ
ขอมูลจากบุคคลอ่ืนแลวถายทอดโดยใชการวาดภาพระบายสี หรือมีการเขียนบรรยายจาก
ผูปกครองประกอบกับภาพที่เด็กวาด ทําใหเด็กปฐมวัยเกิดความคิดสรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตอ
สิ่งตางๆ  เม่ือเด็กนําผลงานที่ตนเองไดบันทึกเองหรือบันทึกรวมกับบุคคลอื่นมานําเสนอในชั้น
เรียนจะทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ไดพยายามสืบคนและมีชิ้นงานมาเลาใหเพ่ือนฟง โดยครู
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แสดงพฤติกรรมทางบวกดวยการยิ้ม พยักหนาแสดงการยอมรับ ชื่นชมดวยคําพูด  ทําใหเด็กรูสึก
เห็นคุณคาของการสืบคนหาขอมูล  เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัวตนเอง ที่ชวยสืบคนหาขอมูล 
เด็กรูสึกดีตอตนเองซึ่ง ฉันทนา ภาคบงกช (2533 : 1) ไดเสนอวาบุคคลที่มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองจะเชื่อวาตนมีความสามารถ มีคุณคา  มีความสําคัญยอมรับและพอใจในความเปนตัวของ
ตัวเอง  เด็กที่มีความเชื่อม่ันในตนเองเปนเด็กที่มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาการ
คิดทางบวกของเด็กปฐมวัยตอไป และเด็กจะไดเรียนรูเรื่องการดูแล รักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้นจาก
ขั้นการขยายผล เพราะเน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูเนนไปที่สังคมสิ่งแวดลอมใกลตัวเด็ก เชน 
เรื่องสีจากดอกไม นํ้าสะอาด ผักผลไมนากิน ดินดี ฯลฯ เหลานี้ เปนสิ่งที่เด็กคุนเคย เด็กจะไดคิด
จินตนาการถึงแนวโนมตางๆ ตามคําถามปลายเปดของครู เชน ถาไมมีนํ้าดื่มจะเปนอยางไร แลว
เราควรจะทําอยางไร ดังที่สุชา จันทนเอมและสุรางค  จันทนเอม (2518 : 100 -101) ที่พบวาการ
จัดประสบการณและการเรียนรูที่เด็กไดรับจากสิ่งแวดลอมจะมีผลตอการสรางเจตคติของเด็กมาก 
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของครู ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทาง
ที่พึงประสงคได  ครูเนนการคิดทางบวกในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และคุณธรรมจริยธรรม ทํา
ใหเด็กซึมซับและมีความรูสึกที่ดีตอสังคมเพิ่มมากขึ้นอีกดวย  ทําใหเด็กมีเจตคติที่ดี คิดมองสังคม
ในทางบวกไมเห็นแกประโยชนสวนตน เด็กเรียนรูที่จะดูแลสิ่งแวดลอม และสาธารณประโยชนจาก
การเรียนรูในขั้นขยายผล  เชน การนํากระดาษกลับมาใชใหม เด็กนําสิ่งของที่เหลือใชมาพัฒนา
เปนของเลนจากกระดาษเชน พับกระดาษ จนไปถึงการทํากระดาษรีไซเคิล  ซ่ึงเด็กจะรูสึกภูมิใจที่
ไดทําผลงานดวยตนเอง  เห็นคุณคาและประโยชนของสิ่งที่อยูรอบตัว โดยตลอดการทํากิจกรรม
เด็กก็จะไดชวยเหลือกัน  มีการใชอุปกรณตางๆ รวมกันเด็กเรียนรูที่จะแบงปน รอคอย แสดงให
เห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูสงเสริมใหเด็กมีการคิดทางบวกเพิ่มมาก
ขึ้น 

 ผลของการคิดทางบวกรายดาน ไดแก การคิดทางบวกตอตนเอง การคิดทางบวก
ตอผูอ่ืน การคิดทางบวกตอสังคม ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง จะมีความผกผัน
ของผลคะแนนการคิดทางบวกทั้ง 3 ดาน น่ันคือในกลุมทดลองเด็กจะมีคะแนน การคิดทางบวก
ตอสังคมมากที่สุด รองลงมาคือการคิดทางบวกตอผูอ่ืน และการคิดทางบวกตอตนเองมีคะแนน
นอยที่สุด และในกลุมควบคุม เด็กจะมีคะแนน การคิดทางบวกตอตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ
การคิดทางบวกตอผูอ่ืน และการคิดทางบวกตอสังคมนอยที่สุด แสดงใหเห็นวาเด็กในกลุมทดลอง
มีการแสดงออกถึงการมองในทางที่ดี และมีความสุขที่ทําความดีตอสิ่งแวดลอม และสาธารณะ
ประโยชน ไดแกการรักษาความสะอาด การดูแลตนไม และการเมตตาสัตว สามารถอภิปรายผลได
วา เด็กกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไดมีโอกาสไปเรียนรู
จากธรรมชาติจริงนอกชั้นเรียน เด็กพบเห็นดอกไม แหลงนํ้า ซึ่งเปนการเห็นแบบรูปธรรม กระตุน
ใหเด็กเกิดแนวคิดที่จะดูแลรักษาตนไมดอกไม และแหลงนํ้า เด็กอยากปลูกตนไมและดอกไม
เพ่ิมเติม  เม่ือทํากิจกรรมในขั้นทดสอบคําตอบเด็กไดมีโอกาสปลูกตนไม  รดน้ําดอกไม เด็กจะ
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ภูมิใจและรูสึกเห็นประโยชนและคุณคาของธรรมชาติ โดยในขั้นขยายผลเด็กไดมีโอกาสพูดคุย
สนทนาถึงกิจกรรม การนําไปใชและครูมีโอกาสเสริมประสบการณการคิดทางบวก และจากเนื้อหา
ในแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ก็จะเนนที่สาระการเรียนรูธรรมชาติรอบตัว และสาระการ
เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ตนไม ธรรมชาติ ทําใหเด็กมีโอกาสแสดง
ความรูสึกที่ดีตอสิ่งตางๆ รอบตัว เสาวนีย จันที่ (2546 : 64) กลาวถึง เด็กที่ไดมีโอกาสเขาไป
ศึกษาจากธรรมชาติโดยการลงมือกระทํา สัมผัสจากประสบการณจริง เด็กจะเห็นประโยชนของ
การรักษาสิ่งแวดลอมมากกวาการทําลาย เด็กสามารถเขาใจไดงายและเกิดทัศนคติที่ดีในการรักษา
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ใหคงอยู  ทําใหเด็กกลุมทดลองมีการพัฒนาการคิดทางบวกดานสังคมมาก
ที่สุด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการคิดทางบวกของกลุมควบคุม จะเห็นวาการคิดทางบวกตอตนเอง
มีคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือการคิดทางบวกตอผูอ่ืน และการคิดทางบวกตอสังคมมีคะแนนนอย
ที่สุด สามารถอภิปรายผลไดวา นักเรียนในกลุมควบคุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติจะไดรับ
การจัดประสบการณในชั้นเรียน ไดใชประสาทสัมผัสในการสํารวจ ตรวจคน ทดลอง ลงมือกระทํา
เลนกับอุปกรณอยางอิสระ  ในกระบวนการเรียนรูเด็กไมมีการจัดกิจกรรมสืบคนนอกชั้นเรียน ทํา
ใหเด็กเขาใจและสนใจสิ่งที่อยูใกลตัวมากกวาธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทําใหเด็กเห็นคุณคาและ
ประโยชนของธรรมชาติรอบตัวนอยกวา เด็กจะสนใจตนเอง  เพราะความคิดของเด็กวัยน้ีขึ้นอยูกับ
การรับรูแบบรูปธรรม ไมสามารถใชเหตุผลอยางลึกซึ้งได อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาคาคะแนน
เฉลี่ยแลว พบวาการพัฒนาการคิดทางบวกของเด็กกลุมควบคุมสูงขึ้นหลังการทดลอง แสดงวา
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติก็มีสวนชวยในการพัฒนาการคิดทางบวกของเด็กไดเชนกัน  
เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติก็เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง เด็กได
เรียนรูอยางมีความสุขในสภาพบรรยากาศหองเรียนที่ผอนคลาย  ครูมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับเด็ก
อยางสม่ําเสมอ ทําใหเด็กเกิดการพัฒนาการคิดทางบวกเชนกัน  

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

1. ในชวงสองสัปดาหแรกของการทดลองในขั้นกระตุนการสืบคนขอมูล ครูมีการใช
คําถามปลายเปด เพ่ือสนทนาซักถามกับเด็ก เด็กจะไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็น การระดม
ความคิดจะมีนอยมาก เม่ือครูตั้งคําถามเด็กจะไมกลาตอบ แตถาหากเพื่อนคนใดคนหนึ่งตอบ
คําถาม เด็กที่เหลือก็จะเร่ิมตอบตามเพื่อน แตเม่ือการทดลองผานไปในสัปดาหที่ 3 เด็กกลาที่จะ
ตอบคําถามของครูมากขึ้น และมีคําตอบที่หลากหลายมากขึ้น 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพ่ือพัฒนาการคิดทางบวก
สําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยมีการพบปะ พูดคุยกับผูปกครองของเด็กกลุมทดลอง เพ่ือเปนการ
เสรมิสรางความรวมมือในการสืบคนขอมูลนอกชั้นเรียนของเด็กในขั้นคนขอมูลเชิงลึก เกี่ยวกับการ
บันทึกขอมูลจากการสืบคนนอกชั้นเรียน  ผูปกครองใหความสนใจกิจกรรมที่เด็กทําและมีสวนรวม
ในกิจกรรมเปนอยางดี 
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4. การบันทึกขอความในสมุดบันทึกของผูปกครองในขั้นการคนขอมูลแนวลึก ผูปกครอง
บางคนบันทึกเปนขอความยาวๆ บางคนบันทึกเปนขอความประกอบรูปภาพ บางคนบันทึกเปน
รูปภาพหรือเด็กบันทึกรวมกับผูปกครอง ซ่ึงสังเกตไดวาเด็กสามารถเลาเรื่องเก่ียวกับการบันทึก
ของตนเองได   เด็กจําตัวอักษรได ดีมากขึ้น มีทักษะการสังเกตเพิ่มขึ้น เชน เด็กเลาเกี่ยวกับดินที่
พืชชอบ จะมีคําวา”ปุย” เด็กก็จะพูดกับเพ่ือนๆ วา เขียนปุยเหมือนแมเรา มีตัว”ปอปลา” เปนการ
สงเสริมเด็กทางภาษาไดดีอีกทางหนึ่ง 

5. กิจกรรมการทดลองในขั้นทดสอบคําตอบ เด็กไดเรียนรูกิจกรรมใหมๆจากการสืบคน
คําตอบจากนอกชั้นเรียน กิจกรรมที่เด็กทํา บางครั้งมาจากความคิดของตนเอง บางครั้งมาจาก
ความคิดเพื่อน ทําใหเด็กสนุกสนานกระตือรือรนอยากมีสวนรวมในกิจกรรม 

 

ขอเสนอในการนําผลวิจัยไปใช 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย ครูตองเปนผูที่มีความ
เขาใจ ยอมรับในตัวเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยครูตองใหกําลังใจ 
เสริมแรงทางบวกอยูเสมอ   และมีความพยายามในการพูดกับเด็ก   โดยเฉพาะในกิจกรรมขั้น
ทดสอบคําตอบที่เด็กไดลงมือทํากิจกรรมตองมีการใชสื่ออุปกรณ   ครูตองดูแลอยางใกลชิด ใหการ
เสริมแรงเด็ก    เพ่ือที่เด็กจะแสดงออกอยางม่ันใจและมีความระมัดระวังขณะใชสื่ออุปกรณที่เปน
อันตราย  โดยครูมีปฏิสัมพันธและการเขาถึงเด็กทางบวกเสมอเด็กจะเกิดการซึมซับและเลียนแบบ  
ผูที่อยูใกลชิดประกอบกับกิจกรรมจะเนนการมีสวนรวมของผูปกครองซึ่งกิจกรรมการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูจะทําใหเด็กมีความรูสึกที่ดีกับผูอ่ืน  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จะเนนการลงมือปฏิบัติและมีผลงาน 
ครูควรนําผลงานที่เด็กบันทึกมาแสดงที่ปายนิทรรศการ เพราะเด็กจะรูสึกภาคภูมิใจกับผลงานที่
ตนเองทํา 

3. การประสานงานกับผูปกครอง ครูผูสอนควรมีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับผูปกครอง
เพ่ือเปนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยเฉพาะ
การบันทึกการเรียนรูนอกชั้นเรียน ผูปกครองและสมาชิกที่บานคือแหลงขอมูลที่เด็กจะไปสืบคน
ความรู 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหา   

ทักษะทางภาษา ทักษะทางวิทยาศาสตร ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  

2. ควรมีการศึกษาถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมการคิดทางบวก 

เชน การจัดประสบการณแบบโครงการ การจัดกิจกรรมแบบรวมมือฯลฯ 
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเพ่ือ

พัฒนาการคิดทางบวก กับกลุมตัวอยางเด็กที่อยูในชุมชนเมือง กับกลุมตัวอยางที่อยูในชนบท  

4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแบบบันทึกของเด็กปฐมวัย ที่จะสงผลพัฒนาเด็กในดานตางๆ

เชน ดานภาษา ดานมิติสัมพันธฯลฯ 

5. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดการคิดทางบวกของเด็กปฐมวัยรูปแบบตางๆ 

เชน แบบสัมภาษณเด็ก แบบสัมภาษณผูปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก ฯลฯ 
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เรียนรูแบบปกต ิ
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แบบปกต ิ
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 
*********************************************************************************** 

หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดทางบวกมีหลายวิธี และวิธีการสอนหนึ่งคือ 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาการคิดได
เน่ืองจากการสอนแบบสืบเสาะหาความรูจะทําใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง โดยครูเปนผู
กําหนดสถานการณ ใหผูเรียนเกิดความสงสัย ตองการคนหาคําตอบ เพ่ือจะอธิบายปญหานั้นตาม
ขั้นตอน โดยครูใชคําถามปลายเปดกระตุนใหผูเรียนคิดในขณะเดียวกันก็ฝกใหผูเรียนใชคําถาม 
เพ่ือแสวงหาคําตอบดวย ซึ่งวิธีการนี้จะทําใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหา ใชกระบวนการทางความคิด
หาเหตุผล สามารถคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาไดดวยตนเอง และการสอนแบบ
ปกติ เปนการที่เด็กไดทํากิจกรรมตามหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนการใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสในการสํารวจ ตรวจคน ทดลอง 
ลงมือกระทําเลนกับอุปกรณอยางอิสระ   ซึ่งการสอนทั้งสองรูปแบบน้ันในระหวางกระบวนการ
เรียนรู เด็กจะไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง หากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนเชิงบวก 
เด็กก็จะคิดในแงดีตอสิ่งรอบตัว โดยบุคคลรอบขางเด็กตองมีพฤติกรรมในทางบวก ทั้งการพูดคุย 
ปฏิสัมพันธ การปฏิบัติตอเด็ก หรือการปฏิบัติระหวางผูใหญดวยกัน เพราะเม่ือเด็กไดรับการ
ปฏิบัติทางบวก หรือการเขาถึงทางบวก เด็กจะมีบุคลิกภาพเปนคนที่มีความภูมิใจในตน(Self - 
esteem)สูง 

จุดมุงหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

สืบเสาะหาความรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
2. เพ่ือฝกใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการคนหาความรูดวยตนเอง ผานสื่อที่หลากหลาย โดย

การสืบคนนอกชั้นเรียน 
การจัดกิจกรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ

เพื่อการวิจัย 
1. การจัดกิจกรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

จัดในชวงกิจกรรมสรางเสริมประสบการณ   ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 
ไดแกวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 25 – 30 นาที ในชวง ระหวางเวลา 09.00 – 09.30 น.
กลุมหน่ึง และระหวางเวลา 09.40 – 10.10 น. อีกกลุมหน่ึง โดยผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 
2 รูปแบบ สลับกัน 
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2. การปฏิบัตกิิจกรรมดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 เตรียมเด็กใหพรอมกอนเร่ิมกิจกรรม 
   2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนดังนี้ 
 2.1.1กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเองอยางมีขั้นตอน โดยครูมีหนาที่สงเสริม ชวยเหลือ และใช
คําถามปลายเปดกระตุนใหคนหาความรูนอกชั้นเรียนและเนนการคดิทางบวก แบงเปน 4 ขั้นดังนี้ 

     1.ขั้นกระตุนการสืบคนขอมูล  เปนการใหเด็กคนหาคําตอบจากปญหาดวยการให
เด็กสืบคนหาคําตอบดวยตนเอง เนนการสืบคนความรูนอกชั้นเรียนกับบุคคลที่ใกลชิดเด็ก ดวย
การบันทึกดวยแบบบันทึกนอกชั้นเรียน 
      2. ขั้นทดสอบคําตอบ เปนขั้นที่เด็กนําเสนอคําตอบ จากการคนควาดวยตนเอง
และทดสอบคาํตอบ 
      3. ขั้นคนขอมูลแนวลึก เปนการคนหาคําตอบซ้ําดวยการสืบคนความรูนอกชั้น
เรียน เกี่ยวกบัการขยายผล 
      4. ขั้นขยายผลเปนขั้นทดลองหาคําตอบใหมๆจากการคนขอมูลแนวลึก และสรุปผล 

 2.1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ การที่เด็กไดทํากิจกรรมตามหลักสูตรระดบั
กอนประถมศกึษาพุทธศักราช 2540 กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ เปนการที่เด็กไดใช
ประสาทสัมผสัในการสํารวจ ตรวจคน ทดลอง ลงมือกระทําเลนกบัอุปกรณอยางอิสระ แบงเปน
ขั้นตอนไดดังนี้ 

ข้ันนํา  เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยการใชวธิีสนทนาถามคําถาม ตัง้ 
ปญหา ใชเพลง คําคลองจอง หรือสื่ออยางใดอยางหนึ่งเพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใน
สถานการณ 

ข้ันสอน เด็กไดแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ โดยใหเด็กคิด 
รวมกับเพ่ือนตามสถานการณที่กําหนด โดยใชวธิีการสอนหลายรูปแบบ เชน สงัเกต การสนทนา 
การเลานิทาน การสาธิต การปฏิบัติ การใชคําถาม และการใชสื่ออ่ืนๆ 

ข้ันสรุป ครูและนักเรียนสรปุผลจากการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เพ่ือ 
เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัต ิ
บทบาทคร ู

 1.  จัดเตรียมสถานที่  สื่อ วัสดุ อุปกรณ  ใหพรอมกอนการจัดกิจกรรม 
 2.คอยสังเกตและกระตุนใหเด็กเขารวมกจิกรรมและคอยแนะนําชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ 

3. ปฏิบัตติอเด็กดวยพฤติกรรมเชิงบวกเสมอ คอยใหแรงเสริมโดยการใชคําชมเชยและ
กําลังใจกับเด็กขณะทํากิจกรรม 

4. คอยดูแลความปลอดภัยของเด็กขณะทํากิจกรรม 
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บทบาทเด็ก 

1. เด็กปฏิบัตติามกิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูและการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูแบบปกต ิ

2. เด็กแสดงความคิดเห็น  สนทนาซักถาม รวมกับเพ่ือนและคร ู
การกําหนดเน้ือหาการจัดกิจกรรม 

สัปดาหที่ สาระการเรียนรู มโนทัศนการเรียนรู 

1 
ไข 

ไขมีรูปรางลักษณะที่แตกตางกัน เราสามารถนําไขมา
ประกอบเปนอาหาร มีประโยชนตอรางกาย 

2 
สีจากดอกไม 

ดอกไมมีหลายสี ทําใหเกิดความสวยงาม และสีจากดอกไม
สามารถนําไปใชประโยชนได เชน ทําขนม ทํางานศิลปะ สี
ยอมผา 

3 

ผัก - ผลไมนากิน 

ผักผลไมที่เราเก็บมาจากสวน หรือซ้ือมาจากตลาด กอน
การรับประทานทุกครั้งตองมีการทําความสะอาด เราควร
ลางผักผลไมอยางถูกวิธีดวยการลางดวยน้ําเปลาหลายๆ
ครั้งและแชดางทับทิม หรือเกลือแกงเพ่ือใหปลอดภัยจาก
สารพิษทีต่กคางอยูในผักผลไม 

4 
น้ําด่ืมสะอาด 

น้ําที่เราดื่มกินตองไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีฝุนตะกอน และอยู
ในภาชนะที่สะอาด วิธีทําน้าํใหสะอาดคือการตม 

5 
ดินดี 

ดินแตละที่มีลกัษณะแตกตางกัน พืชสามารถเจริญเตบิโต
ไดดีในดินที่มีปุยเพียงพอและมีความชุมชื่น 

6 
ขยะสรางสรรค 

ขยะเปนสิ่งที่เราไมใชแลว เราควรทิ้งในถังขยะใหเปนที่ 
และมีการแยกขยะเปยก ขยะแหง นอกจากนี้เรายังสามารถ
นําขยะกลบัมาใชไดอีก 

7 กระดาษรีไซเคิล(1) 
8 

กระดาษรีไซเคิล(2) 

กระดาษมีประโยชนในการขีดเขียนสิ่งตางหรืองานพิมพ  
กระดาษมีหลากหลายรูปแบบ เชน กระดาษขาว กระดาษ
หนังสือพิมพ ฯลฯ กระดาษที่เราใชแลวทั้งสองหนา เรายัง
สามารถนํากลบัมาใชประโยชนไดอีกมากมาย เชน ทํา
กระดาษรีไซเคิล ทํางานศลิปะ 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและ 
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

ชั้นอนุบาล 2  
สัปดาหที่ 1  วันที่ 1 – 3 
เวลา   วันละ 30 – 40 นาที 
หนวย   ธรรมชาติรอบตัว 
แผนการสอนเร่ือง ไข 
มโนทัศนการเรียนรู ไขมีขนาดและสีแตกตางกัน  ไขมีประโยชนตอรางกาย เราสามารถนําไข

มาประกอบเปนอาหารไดหลายอยาง เชน ไขตม ไขดาว ไขเจียว ฯลฯ 
จุดประสงค  1. เด็กบอกลักษณะไข ได 
   2. เด็กรูจักประโยชนของไข 
   3. เด็กประกอบอาหารจากไขได 
   4. เด็กฝกทักษะการแสดงความคิดเห็นในทางบวกเกีย่วกับประโยชน 

ของไข 
 

กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
วันที่ 1 
     (สถานการณ) ครูนําไขเจียว ไขตม ไขดาว 
ใสจาน 3 ใบแลวใชผาคลุม 

ขั้นที1่.กระตุนสืบคนขอมูล 
 1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัสิ่งที่นํามาโดยให
เด็กดมกลิ่น แลวทายวาในจานที่ 1 ,2, 3 มี
อะไรอยูในนั้น 
2. แบงเด็กเปน 3 กลุมแลวใหจานไปกลุมละ 1 
ใบ แลวเด็กลองดมกลิ่นอีกครั้ง พรอมกับเด็ก
ลองสันนิษฐานวาในจานนาจะมีอะไร แลวบอก
วากลุมของตนเองไดอะไร 
3. ครูเปดผาคลุม แลวใชคําถาม  
- เด็กเคยรับประทานหรือไม? 
- อาหารพวกนี้ทําจากอะไร  

วันที่ 1  
       ข้ันนํา ครูนําเขาสูบทเรียนโดยครูนําไข
ไก ไขเปด ไขนกกระทาใสตะกรามาใหเด็ก
สังเกต 
        ข้ันสอน  
1. เด็กและครูรวมกันสนทนา ถึงไขที่ครูนํามา 
โดยเด็กแตละคนไดสัมผัสและสังเกตไขแตละ
ฟอง 
2. ใหอาสาสมัครออกมานับจํานวนไขแตละ

ชนิด เพ่ือเปรียบเทียบจํานวน จากมากไป
หานอย 

 3. ครูนําบัตรภาพ ไก เปด นกกระทา มาให
เด็กจับคู ภาพไขกับสตัวประเภทตางๆ โดย
เด็กเลนเกมเขาวงกตตามหาแมไข  
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กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
- จานที่ 1 คืออะไร จานที่ 2 คืออะไร จานที่ 3 
คืออะไร? 
- ทําไมไขเจียวเปนสีเหลือง 
- ทําไมไขตมเปนสีขาว 
- ทําไมไขดาวมีสีเหลืองกับสีขาว 
. เด็กตอบคําถาม ครูบันทกึคําตอบของเด็กที่
ตอบทั้งหมดในกระดาษชารต แลวอานทวนให
เด็กฟงคําตอบทั้งหมดอีกครั้ง 
4. ครูเลือกคําตอบทีต่รงกับเรื่องที่จะศึกษา นั่น
คือ สวนประกอบของไข   
5. เด็กชวยกนัพูดแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
ไขที่นํามาแตละจานวา มีวธิีการทําอยางไร? 
6. ใหเด็กไปสืบคนหาคําตอบดวยตนเองที่บาน
จากคําถามวา วิธีการทําอาหารจากไข 

ข้ันสรุป เด็กและครูรวมกันสรุปถึงสัตวแตละ
ประเภทที่ออกไขเปนรูปรางลักษณะแตกตาง
กัน 

วันที่ 2 
ขั้นที่ 2.ทดสอบคําตอบ 
  1. สนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบ
อาหารจากไข 1)ไขเจียว  2)ไขดาว 3)ไขตม ที่
เด็กไดไปสอบถาม จากบุคคลรอบขาง  โดย
เปดโอกาสใหเด็กทุกคนแสดงความคิดเห็น 
- ครูและเด็กรวมกันกําหนดขั้นตอนการ
ประกอบอาหารจากไข แตละชนิด เชน ไข
เจียว มีขั้นตอนอยางไรบาง ครูเขียนขั้นตอนใน
กระดาษชารตแผนใหญ 
2.ครูและเด็กรวมกัน ประกอบอาหารจากไข 
ตามขั้นตอนทีไ่ดตกลงกัน โดยครูเตรียม
อุปกรณการทําอาหารไว และสนทนากบัเด็ก
เกี่ยวกับการใชกระทะไฟฟาอยางปลอดภัย 
3. เด็กเปรียบเทียบลักษณะของอาหารที่ทํา
จากไข ไดแก ไขดาว ไขตม ไขเจียว 

วันที่ 2  
       ข้ันนํา ครูนําเขาสูบทเรียนโดยครูรอง
เพลง”นับไข” แลวเด็กสังเกตไขในตะกราที่ครู
นํามา 
        ข้ันสอน  
1. เด็กและครูรวมกันสนทนา ถึงไขแตละ
ประเภททีเ่ด็กรูจัก ประกอบภาพ แลวมีสัตว
ชนิดใดบางทีอ่อกลูกมาเปนไข   เด็กชวยกัน
แสดงความคดิเห็นประกอบคําตอบ 
2. ครูนําภาพไขและ สตัวที่ออกลูกเปนไขใหดู
และสนทนารวมกัน วาเด็กเคยพบเห็นไขชนิด
นั้นๆไดที่ไหน 
3. ครูและเด็กคิดถึงอาหารที่ทําจากไข มี
อะไรบาง จดบันทึกคําพดูเด็ก และเลือก
เมนูอาหารที่เราจะทํารวมกนัในวันพรุงนี้       
            ข้ันสรุป เด็กและครูรวมกันสรุปถึง 
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กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
4. เด็กชิมรสอาหาร สนทนาเกี่ยวกับอาหาร
จากไขที่เด็กชอบ เพราะอะไรทําไมจึงชอบ? 
5.เด็กเตรียมสมุดบันทึก เพ่ือนําไปสอบถาม
บุคคลรอบขางเกี่ยวกับประโยชนของไข และ
เราสามารถนําไขไปทําอะไรไดอีกบาง 
 

สัตวที่ออกลูกเปนไขและไขที่เราสามารถนํามา
รับประทานเปนอาหารได 

วันที่ 3 
ขั้นที่ 3. คนขอมูลแนวลึก 
1.ใหเด็กนําเสนอความคิดวา ไขมีประโยชน
อยางไร และเราสามารถนําไขไปทําอะไรไดอีก 
บาง จากการสอบถามผูปกครอง ครูบันทกึ
คําตอบของเดก็ในชารตแผนใหญ แลวอาน
ทวนใหเด็กฟงซ้ําอีกครั้ง โดยเด็กนําภาพ หรือ
ขอความการบันทึกของเด็ก ออกมาแสดงเปน
แผนภาพ 
2. เด็กชวยกนัคิดวาเราสามารถนําไขไปทํา
อะไรไดบาง ? 
 3.แบงเด็กเปนตามความสนใจที่จะรวม
กิจกรรมการสืบคน โดยเดก็แตละกลุมระดม
ความคิดเพื่อกําหนดขั้นตอนการประกอบ
อาหารจากไข 
4. เด็กและครเูตรียมอุปกรณการทําอาหารจาก
ไข 
5. เด็กทําอาหารจากไข ตามที่กลุมของตนเอง
ไดระดมความคิด 
6. เด็กสังเกต เปรียบเทยีบ ชิมรสอาหารจาก
ไข ระหวางกลุมเพ่ือน 
ขั้นที่ 4. ขั้นขยายผล 
1.เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกับการนําไข
ประกอบอาหารชนิดอ่ืนได เชน ไขเค็ม ไขตุน 

วันที่ 3 ข้ันนํา ครูนําเขาสูบทเรียนโดยครูรอง
เพลง”นับไข” แลวเด็กสังเกตอุปกรณการ
ประกอบอาหาร จากไข 
           ข้ันสอน  
1.เด็กและครูรวมกันปรุงอาหารจากไข อยาง
งายคือ “ไขเจียว” โดยครูขออาสาสมัครออกมา
รวมกันกับครูเพ่ือเตรียมเครื่องปรุงการทําไข
เจียว 
2 .  ครูและเ ด็กสนทนาเกี่ ยวกับเรื่ องการ
ระมัดระวังจากการใชอุปกรณไฟฟา การใชมีด  
3. เด็กรับประทานไขเจียว ที่ปรุงเสร็จแลว

สนทนาถึงประโยชนของอาหารจากไข 
4. สนทนากับเด็กวาเราสามารถนําไขไป
ประกอบอาหารอะไรไดบาง 
         ข้ันสรุป เด็กและครูรวมกันสรุปถึง 
ประโยชนของไข  การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน รางกายจะเจริญเติบโตไดดีและเด็ก
ควรรับประทานไขวันละ 1 ฟอง 
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กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
ไขเยี่ยวมา ไขปง  ขนมทองหยิบ ทองหยอด  
ฯลฯ (โดยเด็กอาจนําตัวอยางมาจากที่บาน  
ครูก็เตรียมตัวอยางไวใหเด็กไดเห็นของจริง
ดวย) 
2 ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับประโยชนของไข
วามีประโยชนตอรางกาย  และเปลือกไขเรายัง
สามารถนํามาทําประโยชนได เชน ทํางาน
ศิลปะ  เด็กนําเปลือกไขมาตกแตง  ปลูกตนไม
ในเปลือกไข  หรือนําเปลือกไขชุบสีนํามาปะ
ติดเปนภาพตามใจชอบ( มีตัวอยางของจริง
ประกอบ หรือรูปภาพ) 
3.เด็กและครูรวมกันสรุปถึงประโยชนของไข 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน รางกาย
จะเจริญเตบิโตไดดีเด็กควรรับประทานไขวัน
ละ 1 ฟอง 

 

สื่อการเรียน 
 1. ไขไก ไขเปด ไขนกกระทา 
 2. ภาพไก เปด นกกระทา 
 3. กระดาษ A 4 
 4. เพลง”ไข” 
 5. เพลง”นับไข” 
 6. กระดาษชารต 
 7. สีเมจิก 
 8. สีเทียน 
 9. อุปกรณทําอาหาร 
การประเมินผล 
 1. บอกลักษณะไขได 
 2. บอกประโยชนของไข 
 3. ประกอบอาหารจากไขได 
 4. การแสดงความคิดเห็นในทางบวกเกีย่วกับประโยชนของไข 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

ชั้นอนุบาล 2  
สัปดาหที่ 2  วันที่ 1 – 3 
เวลา   วันละ 30 – 40 นาที 
หนวย   ธรรมชาติรอบตัว 
แผนการสอนเร่ือง สีจากดอกไม 
มโนทัศนการเรียนรู ดอกไมมีหลายสี  ทําใหเกิดความสวยงาม  และสีจากดอกไมสามารถ

นําไปใชประโยชนได เชน ทําขนม ทํางานศิลปะ สยีอมผา 
จุดประสงค  1. เด็กบอกสีตางๆได 
   2. เด็กรูจักประโยชนของดอกไม 
   3. เด็กทดลองทําสีจากดอกไม 
   4. เด็กฝกทักษะการแสดงความคิดเห็นในทางบวกเกีย่วกับประโยชน 

ของดอกไมและการดูแลรักษาดอกไม 
 

กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
วันที่ 1
    (สถานการณ) ครูจัดเตรียมตะกราดอกไม
ไว มีดอกไมหลากหลายชนดิ  หลายสีแลว
ชักชวนเด็กๆรองเพลง “ดอกอะไร?” 

ดอกไมงามๆ             ขอถามหนูจา 
...(สีแดง)...นั่นหนา    มนัดอกอะไร 

รูแลวคิดไวในใจ(ซ้ํา) 
อะ อะ ตอบไดยกมือเลยเธอ (ซ้ํา) 

   เด็กและครูรวมกันรองเพลง โดยสลับเนื้อ
รองเปนสีเขียว สีเหลือง สีชมพู อ่ืนๆ 
ขั้นที1่ กระตุนสืบคนขอมูล  
    1. เด็กและครูสังเกตสขีองดอกไมแตละดอก 
แลวอาสาสมคัรออกมาเพื่อจําแนกดอกไมตาม
สีของดอกไมใสภาชนะที่ครูเตรียมไว 

วันที่ 1  
       ข้ันนํา เด็กและครูรวมกันตกลงถึงการ
ออกไปทัศนศึกษานอกหองเรียน  ไมเสียงดัง  
เดินใหเปนแถว 
      ข้ันสอน  
ใหเด็กๆมองหาดอกไมในบริเวณโรงเรยีน เม่ือ
เจอดอกไมรวมกันสนทนาถงึชื่อ,ส,ีลักษณะ,
กลิ่นของดอกไม 
2.ใหเด็กๆวาดดอกไมที่พบ ณ ที่ที่พบดอกไม 
3.นําผลงานไปเสนอในหองเรียน 
         -ดอกอะไร,สี,กลิ่น 
        -ครูนําดอกไมจริงมาสนทนา 
4.ใหเด็กเปรียบเทียบใครวาดเหมือนเพ่ือนๆ
บาง ใครวาดตางจากเพื่อนๆบาง 
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กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
2. ครูกระตุนเด็กดวยคําถาม 
  - ในหองนี้มีอะไรบางที่มีสแีดง เหมือน
ดอกไมในตะกราที่ 1 
  - เด็กๆเคยเห็นอะไรบางที่มีสีเหลืองคลาย
ดอกไมในตะกราที่ 2 
  - เด็กชอบอะไรที่มีสีแดง มากที่สุด 
  - เด็กไมชอบอะไรที่มีสีแดง  
  - ครูสนทนาเกี่ยวกับสีของดอกไมแตละ
ตะกราจนครบทุกส ี
3. ครูนําขนมตาล ขนมชั้น ขนมอ่ืนๆ ที่ใสสี ผา
ไหม ผาพันคอสีตางๆ หรืออ่ืนๆที่มีสี แลว
สนทนากับเด็กวา เด็กๆคิดวา สีเหลานี้นาจะ
ทํามาจากอะไร? 
- เด็กคิดวาเราสามารถเอาสีจากดอกไมมาใส
เปนสีขนมไดหรือไม? 
 4.ครูใหสมุดบันทึกเด็กเพือ่นําไปบันทึกวาเรา
จะทําอยางไรใหไดสีจากดอกไม  หรือสีจากสิ่ง
อ่ืน อาจเปนการสอบถามบคุคลอื่น หรือกลับ
บานไปสอบถามผูปกครอง 

ข้ันสรุป เด็กและครูรวมกนัสรุปชื่อ รูปราง,
ลักษณะ,สีของดอกไม  สีของดอกไมมีมากมาย
หลากหลายทาํใหสิ่งแวดลอมมองดูแลว
สวยงาม 
 

วันที่ 2
ขั้นที2่ ทดสอบคําตอบ  
1. เด็กอาสาสมัครออกมาเลาถึงสิ่งที่ตนเองได
ไปสอบถามบคุคลอื่นๆ เกี่ยวกับการทําสจีาก
ดอกไม หรือสีจากสิ่งอ่ืน 
2. ครูบันทึกคาํตอบของเด็กในกระดาษชารต
แผนใหญ แลวครูอานทบทวนคําตอบของเด็ก
ทั้งหมดอีกครั้ง 
3. ครูและเด็กสนทนาถึงวธิกีารตางๆที่เด็ก
นําเสนอโดยที่ครูก็ไดจัดเตรียมอุปกรณวิธกีาร
ทําสีจากดอกไม (หรืออยางอ่ืนที่ใหสีไดตามที่ 

วันที่ 2  
      ข้ันนํา  เด็กและครูรองเพลง,ดอกไม 
      ข้ันสอน 
1.ครูนําดอกไมสีตางๆมาใหเด็กดู และสนทนา
ถึงชื่อ และสีของดอกไมชนิดนั้นๆ 
2.ครูสนทนากบัเด็กถึงสีของดอกไมวาสีอะไร 
ชนิดใดบางทีมี่สีเดียวกัน นํามารวมกลุมกัน 
3.เด็กนับจํานวนดอกไมแตละสี  
4.เด็กและครสูนทนา โดยใชคําถามตอไปน้ี 
  -นอกจากดอกไมเหลานี้เด็กๆรูจักดอกอะไร
อีก 
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กลุมทดลอง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบสืบเสาะหาความรู 

กลุมควบคุม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ 

 
เด็กแสดงความคิดเห็น)  โดยการตมดวย
กระทะไฟฟา (ครูนําหนังสือที่มีภาพการตมสี
ประกอบการเลา) 
4. ครูแนะนําอุปกรณและการระมัดระวังการใช
อุปกรณ 
5. เด็กลงมือเด็ดดอกไมที่จําแนกไวแตละสี 
เพ่ือตมทีละ 1 สี  แลวกรองดวยผาขาวบางอีก
ครั้ง เก็บนํ้าสแีตละสใีสในแกว 
6.เด็กนําดอกไมกอนตมและหลังตม
เปรียบเทียบส ี
7.สรุปเกี่ยวกบัสีของดอกไมที่ตมแลววา
ดอกไมชนิดใดเมื่อตมแลวไดสีใกลเคียงกบัสี
ดอกไมสด 

8.ใหเด็กไปสืบคนหาคําตอบดวยตนเองที่บาน
จากคําถามวา  เราจะนําสีจากดอกไมมาใช
ประโยชนอะไรไดบาง 

-เด็กเห็นดอกไมแลวรูสึกอยางไร 
  -ถาดอกไมเหลานี้ไมมีสีคิดวาจะเปนอยางไร 
 
ข้ันสรุป 
เด็กและครูรวมกันสรุป สีของดอกไมทําใหเกิด
ความรูสึก ทําใหสดใส สวยงาม 

วันที่ 3 
ขั้นที3่ คนขอมูลแนวลึก 
1.ใหเด็กนําเสนอความคิดวา จะเอาสีจาก
ดอกไมไปทําประโยชนอะไร จากการสอบถาม
ผูปกครอง ครูบันทึกคําตอบของเด็กในชารต
แผนใหญ แลวอานทวนใหเด็กฟงซ้ําอีกครั้ง  
2. ระดมความคิดของเด็กเกี่ยวกับ ประโยชน
ของสีจากดอกไม 
2.เด็กและครสูนทนาถึง สีจากธรรมชาติ โดย
ครูยกตวัอยางประกอบ เชน สีแดงจากครั่ง สี
เขียวจากใบเตย สีดําจากถาน สีเหลืองจากลูก
ตาล (ขนมลูกตาล)ฯลฯ 
3 .ครูเตรียมอุปกรณการตมดวยกระทะไฟฟา  
แจกผาขาวเพือ่ใหเด็ก มัดยอมผา  

วันที่ 3 
       ข้ันนํา  ครูและเด็ก รองเพลงดอกไม 
       ข้ันสอน 
1.ครูเตรียมอุปกรณการตมนํ้าในกระทะไฟฟา 
สนทนากับเด็กเกี่ยวกบัสีจากดอกไม 
2.เด็กอาสาสมัคออกมาเปนผูชวยคร ู ในการ
ตมนํ้าจากดอกไม จนไดสีตางๆ 
3.สนทนาเราสามารถเอาสีของดอกไม ไปทํา
อะไรบาง 
4.เด็กและคร ู เลาถึงประสบการณเดิมเกี่ยวกับ 
การนําสีจากธรรมชาติมาใช แลวใหเด็กทดลอง
วาดภาพดวยสีจากธรรมชาติ เชน นําใบเตยมา
ขยี้ แลวใชแทนสีเขียว  ถานแทนสดํีา ดิน
โคลนเปนสีน้ําตาล ดอกกระเจี๊ยบสีแดง 
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กลุมทดลอง 
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4. เด็กลงมือปฏิบัติมัดยอมเปนลวดลายตาม
จินตนาการ และนําไปตากใหแหง สังเกต
เปรียบเทียบลวดลายของตนเองกับเพ่ือนและ 
ครู 
ขั้นที4่ ขั้นขยายผล  
1. ครูสนทนากับเด็กโดยใชคําถามกระตุนให
เด็กคิดวาถาเรานําดอกไมมาทําสีหมด จะเกิด
อะไรขึ้น? 
2. เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกับการดูแลรกัษา
ดอกไม 
- เด็กๆคิดวาเราจะดูแลรักษาดอกไมได
อยางไรบาง?  เด็กมีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นทุกคน   เด็กและครูชวยกันสรุปถงึ
ประโยชนของสีจากธรรมชาติ ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม สามารถทําเองได ประหยัดและไม
มีพิษ ผามัดยอมนํามาทําผาเชด็หนา ตัด
เสื้อผา ทําของใชอ่ืนๆ 

5.นําตัวอยางการนําสีจากธรรมชาติไปใช
ประโยชน เชนไปผสมอาหาร นําไปยอมผา  
        ข้ันสรุป  
เด็กและครูชวยกันสรุปถึงประโยชนของสจีาก
ธรรมชาติ ไมทําลายสิ่งแวดลอม สามารถทํา
เองได ประหยัดและไมมีพิษ 
 

สื่อการเรียน 
 1. ดอกไม ไดแก ดอกอัญชัญ  ดอกชบา ดอกพุทธรักษา ดอกรัก ดอกเฟองฟา ฯลฯ 
 2. กระทะไฟฟาสําหรับตม 
 3. กระดาษ A 4,กระดาษชารต 
 4. เพลง”ดอกไม” 
 5. เพลง”ดอกอะไร” 
 6. สีเมจิก,สีเทียน.  
การประเมินผล 

1. บอกสีตางๆได 
 2. บอกประโยชนของดอกไม 
 3. เด็กทดลองทําสีจากดอกไม 

4. การแสดงความคิดเห็นในทางบวกเกีย่วกับประโยชนของดอกไมและการดูแลรักษา
ดอกไม 
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ภาคผนวก ข 
 

- คูมือดําเนินการแบบทดสอบความสามารถการคดิทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
- ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
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คูมือการใช 

แบบทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 5 – 6 ป ) 

***************************************************************************** 

1. คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบชุดนี้ใชสําหรับการวัดความสามารถในการคิดทางบวก ของเด็กชั้นอนุบาล 

2 (อายุ 5 – 6 ป) ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู และการสอนแบบปกติ โดยทําการ
ทดสอบเด็กเปนรายบุคคล( Individaul Test ) 

2. แบบทดสอบการคิดทางบวก เปนการทดสอบแบบปรนัย เปนรูปภาพเหมือนจริง 
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จํานวนทั้งหมด 3 ฉบับ ฉบับละ 8 ขอ  รวมทั้งสิ้น 24 ขอ  

3. ในการดําเนินการทดสอบ ผูวิจัยดําเนนิการทดสอบดวยตนเอง โดยอธิบายวธิกีารทํา
แบบทดสอบและดําเนินการสอบทีละขอ นอกจากนี้ผูชวยดําเนินการทดสอบ (ครูประจําชั้น) ดูแล
และอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบ ไดทําแบบทดสอบถูกตองตามคําสั่งและขั้นตอน ซึ่ง
การทดสอบจะทดสอบวันละ 1 ชุด เรียงลําดับจากชุดที่ 1 – 3 รวมระยะเวลาในการทดสอบ 3 วัน 
เม่ือทําการทดสอบครบ 3 ชุดแลวนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 

2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.1 ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบการคดิทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
แบบทดสอบการคิดทาลบวกสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3 ชุด ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 การคิดทางบวกตอตนเอง จํานวน 8 ขอ 
 ฉบับที่ 2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน  จํานวน 8 ขอ 
 ฉบับที่ 3 การคิดทางบวกตอสังคม จํานวน 8 ขอ 

2.2 การตรวจใหคะแนน  มีดังนี้ 

ชุดที่ 1 การคิดทางบวกตอตนเอง 

ใหไดคะแนนดังนี้ 
2   คะแนน   ถาเด็กตอบคําถามที่เกี่ยวกับการคิดทางบวกตอตนเอง ไดอยางเหมาะสม 
1   คะแนน   ถาเด็กตอบคําถามที่เกี่ยวกับการคิดทางบวกตอตนเอง ไดบาง แตไม 

        เหมาะสม 
0   คะแนน    ถาเด็กตอบคําถามที่เกี่ยวกับการคิดทางบวกตอตนเอง ไดไมเหมาะสม 
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ชุดที่ 2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน 

ใหไดคะแนนดังนี้ 
2   คะแนน   ถาเด็กตอบคําถามที่เกี่ยวกับการคิดทางบวกตอผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสม 
1   คะแนน   ถาเด็กตอบคําถามที่เกี่ยวกับการคิดทางบวกตอผูอ่ืน ไดบาง แตไม 

        เหมาะสม 
0   คะแนน    ถาเด็กตอบคําถามที่เกี่ยวกับการคิดทางบวกตอผูอ่ืน ไดไมเหมาะสม 

ชุดที่ 3 การคิดทางบวกตอสังคม 

ใหไดคะแนนดังนี้ 
2   คะแนน   ถาเด็กตอบคาํถามที่เกี่ยวกบัการคิดทางบวกตอสังคม ไดอยางเหมาะสม 
1   คะแนน   ถาเด็กตอบคาํถามที่เกี่ยวกบัการคิดทางบวกตอสังคม ไดบาง แตไม 

        เหมาะสม 
0   คะแนน    ถาเด็กตอบคาํถามที่เกี่ยวกบัการคิดทางบวกตอสังคม ไดไมเหมาะสม 
 
2.3 การเตรียมตัวกอนการทดสอบการคดิทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 

2.3.1 จัดเตรียมสถานที่ทดสอบสําหรับเด็กเปนรายบคุคล ควรเปนหองเรียนที่มี
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเอ้ืออํานวยตอผูรับการทดสอบ เชน โตะ 
เกาอ้ีมีขนาดพอเหมาะ กับผูรับการทดสอบ มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงดังรบกวน 
2.3.2 ผูดําเนินการทดสอบศึกษาแบบทดสอบการวัดความคิดทางบวก และคูมือใหเขาใจ
กระบวนการทั้งหมดกอน  และใชภาษาที่ชัดเจนเขาใจงาย เปนธรรมชาติ เพ่ือใหเด็ก
สนใจ และตั้งใจฟงคําถาม และกอนการทดสอบผูดําเนินการทดสอบตองเขียน ชื่อ - 
นามสกุล ของผูเขารับการทดสอบใหเรียบรอย กอนลงมือทดสอบผูดําเนินการทดสอบ
ตองอธิบายขัน้ตอนและทําตัวอยางใหผูเขารับการทดสอบดูไปพรอมๆกัน 
2.3.3 อุปกรณที่ใชในการทดสอบ มีดังนี้  

- คูมือดําเนินการทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
- แบบทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
- สีเทียน หรือดินสอดํา สําหรับการทดสอบ 
- นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 

  2.3.4 ผูรับการทดสอบ 
- กอนดําเนินการทดสอบใหผูรับการทดสอบไปทําธุระสวนตวั เชน ด่ืมนํ้า  เขา

หองน้ําใหเรียบรอย 
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- ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยทักทาย 
พูดคุย สรางสัมพันธภาพที่ดี เม่ือเห็นผูรับการทดสอบพรอมจึงเริ่มดําเนินการ
ทดสอบ 

2.4 ขอปฏิบัตใินการทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
- ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงอยางชาๆ และชัดเจน 

ขอละ 2 ครั้ง 
- ใหผูรับการทดสอบทําแบบทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 

2.5 เวลาทีใ่ชในการทดสอบ  ขอทดสอบเปนขอคําถาม และคําตอบเปนรูปภาพ ซึ่งจะใช
เวลาขอละไมเกิน 1 นาที รวมทั้งสิ้นประมาณครั้งละ 30 นาที ตอ 1 คน 

3. การดําเนินการทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ในวันแรกที่ดําเนินการทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย ใหเด็กฝกเขียน
เครื่องหมายกากบาท ( X ) โดยครูแจกกระดาษสําหรับฝกเขียน ดังตวัอยาง แนะนําการเขียน
เครื่องหมายกากบาทโดยใหเด็กดูภาพตัวอยางในกรอบดานซาย และฝกเขียนในชองที่กําหนดให 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแบบทดสอบความสามารถการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย 
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แบบทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย (5 – 6 ขวบ) 
                         ชุดที่ 1 การคิดทางบวกตอตนเอง 
 

ชื่อ............................................................................ 
ชั้นอนบุาล  2 

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

วันที่ทําการทดสอบ................................... 
 
 
 
 
 
 

    
    
 
 
 
 
 
    

        ปรมาภรณ  ทองสุ 
       การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชุดที่ 1 การคิดทางบวกตอตนเอง 
ขอ 1  ถาหนมีูรูปรางอวน แลวมีเพ่ือนลอหนูวา อวน อวน  หนูจะรูสึกอยางไร? 

 
 

 
ภาพที่ 1 เฉยๆไมเปนไร เพราะหนูตัวอวน
แตแข็งแรง (2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โกรธเพื่อนและดาวาหรือ

ตีเพ่ือน (0 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ไมชอบที่เพ่ือนวา/ฟองค

(1 คะแนน) 
รู 

 
 
 

ขอ 2. คุณแมบอกวาใหหนูเอาเสื้อตัวนี้ไป
ใหนองที่บานอยูขางๆเพราะมันตัวเล็กแลว 
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แตหนูยังชอบมันอยู หนูจะทําอยางไร? 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 ไมให /ไมสนใจ 
(0 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2เอาใหนองเพราะเราใส 
ไมไดแลว นองจะไดมีเสื้อใหม 
 (2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 บอกแมวายังชอบมัน  
และไมอยากให ขอเก็บไวกอน 
(1 คะแนน) 
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ขอ 8 หนูและเพ่ือนเลนไมบล็อคดวยกันเสร็จแลว  เพ่ือนบอกวาเธอเก็บของเลนกอนนะเราปวด

 
ทองอยากเขาหองน้ํามาก หนูจะทําอยางไร? 

าพที่ 1 ไมเปนไร เก็บเองคนเดียว 

าพที่ 2 เก็บชาๆ รอใหเพ่ือนกลับมา

) 

าพที่ 3 บอกใหเพ่ือนชวยเก็บกอน

น) 

 
 
 
ภ
(2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
ชวยเกบ็ 
(1 คะแนน
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
คอยไป 
(0 คะแน
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  แบบทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย (5 – 6 ขวบ) 

         ชื่อ............................................................................ 

ารมย 
            สังกัด ะเกษ เขต 1 

  

   
        

       

 
 
 
 
 
 

 ชุดที่ 2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
 

              ชั้นอนบุาล  2 
      โรงเรียนอนุบาลกันทร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีส

     วันที่ทําการทดสอบ................................... 
  

    
 
 
 
 
 
 

 
ปรมาภรณ  ทองสุ 
การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชุดที่ 2 การคิดทางบวกตอผูอ่ืน 
เด็กๆขามถนนที่หนาโรงเรียน หนูจะทําอยางไร? 

 

    

าพที่ 2 ยิ้มให 

าพที่ 3 เฉยๆ 

ขอ 10 มีตํารวจจราจรเปานกหวีดให
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 ยกมือไหวกลาวคําขอบคุณ (2 
คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
(0 คะแนน) 
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  แบบทดสอบการคิดทางบวกสําหรับเด็กปฐมวัย (5 – 6 ขวบ) 

ชื่อ............................................................................ 

โรงเรีย ารมย 
สังกัดสํานัก กษ เขต 1 

    

   
     ปรมาภรณ  ทองสุ 

 

 
 
 
 
 
  
                       ชุดที่ 3 การคิดทางบวกตอสังคม 
 

ชั้นอนบุาล  2 
นอนุบาลกันทร

งานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเ
วันที่ทําการทดสอบ................................... 

    
 
 
 
 
 
 

   
       การศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ชุดที่ 3 การคิดทางบวกตอสังคม 
ขอ 1  ถาหนกูับเพื่อนด่ืมนมจนหมดกลอง  หนูจะทําอยางไร

าพที่ 1 ฝากเพื่อนไปทิ้งถงัขยะ 

    

าพที่ 3 โยนทิ้งไปเลย 

อ 3 หนูปวดทองรีบวิ่งเขาหองน้ํา 

? 
 
 
 
 
 
ภ
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 เก็บใสถังขยะทันที 
(2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
(0 คะแนน) 
 
 
 
 
ข
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เห็นกอกน้ําในหองน้ําเปดทิ้งไวจนน้ําลน หนูจะทําอยางไร? 
 

ั้น 
แนน) 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 รีบเดินไปปดทันที 
(2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 เขาหองน้ํากอนแลวจะ
ออกมาปด 
(1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ไมสนใจเปดทิ้งไวอยางน
(0 คะ
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางภาพจากการจัดก รูแบบสืบเสาะหาความรู 

 
ิจกรรมการเรียน
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ตัวอยางการบันทึกจากการสืบเสาะหาความรูนอกชั้นเรียน 

 

 

กิจกรรมสีจากดอกไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บันท ีพ่ีชายเปนผูใหขอมูลสืบคนึกโดยม  
: มีดอกไมหลายอยางที่เปนสี ๆ มีดอกอัญชัญเปนสีมวง   
แครอทก็เปนสีสม   มีฟกทองเปนสีเหลืองสมๆ 
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กิจกรรมน้ําด่ืมสะอาด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกโดยมีพ่ีชายเปนผูให อมูลในการสืบคนข  
 : ที่บานมีเครื่องกรองน้ํา ทําใหน้ําสะอาด มีกาน้ํารอน และก็จุดไฟตมนํ้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชือ่สกุล   นางสาวปรมาภรณ  ทองสุ 

วันเดือนปเกดิ   3   กันยายน  2520  

สถานที่เกิด   บานละทาย ต.ละทาย  อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 

สถานที่อยูปจจุบัน  2/3 หมู 8 ต.ละทาย  อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ครู คศ. 1 โรงเรียนบานตูม (นพค 15. กรป.กลางอุปถัมภ) 

สถานที่ทํางาน ปจจุบัน โรงเรียนบานตูม (นพค 15. กรป.กลางอุปถัมภ) 
อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240 (045-660116) 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ. 2533  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

จากโรงเรียนบานละทาย อ.กันทรารมย  จ.ศรีสะเกษ 
พ.ศ. 2536  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

จากโรงเรียนละทายวิทยา อ.กันทรารมย  จ.ศรีสะเกษ 
 พ.ศ. 2539  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

จากโรงเรียนกันทรารมณ  อ.กันทรารมย  จ.ศรีสะเกษ 
 พ.ศ. 2543  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
    จากสถาบันราชภัฏอบุลราชธานี 
 พ.ศ. 2550  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

