
 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวมสรางสรรค เพื่อสรางความเขาใจ 
เชิงมโนทัศนของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วของดังตอไปนี้ 
 1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช  2546 
 2.  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 3.  แนวคดิ หลักการสรางความเขาใจเชิงมโนทัศน 
     -  ความหมาย ความสําคญัของความเขาใจเชิงมโนทศัน 
       -  ประเภทและลักษณะของความคิดเชงิมโนทศัน 
       -  บทบาทความเขาใจเชงิมโนทัศนตอกระบวนการเรียนการสอน 
     -  เทคนิคการสอนความคิดเชิงมโนทัศน 
 4.  แนวคดิ ทฤษฎีคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
       -  ความหมาย จุดมุงหมายการสอนคณิตศาสตร 
       -  ทฤษฎีเกีย่วกับการสอนคณิตศาสตร 
       - ประสบการณที่เหมาะสมในการสอนคณิตศาสตร 
 5.  แนวคดิ ทฤษฎี ผูเรียนมีบทบาทหลัก 
 6.  แนวคดิสรางสรรคนิยม (Constructivism) 
 6.  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนชุมชนบานทาขาม  
 7.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 
 การศึกษาปฐมวัยเปนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงพฒันาเด็กตั้งแตแรกเกดิถึง  5  ป
โดยการ อบรมเล้ียงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของ 
เด็กตามพัฒนาการ ภายใตบริบทของสังคม - วัฒนธรรม เพื่อสรางรากฐาน คุณภาพชีวติใหเด็กเด็ก
ตามพัฒนาการ ภายใตบริบทของสังคม - วัฒนธรรม เพือ่สรางรากฐาน คุณภาพชีวติใหเดก็พัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกดิคุณคาตอตนเองและสงัคมโดยคํานึงถึงหลักการ ดงันี้ 



 5 
 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ  ตลอดจนการเรียนรู
อยางเหมาะสมดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม  เด็กกับผูเล้ียงดหูรือบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู  ใหการศึกษาเดก็ปฐมวัย  เปนการใหโอกาสแกเดก็ในการพัฒนา
ตนเองตามลําดับขั้นพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเตม็ศักยภาพ โดยการสงเสริมกระบวน 
การเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทกุประเภท  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให
การศกึษาที่เนนเด็กเปนสําคญั  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็ก ตาม
บริบทของชุมชน  สังคมและวัฒนธรรมไทย  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวยั  จัดประสบการณการเรยีนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี
ความสุข ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 
 หลักสูตรปฐมวัยไดกําหนดจดุมุงหมายเพื่อใหเดก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ ใหม ี
รางกายเจริญเติบโตตามวัย  สุขนิสัยที่ดี  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรงใชไดอยาง 
คลองแคลวและประสานสัมพันธกัน  สุขภาพจิตดี  มีความสุข  คุณธรรม  จริยธรรม มีจิตใจทีด่ีงาม 
ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ    ดนตรี  และความเปนไทย  ชวยเหลือตนเองไดอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสขุ  ใชภาษาสื่อสารได  มีจินตนาการความคดิสรางสรรค  มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
และมีทักษะในการแสวงหาความรู  ตลอดจนมีความสามารถในการคิด และการแกปญหาได
เหมาะสมกับวยั  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่จะสราง และพฒันาผูเรียนใหเปนผูที่มี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสอดคลองกับหลักการ และความมุงหมายของหลักสูตรนั้น  ครูจะตอง 
จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กระดับปฐมวัย
ควรดําเนนิการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและสอดคลองกับพัฒนาการ และวยัของเดก็  
เพื่อเปนการกระตุนใหเดก็เกิดการเรยีนรูและพัฒนาศกัยภาพที่มีอยูในตัวของเดก็ตอไป 
 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 กรมวิชาการ (2546, หนา 33 - 34)  กลาววา จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
สําหรับเด็กอายุ  5-6 ป มุงใหเด็กมพีัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม และ 
สติปญญา ที่เหมาะสมกับวยั ความสามารถ ความแตกตางระหวางบคุคลจึงกําหนดจดุหมายซึ่งเปน
คุณลักษณะตามวัยดังนี ้
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 เด็กอายุ  5  ป 
 พัฒนาการทางดานสตปิญญา 
 -  บอกความแตกตางของกลิน่ สี เสียง รส รูปราง จําแนก และจัดหมวดหมูส่ิงของได 
 -  บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได 
 -  พยายามหาวธีิแกปญหาดวยตนเอง 
 -  สนทนาโตตอบ / เลาเปนเรือ่งราวได 
 -  สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม 
 -  รูจักใชคําถาม “ทําไม” “อยางไร” 
 -  เร่ิมเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
 -  นับปากเปลาไดถึง  20 
 พัฒนาการทางดานสตปิญญา 
 วรดี   เลิศไกร ( 2533, อางใน สุนีย   พีพงษ, 2543  หนา 26 ) ไดใหความหมายพัฒนาการ
ทางสติปญญา ไววา เปนพฤติกรรมทางสมองของบุคคลที่แสดงความสามารถในการคิด ตัดสินใจ 
การคนหาเหตผุล  ความสามารถ ในการปรับตัวของบุคคลตอสถานการณหรือส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม และสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางมีจดุมุงหมายและมีประสิทธภิาพ 
 วาโร   เพ็งสวสัดิ์ (2544, หนา 69-70 ) กลาววา พฒันาการทางดานสติปญญา หมายถึง 
ความสามารถของสมองในการคิด การจํา ความมีเหตุผล ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นอยางรวดเรว็ ความสามารถทางสติปญญาของเด็กปฐมวยั ที่สามารถสังเกตไดจากพฤตกิรรม 
ดังนี ้

1. ความสามารถจําแนกสิ่งของตาง ๆ และเรียกชื่อไดถูกตอง เชน ผลไม สัตวที่รูจัก 
 เปนตน 
 2.  สามารถจําแนกความเหมอืน ความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ได 
 3.  สามารถเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ ไดโดยองคประกอบที่ทาํใหเดก็ปฐมวยัมีพัฒนาการทาง
สติปญญา ไดแก การเลน การใชภาษา 
 จากการที่กลาวมาขางตน  พอจะสรุปความหมายของพัฒนาการดานสตปิญญาไดวา เปน
ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดตัดสินใจ  แกปญหาตาง ๆ โดยอาศัยเหตผุลและ 
สถานการณตาง ๆ รอบตัว สําหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาลจะรวมไปถึงความสามารถในการจําแนก  
แยกแยะ  ความเหมือนความตาง  และการเรียงลําดับเหตกุารณ และยังรวมไปถึงความสามารถใน
การใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวนั และสามารถปรับตัวเขากบัสิ่งแวดลอมไดอยาง 
เหมาะสม 
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 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญา 
 วราภรณ   รักวิจัย (2535, หนา 75-76 ) ไดกลาวไววา ความสัมพันธเร่ิมตนระหวางตวั
บุคคลกับโลกภายนอก บุคลเกิดมาพรอมกระบวนการคิดอันเปนสากล และ Piaget คิดวาสิ่งนี้เหลานี้
วาเปนตวัคงทีอ่ยู  3  อยางดวยกัน คือ 
 1.  Assimilation เปนกระบวนการที่พยายามจะนําขอมูลที่ไดรับจากสิ่งแวดลอมมาปรบั
ใหเขากับความรูเดิมที่มี ตามระดับสตปิญญาที่บุคคลสามารถจะรับรูตอส่ิงนั้น ๆ ได 

2. Accommodation เปนกระบวนการซึ่งบุคคลปรับตัวใหเขากับความเปนจริงในโลก 
ภายนอก 
 3.  Organization เปนการสรางและการวางแผนคราว ๆ ( Scheme ) หรือการลงมือทํา
อยางใดอยางหนึ่งกับวัตถุและสถานการณตาง ๆ  
 แลวยังมีทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Bruner ( อางใน พรพิมล   พิสุทธิพันธพงศ, 
2538, หนา 13-14) ซ่ึงไดกลาวถึงพัฒนาการรู  การคิดและมีสวนคลายกับทฤษฎีของ Piaget อยูมาก
เขาเชื่อวาการเรียนรูของเด็กเกิดจากขบวนการทํางานภายในอนิทรีย (Organism ) Bruner  ไดให
ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมวา มีความสมัพันธตอเด็ก ซ่ึงมีผลตอความงอกงาม 
ทางสติปญญา 
 Bruner ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน 3  ขั้นตอน ดังตอไปนี ้
 ขั้นที่  1  Enactive  Stage  เปนขั้นที่เปรียบไดกับขั้นที่  1  ของ   Piaget  เปนขั้นที่เดก็จะ
เรียนรูดวยการกระทํามากที่สุด 
 ขั้นที่  2  Iconic  Stage  เปรียบเทียบไดกับขั้นที่ 2  ของ  Piaget ในวยันีเ้ด็กจะเกีย่วของกับ
ความจริงมากขึ้น และเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญ อาจมีจนิตนาการบาง แตยังไมสามารถ
คิดไดลึกซึ้งเหมือนขั้นของ  Piaget 
 ขั้นที่  3  Symbolic  Stage  เปนขั้นพัฒนาการสูงสุดของ Bruner  เปรียบไดกับขั้นที่  3 
ของ  Piaget  เปนพัฒนาการที่ถัดมาจากขัน้  Iconic  Stage  เด็กจะสามารถเขาใจความสัมพันธของ 
ส่ิงของ สามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งตาง ๆ ที่ไมซับซอนได 
 จากทฤษฎีของ  Bruner  ไดแสดงวา คนทกุคนมีพัฒนาการทางความรู  ความเขาใจ โดย
ผานกระบวนการที่เรียกวา  การเรียนรูเกิดจากการกระทาํ  การรับรูส่ิงตาง ๆ ชวยใหเกิดภาพในใจ
และสามารถถายทอดประสบการณออกมาเปนสัญลักษณ  ซ่ึงกระบวนการนี้เปนกระบวนการที ่
ตอเนื่องไปตลอดชีวิต ไมใชเกิดขึ้นเพยีงชวงใดชวงหนึ่งในระยะแรก ๆ ของชีวิตเทานัน้ 
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 รวมทั้ง การพฒันาทางดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยนั้น คือ 
 1.  เปนวยัที่ใชสัญลักษณไดสามารถที่จะใชสัญลักษณแทนสิ่งของวัตถุและสถานที่ไดมี
ทักษะในการใชภาษาอธิบายสิ่งตาง ๆ ควรจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาส  เลาหรืออธิบายประสบการณ
ของตนเอง 
 2.  เด็กวัยนี้สามารถวาดภาพพจนในใจได  การใชความคดิคํานึงหรือการสรางจินตนาการ
และการประดษิฐ 
 3.  เด็กวัยนีเ้ปนวัยที่มีความตั้งใจทีละอยาง  ยังไมมีความสามารถที่จะพิจารณาหลายอยาง
พรอมกัน 
 4.  ความเขาใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ําหนัก  ปริมาตร  และความยาว  ยังคอนขาง 
สับสน  ดังนั้นควรเปดโอกาส  ใหเดก็วยันีม้ีประสบการณคนควาสํารวจสิ่งแวดลอม 
 วรดี   เลิศไกร (  อางใน สุนยี   พีพงษ, 2543,หนา 26 ) ไดใหความหมายพัฒนาการทาง
สติปญญา ไววา เปนพฤติกรรมทางสมองของบุคคลที่แสดงความสามารถในการคิด ตัดสินใจ  
การคนหาเหตผุล  ความสามารถ ในการปรับตัวของบุคคลตอสถานการณหรือส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม และสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางมีจดุมุงหมายและมีประสิทธิภาพสวน 
วาโร   เพ็งสวสัดิ์ (2544, หนา 69-70 ) กลาววา พฒันาการทางดานสติปญญา หมายถึง ความสามารถ
ของสมองในการคิด การจํา ความมีเหตุผล ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นอยาง
รวดเร็ว ความสามารถทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย ที่สามารถสังเกตไดจากพฤตกิรรม ดังนี ้

1.  ความสามารถจําแนกสิ่งของตาง ๆ และเรียกชื่อไดถูกตอง เชน ผลไม สัตวที่รูจัก 
 เปนตน 
 2.  สามารถจําแนกความเหมอืน ความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ได 
 3.  สามารถเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ ไดโดยองคประกอบที่ทาํใหเดก็ปฐมวยัมีพัฒนาการทาง
สติปญญา ไดแก การเลน การใชภาษา 
 อีกทั้งยังไดใหความหมายพฒันาการทางสติปญญา ไววา เปนพฤติกรรมทางสมองของ
บุคคลที่แสดงความสามารถในการคิด ตดัสินใจ การคนหาเหตุผล  ความสามารถ ในการปรับตัว
ของบุคคลตอสถานการณหรือส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม และสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ได
อยางมีจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพระดบัอายุ  คือ 
 ขั้นที่  1 แรกเกดิจนถึง 2  ขวบ  เด็กจะสรางแบบฉบับการคิดโดยสามารถจําไดวาวัตถุและ
สถานการณบางอยางเดยีวกนั เชน จําพอแม  จําวาหวิตองรองไห หรือ ถารองไหจะมคีนอุม เด็กจะ
เรียนรูโดยการใชประสาทสัมผัส 
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 ขั้นที่  2  อายุตัง้แต  2 - 6 ขวบ  เด็กเริ่มจดักระทํากับสภาพแวดลอมโดยทางสัญลักษณ
ระยะนี้เปน  2  ขั้น คืออายุ 2 - 4 ขวบ เปนระยะที่สัญลักษณเร่ิมมีความสาํคัญและขั้นหยั่งรู หรือ  
ขั้นกอนการคดิ และอายุ 4 - 6 ขวบ เปนระยะที่เด็กเของสิง่เริ่มเขาใจความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
วัตถุ กลาวคือ เด็กเริ่มพัฒนาความสามารถในการรูจกัสิ่งที่เปนตัวแทนและรูจักวางแผนนําสิ่งที่รูจัก
นั้นมาสัมพันธกัน จัดเปนการคิดแบบพื้นฐาน เร่ิมรูจักคิดเปนเหตเุปนผล แตอาจแตกตางไปจาก
ความคิดอานของผูใหญ ความคิดของเด็กวยันี้เปนความคดิแบบริเร่ิมสรางสรรค คิดแตส่ิงที่ 
แปลกใหม เดก็จะเริ่มคิดจากจินตนาการความคิดฝนเด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูด และเขาใจความหมาย 
ชอบลองผิดลองถูก เร่ิมสามารถวิเคราะห และแยกประเภทของสิ่งของไดบางแตบอกคุณสมบัติ 
ไมได 
 ขั้นที่  3 เปนระยะที่เดก็มีการพัฒนาโครงสรางการคดิที่มีความซับซอนมากขึ้น เด็กอายุ
ประมาณ 7 - 11 ขวบ เด็กจะมีการคิดทีเกีย่วของกับระบบการทํางานตาง ๆ คิดรวมกบัคนอื่นแบงกนั
ทํางาน การทํางานเปนกลุม 
 ขั้นที่  4 เปนระยะที่เดก็มีความเขาใจและทดลองใชเหตุผล เด็กเริ่มเขาใจในสิ่งที่เปน
นามธรรมมากขึ้น เด็กในระยะนี้อายุประมาณ 11 ขวบขึ้นไป ความคิดของเด็กจะเริ่มรูจักการ 
คาดคะเนเหตกุารณตาง ๆ จากประสบการณและความคดิเดิม บางครั้งใชการคิดเชิงวทิยาศาสตร 
 จากพัฒนาการของ Piaget  นั้น ไดย้ําใหเหน็ถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ดําเนนิไปใน
ลักษณะที่มีขึน้กอนการคดิของเด็กตางกนั ตามระดับอายุเดก็จะเริ่มคิดจากสิ่งที่เปนรูปธรรมกอน
นามธรรม  นําไปสูการเกิดความเขาใจและสามารถจะพัฒนาการคิดและเหตุผลไดนอกจากทฤษฎี
ของ Piaget 
 อีกทั้ง Piaget ไดแบงขั้นพัฒนาการของโครงสรางทางสติปญญาของมนุษยออกเปน 4 ขั้น 
ตามที่ วาโร   เพ็งสวัสดิ์ (2544, หนา 69-70 ) กลาววา พัฒนาการทางดานสติปญญา หมายถึง 
ความสามารถของสมองในการคิด การจํา ความมีเหตุผล ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นอยางรวดเรว็ ความสามารถทางสติปญญาของเด็กปฐมวยั ที่สามารถสังเกตไดจากพฤตกิรรม 
ดังนี ้

1.  ความสามารถจําแนกสิ่งของตาง ๆ และเรียกชื่อไดถูกตอง เชน ผลไม สัตวที่รูจัก 
 เปนตน 
 2.  สามารถจําแนกความเหมอืน ความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ได 
 3.  สามารถเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ ไดโดยองคประกอบที่ทาํใหเดก็ปฐมวยัมีพัฒนาการทาง
สติปญญา ไดแก การเลน การใชภาษา 
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 สวนทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของไวกอตสกี้ (Vygotsky) ไดกลาวไววา  เด็กจะเกดิ
การเรียนรู พัฒนาสติปญญาและเจตคติขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกนักับคนอื่น ๆ 
เชน ผูใหญ  ครู  เพื่อน ๆ  บุคคลเหลานี้จะใหขอมูลสนับสนุนใหแก นกัเรียนเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกันโดยการเรียนรูของนักเรียนจะเกดิขึ้นในสภาวะทีน่กัเรียนเผชิญ
กับปญหาที่ทาทาย แตไมสามารถคิดแกปญหาตามลําพังได (Zone of Proximal Development)  เมือ่
นักเรียนไดรับความชวยเหลือแนะนําจากผูใหญการทํางานรวมกนักับเพื่อนหรือพี่ทีป่ระสบการณ
มากกวา นักเรยีนจะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรูขึ้น การใหความชวยเหลือแนะนําใน
การแกปญหาและการเรียนรูของนักเรียนเปนการใหการชวยเหลือเมื่อนักเรียนไมสามารถแกปญหา
ตามลําพังไดดวยตนเอง 
 จากพัฒนาการทั้ง  4  ดานของเด็กปฐมวัย ที่มผูีใหรายละเอียดไว  สรุปไดวา พฒันาการ
ในทุกดานของเด็กปฐมวัยคอื  พัฒนาการทางดานรางกาย  พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  
พัฒนาการดานสังคม  พัฒนาการดานสติปญญา มีความสําคัญตอบุคลิกภาพของเดก็และอาจสงผล
ถึงพื้นฐานสําคัญในชีวิตเมื่อโตข้ึนในวัยผูใหญตอไป  ดังนั้นเดก็ควรไดรับการสงเสริม สนับสนุน
ใหไดรับการพฒันาศักยภาพของตนในทุก ๆ ดานอยางตอเนื่อง และควรยอมรับในความแตกตาง
ระหวางบุคคลของเด็กดวย ลักษณะของพัฒนาการและพฤติกรรมของเดก็ปฐมวยัดังกลาว จะเปน
แนวทางใหผูวจิัยสามารถนําไปประยกุตใชในการจดักิจกรรมใหเด็กไดเปนอยางด ี
  
แนวคิด ความเขาใจเชิงมโนทัศน 
 ความหมายความเขาใจเชิงมโนทัศน 
 ความคิดรวบยอด มาจากภาษาอังกฤษ วา concept ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใชคําที่แตกตาง
กัน  เชน  สังกัป  มโนมติ  มโนทัศน  มโนภาพ  ความคิดรวบยอด และไดใหความหมายมากมาย
ตางกัน ดังนี ้
 Medin (1989) ไดใหความหมายมโนทัศน หมายถึง ภาพในความคดิที่เปรียบเสมือนภาพ 
ตัวแทน หมวดหมูของวัตถุ ส่ิงของ แนวคดิหรือปรากฏการณ ซ่ึงมีลักษณะทั่ว ๆ ไปคลายกัน 
 บุญเสริม   ฤทธาภิรมย ( 2523, หนา 7 ) ใหความหมายความคิดรวบยอดวา เปนการสรุป
ความคิดของคนเปนผลจากการรับรูของคนที่มีตอส่ิงตาง ๆ หรือเร่ืองราวที่เกดิขึ้นกับคนใน 
ธรรมชาติและสังคมเปนความคิดหลายขั้น หลายระดับ ตัง้แตเร่ืองธรรมดาไปสูความคดิที่ยุงยาก
สลับซับซอนมีลักษณะเปนนามธรรม 
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 พรรณี   ช.เจนจิต (2528, หนา 213) อธิบายความคิดรวบยอดวา เปนความหมายที่ผูเรียน
จะมองเปนความเหมือนของสิ่งเรา และสามารถจัดกลุมของสิ่งเราที่มีลักษณะรวมกันไวเปนพวก
เดียวกัน 
 De   Cecco  (อางใน ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, 2534, หนา 105)  ไดใหความหมายของ
ความคิดรวบยอดวา เปนกลุมของเหตุการณหรือส่ิงแวดลอมที่มีลักษณะบางประการหรือหลาย
ประการรวมกนัอยู ส่ิงแวดลอมและเหตกุารณ ไดแก วัตถุส่ิงของ ส่ิงมีชีวิต 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2537, หนา 70) ไดใหความหมายการเขาใจเชิงมโนทัศน ไววา
เปนความสามารถในการประสานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกีย่วกับเรื่องหนึง่เรื่องใดไดอยางไมขัดแยง  
ตอสรางความคิดรวบยอดเกีย่วกับเรื่องนั้น ๆ  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2540)  ไดใหความหมายไววา ภาพที่เกิดในใจซึ่งเปนตัวแทนของสิ่ง
หลายสิ่งที่ตางกัน แตมีลักษณะบางอยางทีค่ลายกัน 
 การคิดเชิงมโนทัศนจะชวยในการทําความเขาใจขอมูลใหม ที่ประสาทสัมผัสรับรู ขอมูล
เหลานั้นอาจเปนวัตถุ  ส่ิงของ  คน หรือพฤติกรรมของคน  เหตกุารณทีเ่กิดขึ้น หลักการหรือ 
กฎเกณฑบางอยางที่เปนกลไกขับเคลื่อนปรากฏการณตาง ๆ  
 มโนทัศน เปนเพียงแนวคดิหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง ๆ ที่สมองคนเราคิดขึ้น
หรือทําความเขาใจเมื่อไดรับขอมูลใหม ๆ เขามา ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละคน ความเขาใจ
เกี่ยวกับมโนทศัน นับเปนพืน้ฐานในการเขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว มโนทัศนจะชวยสราง และความ 
รูสึกมั่นคงในการสนองตอบตอส่ิงที่รับรู ชวยในการตีความวนิิจฉัยและตัดสิน ยิ่งเรามีมโนทัศน
หรือความเขาใจเรื่องตาง ๆ มากเทาใด ยิ่งทาํใหเรามีเสถียรภาพมากขึ้น เมื่อตองปฏิสัมพันธกับ 
สังคมแวดลอมชวยใหเราเขาใจเหตุการณตาง ๆ อยางชัดเจนและลึกซึง้มากยิ่งขึ้น 
 ความเขาใจเชงิมโนทัศนนั้น  มีวิธีหลากหลายที่จะวัดระดับความรูทางหลักการ 
Conceptual Understanding รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบขอมลูจากความทรงจํา และการวิเคราะหวิธีการ
ที่บุคคลจัดกลุมของปญหาเขาดวยกัน เทคนิคการวัดระดบัความรูเชิงหลักการ คือ การนึกถึงสิ่งที่
เกี่ยวของกับสิง่ที่กําหนดให  
 1.  สามัญสํานึกทางจํานวน (Number Sense) หมายถึง แนวคิดในการที่จะทําใหระบบ
จาํนวนนั้นมีความหมาย สามัญสํานึกในทางจํานวนนี้ตองใชเวลาในการเรียนรูและอาศัย 
ประสบการณจึงสามารถพัฒนาขึ้นมาไดและมีความสําคญัอยางยิ่ง เพราะ ส่ิงนี้กอใหเกิดพื้นฐาน
ความคิดการศกึษาเกีย่วกับปริมาณ 
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 2.  แนวคดิเชิงปริมาณ (Quantitative Concepts) เปนการทําใหนกัเรียนสามารถเขาใจ
สถานการณในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนและความสําคญัระหวางจํานวนความคดิเชงิปริมาณเปน
ความสัมพันธเชิงปริมาณที่ใชในทางเลขคณิต 
  ความสําคัญของความคดิความรวบยอด  
 การสอนความคิดรวบยอดเปนงานสําคัญของครู เพราะความคิดรวบยอดเปนรากฐานของ
ความคิด มนษุยจะคดิไมไดถาไมมีความคิดรวบยอดเปนพืน้ฐาน เพราะความคิดรวบยอดจะชวยใน
การตั้งกฎเกณฑ หลักการตาง ๆ และสามารถที่จะแกปญหาที่เผชิญอยูได ความคิดเปนเครื่องมือที่จะ
ชวยในการสื่อความหมายที่จะใหคนเรามีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกนั 
 บันลือ   พฤกษะวัน (2531, หนา 95) กลาววา ความคิดรวบยอดถือวาเปนสวนสําคัญของ
การเรียนรูอยางมากเพราะผูที่จะมีความคดิรวบยอดในเรือ่งใดเรื่องหนึง่นั้น ยอมมีความเขาใจใน
เร่ืองราวหรือส่ิงนั้นอยางสมบูรณ นอกจากนี้ ความคดิรวบยอดยังมีความสัมพันธใกลชิดกับการ
เรียนภาษามากเพราะภาษาเปนเครื่องมือในการชวยส่ือความหมายถาไมมีภาษาการถายทอด 
ความคิดรวบยอดก็ไมสามารถทําได ทั้งความคิดรวบยอดและภาษาชวยใหมนษุยมีความสามารถ
เพิ่มขึ้นซึ่งทําใหมนุษยตางจากสัตว มนษุยรูจักคิดแกปญหา ชวยใหเกิดวฒันธรรม การที่คนจะคิดได
อยางมีประสิทธิภาพไดนั้น  จําเปนตองมีความคิดรวบยอดที่ดีเกีย่วกับเรื่องตาง ๆ เปนพื้นฐาน  
 สวน วณีา   วโรตมะวิชญ (2535, หนา 135) กลาววา ความคดิรวบยอดมีความสําคัญตอ
การเรียนการสอนเพราะวาจะเปนโครงสรางพื้นฐานของความรูสาขาหนึ่ง ๆ ความคิดรวบยอดจะ
เปนตัวทีจ่ะไปใชในการสรางทฤษฎี และขอสรุปตาง ๆ ในความรูสาขาตาง ๆ และยังเปนกุญแจ
นําไปสูความเขาใจกฎเกณฑ และหลักการ จะเห็นวา หลักสูตรใหมไมวาจะเปนกลุมประสบการณ
ใดก็ตามพยายามที่จะใหนกัเรียนเรียนรูความคิดรวบยอดของสาขาวิชานั้น ๆ 
 นอกจากนี้ นวลจิตต   เชาวกรีติพงศ (2537, หนา 57)  ยังกลาววา การเรยีนรู 
ความคิดรวบยอดจะชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการผูเรียนในเรื่องนั้นถึงระดับสูงสุดไดและจะให 
ผูเรียนสามารถเรียนรูส่ิงที่เกีย่วของไดรวดเร็วยิ่ง  
 ประเภทของความคิดรวบยอด 
 Gagne  (อางใน  รัตนะ   บวัสนธ, 2532, หนา 29 )  ไดกลาวถึงความคิดรวบยอดไว  2 
ลักษณะดังนี้    
 1.  ความคิดรวบยอดรูปธรรม (Concrete Concept) คือ ความสามารถของคนที่จะบอกวา
ส่ิงใด เปนอะไรจัดอยูในจําพวกไหน ประเภทใด โดยอาศัยคุณสมบัติ หรือคณุลักษณะ 
 2.  ความคิดรวบยอดนามธรรม (Defined Concept) คือ ความสามารถในการบอก
ความหมายของสิ่งของใด ๆหรือบอกลักษณะของสิ่งของที่เปนนามธรรม 
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 Hulse (อางใน ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, 2534, หนา  110)  ไดแบงประเภทของ 
ความคิดรวบยอดเปน  2  ลักษณะ  คือ 

1. ความคิดรวบยอดที่ใหคําจํากดัความไดชัดเจน (Welldefined  Concept)  เปน 
ความคิดรวบยอดที่เราสามารถใหคําจํากดัความเฉพาะโดยมีคุณลักษณะที่เปนไปตามกฎบางกฎ 
 2.    ความคิดรวบยอดทีใ่หคาํจัดความไมเดนชัด (IIdefined  Concept)  เปนรายการ
ส่ิงของวัตถุหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เราถือวาเทียบเทากนั เพื่อวัตถุประสงคในการจาํแนก 
 ลักษณะของความคิดเชงิมโนทัศน 
 นอกจากนี้  สุชา   จันทนเอม (2521, หนา 84) และ สุนยี   ธีรดากร (2525, หนา 129)  
กลาวถึง ลักษณะของความคิดรวบยอดไวดังนี ้
 1.  ความคิดรวบยอดเปนกลุมของสิ่งเราที่มีลักษณะรวมกัน 
 2.  ความคิดรวบยอดมีลักษณะเปนรูปธรรม มีตัวตน สามารถสัมผัสดวยประสาทสัมผัส
ได 
 3.  มีลักษณะเปนนามธรรม เปนความเขาใจในสิ่งที่ไมมตีัวตน สัมผัสจบัตองไมได 
 4.  มีลักษณะเฉพาะ หมายถึง ลักษณะเดนและทําใหความคิดรวบยอดนั้นแตกตางจาก
ความคิดรวบยอดอื่น ๆ  
 5.  มีคาของลักษณะ เปนสิ่งทีแ่สดงคาของลักษณะ 
 6.  มีความเดนของลักษณะเฉพาะ เปนลักษณะเฉพาะของความคิดรวบยอด บางลักษณะ
จะเดนกวาลักษณะอื่น 
 กอ    สวัสดิ์พาณิชย ( อางใน กฤษณา   ศกัดิศ์รี, 2530, หนา 296-297)   กลาววา  
ความคิดรวบยอดประกอบดวยลักษณะสําคัญตอไปนี้ 
 1.  เปนสัญลักษณ (Symbol) คือ ส่ิงที่เรากําหนดขึ้นมาเพือ่ใชแทนสิ่งของ คน สัตว และ
การกระทํา วฒันธรรม อาจเปนถอยคํา เครื่องมือ เชน เครื่องหมายถูก- ผิด ลูกศร  ธงชาติ  
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร สัญลักษณที่เราใชแทนหมวดหมูแหงความเขาใจหรือความคิดนี้ทําให
สะดวกแกการคิดมาก เหตุทีเ่ราสามารถคิดเปนนามธรรมไดก็เพราะคนมีภาษาและถอยคําในภาษา
เปนสัญลักษณของความคิดทีเ่ราไดเรียนรูและสรุปไวแลว 
 ความคิดรวบยอดนั้นไมใชส่ิงใด คนใด หรือการกระทําใดโดยตรง แตเปนสัญลักษณของ
ส่ิงนั้น คนนั้นหรือการกระทาํนั้น ๆ สัญลักษณที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด ไดแก ภาษาหรือถอยคํา
แตบางทีเรากใ็ชสัญลักษณอยางอื่นเหมือนกัน เชน เครื่องหมาย  ภาษามอื 
 2.  เปนนามธรรม (Abstract) ความคิดรวบยอดเปนความเขาใจและความคิดที่เปน
นามธรรม เชน เรารูวา  10  นั้น คืออะไร หมายความวาอยางไร หรือความคิดรวบยอดเกีย่วกับ 
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คุณสมบัติ การกระทํา หรือความคิด เชน ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม  ความสวยงาม ศาสนา  ลัทธิ 
การปกครอง ฯลฯ ความคิดรวบยอดเหลานี้เปนสัญลักษณของหมวดหมูแหงความคิดใหญ ๆ ซ่ึงเปน
ที่เขาใจกนัอยูในสังคม 
 3.  เปนการสรุปรวบยอดลักษณะทั่วไป (Generalization) ความคิดรวบยอดไมใชความคิด
หรือความเขาใจที่คนมีตอของสิ่งเดียว แตเปนความเขาใจในอันกวางขวางซึ่งเรามีตอกลุมหรือ 
หมูส่ิงของ สัตว  คน หรือ ความคิดที่จัดไวประเภทเดียวกัน ดังนัน้ความคิดรวบยอดจึงเปนความ 
เขาใจในวงกวาง 
 4.  เปนการแยกแยะใหเห็นถึงขอแตกตาง (Discriminations) ใหเหน็วาสิ่งนั้นตางไปจาก
ส่ิงอื่น ๆ ในการสรุปความคิดหรือความเขาใจนั้น เรายังสรุปในลักษณะทีแ่ยกแยะใหเหน็ขอแตกตาง
ไปในตวัดวย 
 5.  เปนผลจากประสบการณ ความคิดรวบยอดเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรู  
การรับรู ฉะนัน้ความคิดรวบยอดของแตละบุคคลในสิ่งเดียวกันอาจแตกตางกันได ท้ังนี้เพราะได
พบไดเห็น ไดรับรู มีประสบการณมาตางกนั ยิ่งมีประสบการณเกีย่วกับกลุมของสิ่งเรามากเทาไร ยิ่ง
ทําใหความคดิรวบยอดในสิ่งนั้นกวางขวางมากขึ้น 
 ความคิดรวบยอดมีสวนเกี่ยวของกับภาษามาก แตการทองจําคําตาง ๆ ในภาษา มไิด 
หมายความวาคนที่ทองไดนัน้มีความคิดรวบยอดที่สมบูรณ เดก็อายุ  3 ขวบอาจนับหนึ่งถึงสิบได
อยางคลองแคลว แตเดก็อาจไมมคีวามคิดรวบยอดเกีย่วกบัตัวเลขเลย กลาวคือ การนบัของเด็กจะไม
มีความหมายถาเด็กไมเขาใจหนึ่งคืออะไร สองคืออะไร กวาเด็กจะเขาใจความหมายของจํานวน 
เหลานั้นเด็กจะตองคิดหาเหตุผล และจัดระเบียบความคดิของตนอยูนานพอควร 
 Cronbach  (อางใน บันลือ   พฤกษะวัน, 2531, หนา 95)  กลาววาความคิดเชิงมโนทัศน
ตองประกอบไปดวย  2  ลักษณะ คือ 
 1.  สามารถจําแนกประเภทไดวาอะไรอยูจาํพวกไหน ซ่ึงไดแก การรูจักจัดกลุม จัดพวก
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 2.  สามารถที่จะบอกคุณสมบัติที่ดีเดน ลักษณะของการใชประโยชนของส่ิงนั้น ๆ 
 บทบาทความเขาใจเชิงมโนทัศนตอกระบวนการเรียนการสอน 
 นักวจิัยพบวาความเขาใจเชงิหลักการมีผลกระทบอยางมากตอการสรางกระบวน 
การเรียนรู ความเขาใจในหลักการมีบทบาทสําคัญตอการแกปญหาใหม ๆ ที่พบและมีบทบาทตอ
การเรียนรูความเขาใจในหลกัการและแนวคิดมีอิทธิพลตอการวิเคราะหส่ิงที่เกี่ยวของ ส่ิงที่เก็บไวใน
ความทรงจําและดี เปนสิ่งทีน่ักเรียนตองมพีื้นฐานทางแนวคิดทีด่ีพอทีจ่ะใชในกิจกรรมทาง
คณิตศาสตรในโอกาสตอไปขางหนา โดยมีบทบาทตาง ๆ ดังนี้ คือ 
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1. บทบาทของความเขาใจเชิงมโนทัศนในการเอาใจใส 
2. บทบาทของความเขาใจเชิงมโนทัศนในการยอนรําลึก 
3. บทบาทของความเขาใจเชิงมโนทัศนในการเรียนรู 

 ความรู ความเขาใจ เปนหลักการสําคัญในการแกปญหาใหม ๆ และสถานการณใน 
การเรียนรูสงผลกระทบวาอะไรควรเอาใจใส อะไรควรเรยีกออกมาใช  อะไรเปนแบบอยางที ่
คลาดเคลื่อนในขณะทีเ่รียนรูในเนื้อหาใหม เด็กจะไดมาซึ่งความคิดรวบยอดพื้นฐานทางกิจกรรม
คณิตศาสตร 
 เทคนิคหนึ่งทีน่ักจิตวิทยารูคดิใช คือ เทคนคิการคิดดัง ๆ (Think  Aloud ) ในหลาย 
สถานการณของการเรียนรู รวมทั้งการเขียน  วิธีการก็คือ การใหผูวจิัยบอกวามีอะไรอยูในใจแตละ
ชวงเวลา เชน ทุก ๆ 30 นาที หลังจากจบกระบวนการเขียนแลว ผูวจิัยจะนําเอาสิ่งที่อยูในใจเหลานัน้
มาเรียบเรียงอนุมานถึงกระบวนการคิดในการเรียนของนักเรียน แตงานทดลองนี้ผูวิจัยจะตองฝกให
นักเรียนสามารถบอกผูวิจัยไดวา มีอะไรในสมองขณะนั้นโดยไมกระทบกระเทือนกระบวนการคิด
ของตนกอน วธีิการนี้อาจจะนํามาใชกับเรือ่งอื่น เชน การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  
นักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวา ในกระบวนการคิดประกอบไปดวยการแทนปญหา (การตีโจทยและการ
เรียบเรียงปญหาในคําพดูของนักเรียนเอง)  การเสาะแสวงเขาไปในพืน้ที่ของปญหา และการ
ประเมินการแกปญหาที่เลือกใช ในการแกปญหาเด็กจะตอง มีความเขาใจเชิงมโนทัศน มีทักษะ 
พื้นฐานที่เปนอัตโนมัติและการใชยุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง  ยุทธศาสตรในการแกปญหารวมถงึการ
วิเคราะหไปสูเปาหมายและเปาหมายการทํางานขางหนา การใชเหตุผลเทียบเคียง และการระดม
สมอง เปนตน ยุทธศาสตรเหลานี้ผูวิจัยสามารถจะอนุมานไดจากเทคนิคการคิดดัง ๆ  
 ในเรื่องที่เกีย่วกับคณิตศาสตร นักจิตวิทยารูคิดเชื่อวา ผูทีเ่ชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตร
จะมีความเขาใจเชิงมโนทัศน ทักษะพื้นฐาน และยุทธศาสตรดีกวามือใหมมีสามัญสํานึกทางจํานวน
และแนวคิดเชงิปริมาณดีกวามือใหม ยุทธศาสตรที่ใชเชน  Reformation , Translation และ 
Compensation  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการคิดคํานวณ นกัเรียนที่มีทกัษะทางดาน
คณิตศาสตรจะใชยุทธศาสตร  Distribution , Factoring , Direct Retrieval  มากกวา 
 เทคนิคการสอนการคิดเชงิมโนทัศน 
 สวนกฤษณา   ศักดิ์ศรี (2530, หนา 309) ไดกลาววา การสอนที่สงเสริมใหนักเรยีนเกิด
ความคิดรวบยอด ควรดําเนินการดังนี ้
 1.  ในการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึง่ ควรยกตวัอยางประกอบมาก ๆ  
 2.  ใชอุปกรณการสอนประกอบการสอนใหเหมาะสมกบัเรื่องที่กําลังสอน 
 3.  พยายามใหนักเรียนไดรับประสบการณโดยตรง ใหเหน็ของจริงมากที่สุด 
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 4.  ฝกใหนกัเรยีนไดสังเกตและแยกแยะเอาลักษณะเฉพาะของเรื่องตาง ๆ ออกมาใหเห็น
เดนชัดจนได 
 5.  หัดใหนักเรียนรูจักใชความคิดหาเหตุผลอยูเสมอ 
 6.  ใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมหรือทํางานเองโดยยึดหลักการที่วาตอง 
Learning by doing จึงจะไดผลดี 
 7.  การใหประสบการณตรงอยางขอ 3 บางทีอาจตองหาทางใหไดประสบการณรอง เชน 
ภาพถาย   หรือสัญลักษณของสิ่งของนั้น ๆ เสียบาง มิฉะนั้นนกัเรยีนจะเคยชนิกับการไดพบ 
ประสบการณตรงเดียวกันจงึจะเกิดความคิดรวบยอด ซ่ึงในชีวิตจริงยอมเปนไปไมได ครูจึง
จําเปนตองฝกไวบางเหมือนกัน คนที่มีความชํานาญในการสรางความคิดรวบยอดของตนนั้น แม
เห็นขอความเขียนบนกระดาษเปอนหมกึ อานไดบางตวัก็จะสามารถรูเร่ืองโดยตลอดเพราะรูจัก
สัมพันธความคิด 
 สุวิทย   มูลคํา (2547, หนา 50) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนการคิดเชิงมโนทัศน ไว  2  
ลักษณะ ดังนี ้
 1.  การสอนแบบนิรนัย (Deductive  Method)  หมายถึง  กระบวนการที่ครูผูสอน สอน
จากกฎ  ทฤษฎี  หลักเกณฑ ขอเท็จจริงหรือขอสรุปตามวัตถุประสงคในบทเรียน จากนั้นจึงให 
ตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยาง หรืออาจใหผูเรียนฝกนําทฤษฎ ีหลักการ  หลักเกณฑ กฎหรอืขอสรุปไปใช
ในสถานการณที่หลากหลายจนสามารถเขาใจกฎเกณฑ ทฤษฎี ขอสรุปเหลานั้นอยางลึกซึ้ง 
 กระบวนการสอนคิดเชงิมโนทัศนแบบนิรนยั 
 1.  กําหนดความคิดรวบยอดที่จะสอนและบอกใหผูเรียนทราบ 
 2.  อธิบายความหมายของความคิดรวบยอดที่จะสอน 
 3.  ผูสอนนําเสนอสิ่งที่เปนทั้งตัวอยางและไมใชตวัอยางของความคิดรวบยอดทีจ่ะสอน 
 4.  ใหผูเรียนพจิารณาคัดเลือกสิ่งที่เปนทั้งตัวอยางและไมใชตัวอยางของ 
ความคิดรวบยอดที่สอน 
 5.  ใหผูเรียนคดิและนําเสนอตัวอยางใหมของความคิดรวยอดที่สอน 
 6.  ใหผูเรียนสรุป อธิบายอีกครั้งวาความคดิรวบยอดที่สอนนี้เปนอยางไร 
 2.  การสอนแบบอุปนัย ( Inductive  Method)   หมายถึง กระบวนการที่ผูสอน สอนจาก
รายละเอียดปลีกยอย หรือจากสวนยอยไปหาสวนใหญ หรือกฎเกณฑหลักการ ขอเท็จจริงหรือ 
ขอสรุปโดยการนําเอาตัวอยาง  ขอมูล  เหตุการณ  สถานการณหรือปรากฏการณที่มีหลักการแฝงอยู
มาใหผูเรียนศกึษา  สังเกต  ทดลอง  เปรียบเทียบหรือวิเคราะหจนสามารถสรุปหลักการหรือ 
กฎเกณฑไดดวยตนเอง 
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 กระบวนการสอนคิดเชงิมโนทัศนแบบอุปนัย 
 1.  กําหนดความคิดรวบยอดที่สอนแตยังไมบอกใหผูเรียนทราบกอน 
 2.  ผูเสนอตัวอยางอาจจะเปนคํา วลี ขอความสั้น ๆ แลวใหผูเรียนพจิารณาเลือกวา
ตัวอยางเหลานี้มีอะไรบางทีอ่ยูในกลุมเดียวกันได และอะไรบางที่ไมเขากลุมกัน 
 3.  ใหผูเรียนสงัเกตลักษณะที่มีอยูรวมกนัในตัวอยางที่อยูรวมกนัในตัวอยางอยูในกลุม
เดียวกันนั้น 
 4.  ใหผูเรียนคดิตั้งชื่อคําหรือกลุมคําจากตัวอยางเหลานัน้ 
 5.  ใหผูเรียนสรุป อธิบาย ความหมายของคาํวลี หรือขอความ 
  
แนวคิด ทฤษฎีคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ความหมายของคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527) ไดกลาวถึง คณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ไว
วาการสรางประสบการณดานคณิตศาสตรแกเดก็ปฐมวัยเปนการเตรียมสรางเสริมทักษะทางดาน
คณิตศาสตร และปูพื้นฐานดานความพรอมในการเรยีนคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษา 
 Tayler  (1985)  กลาววา คณติศาสตรเปนสวนหนึ่งของชวีิตประจําวันทีสํ่าคัญ ครูปฐมวัย 
ควรเปดโอกาสใหเดก็ไดใชความคิด คนควา แกปญหา  และเรียนรูดวยตนเอง โดยจดัประสบการณ
การเรียนรูทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมใหแกเด็ก แตความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
นั้นขึ้นอยูกบัระดับพัฒนาการของเด็กดวย 
 Croft and Hess (1985) ไดสรุปไววา เด็ก ๆ สามารถเรียนรูความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรจากรวบยอดทางคณิตศาสตรนัน้ สามารถจัดสอดแทรกหรอืบูรณการเขากับวิชาอื่น ๆ ที่
บรรจุในหลักสูตรปฐมวัย การเรียนเกีย่วกบัตัวเลข รูปทรง ขนาด ลําดับ การจัดหมู และ
ความสัมพันธตาง ๆ ถือวาเปนประสบการณประจําวัน ของเด็กที่ชวยสอนเด็กตามธรรมชาติอยูแลว 
ดงันั้น การปลูกฝงใหเด็กมีความเขาใจเกีย่วกับความคิดรวบยอดหรือทักษะคณติศาสตรเบื้องตน จึง
เปนการปูพื้นฐานไปสูความเขาใจดานคณติศาสตรตอไป 
 กลาวโดยสรุป  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย เปนประสบการณที่ครูจัดใหแกเด็กซึง่
นอกจากจะอาศัยสถานการณในชวีิตประจําวันของเด็ก  เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรแลวยังจะตองอาศัยการจดักิจกรรมที่มีการวางแผน  และเตรียมการอยางดีจากครูดวย  
ท้ังนี้เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดคนควา  แกปญหา  เรียนรู และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร มีทักษะและมีความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาทีสู่งขึ้น และใชใน
ชีวิตประจําวันตอไป 
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 จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร 
 จุดมุงหมายของการสอนคณติศาสตรในระดับปฐมวยั  มดีังนี ้
 1.  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณติศาสตร (Mathematical Concept) เชน   
การบวก  หรือการเพิ่ม  การลด หรือการลบ 
 2.  เพื่อใหเด็กรูจักใชกระบวนการ (Process) ในการหาคาํตอบ 
 3.  เพื่อใหเด็กมีความเขาใจ   (Understanding) พื้นฐานเกีย่วกับคณิตศาสตร เชน การรูจัก
และเขาใจคําศพัท และสัญลักษณทางคณิตศาสตรขั้นตน 
 4.  เพื่อใหเด็กฝกฝนทักษะ (Skill) คณิตศาสตรพื้นฐาน เชน การนับ การวัด การจับคู  
การจัดประเภท  เปรียบเทียบ  การจัดลําดบั  เปนตน 
 5.  เพื่อสงเสริมใหเดก็คนควาหาคําตอบ (Explore) ดวยตนเอง 
 6.  เพื่อสงเสริมใหเดก็มีความรู (Knowledge) และอยากคนควาทดลอง (Experiment) 
 สอดคลองกับ  เกษลดา  มานะจุติ  (2533, หนา 33 – 34) ที่ไดกลาวถึงจดุมุงหมายในการ
จัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวัยวา 
 1.  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแกปญหาในเชิงคณิตศาสตร 
 2.  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรแกนักเรยีน 
 3.  เพื่อจัดประสบการณใหนกัเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรง 
 4.  เพื่อใหนักเรียนพัฒนาทกัษะในการเชื่อมโยงความคิดและสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจได 
 5.  เพื่อใหนักเรียนเรียนรูที่จะใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันไดถูกตอง 
 ลําดับขั้นการเรียนรูทางคณติศาสตร 
 โดยทั่วไปแลวในการสอนคณิตศาสตรมีหลักการที่ควรพจิารณา  ดังนี ้

1. ประสบการณที่จัดใหนักเรียนตองตอเนื่องกับประสบการณและความรูเดิม โดย 
นักเรียนจะตองเห็นความสัมพันธระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม เพราะความคิด
ความเขาใจจากประสบการณเดิมจะชวยใหนักเรยีนมีเหตุมีผล มีความเขาใจและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

2. การจัดสภาพการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ 
นักเรียน ซ่ึงมีความพรอมและมาตรฐานการเรียนแตกตางกนั ครูจะตองจัดการเรียนการสอนใน
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนซึ่งอาจแตกตางกนัดวย 
 3.  การเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหนักเรยีนกอนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรู 
การสอนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม จะชวยใหนักเรยีนมคีวามพรอมตามวัยและความสามารถของ
แตบุคคล 
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 4.  คณิตศาสตรมีระบบที่จะตองเรียนไปตามลําดับขั้น ความเขาใจพื้นฐานเบื้องตนจงึเปน
เร่ืองสําคัญ การสอนจะตองใหนักเรยีนเกิดแนวความคิด เกิดการเรยีนรูแตละขั้นตอนเพื่อใหได
แนวความคิดที่ไมซับซอนหรือสับสน 
 5.  นักเรียนจะเรียนไดดีเมื่อเร่ิมเรียนดวยของจริงและอุปกรณ ซ่ึงมีลักษณะเปนรูปธรรม 
แลวนําไปสูนามธรรมภายหลัง เพื่อใหเกิดความสัมพันธในแนวคิด การจัดใหนักเรยีนมีกจิกรรมจาก
ประสบการณตรงจะชวยใหนักเรียนสํารวจคนพบและแกปญหาไดดวยตนเอง 
 6.  การเรียนรูจะเกิดผลดียิ่งขึ้น หากนกัเรยีนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือมีสวนรวมในการ
ติดตาม คนหาหลักเกณฑและใชความรูในการปญหาไดดวยตนเอง 
 7.  การมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนรูคณิตศาสตร รูความเปนมาของคณิตศาสตร เห็น
ประโยชนและคุณคาในวิชาคณิตศาสตร จะชวยใหนกัเรียนสนใจศกึษาคนควา และสามารถนํา 
ความคิดทางคณิตศาสตรไปใชกับสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

8. การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตอเนือ่ง และเปนสวนหนึ่งของ 
การเรียนการสอน โดยอาจใชวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกตผลงาน การจัดการแสดง แบบฝกหัด ฯลฯ 
ซ่ึงจะชวยใหนกัเรียนรูขอบกพรองและความสามารถของตน 
 การสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหแกนกัเรียนนบัวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่ครูสอน
คณิตศาสตรจะตองสรางใหเกิดขึ้น  โดยพีพยายามหาเทคนิคการสอนตาง ๆ มาใชใหนักเรยีนม ี
ความรักและเห็นความสําคญัของวิชาคณติศาสตร  
 การสอนที่ดีไมจําเปนตองใชวิธีการสอนเพียงวิธีเดียว หากแตใชหลายวิธีพรอม ๆ กัน
โดยการจดัลําดับขั้นการเรียนและประสบการณใหเหมาะสมและถูกขัน้ตอน  การจดัลําดับขั้น 
การเรียนรูประกอบดวย 
 1.  การทบทวนความรูเดิม เปนการนําความรูที่นักเรียนมอียูกอนแลวนาํมาอางอิงหรือ
กลาวถึง เพื่อใหเปนพืน้ฐานความรูที่จะเรยีนตอไป เปนการทําใหความรูเดิมเชื่อมตอกับความรูใหม
และมีสวนสนบัสนุนซึ่งกันและกัน ความรูเดิมอาจเปนความรูเกิดจากประสบการณซ่ึงนักเรียนเคย
พบเห็นมากอน หรืออาจเปนความรูที่ไดมาจากบทเรียนกอน ๆ ก็ได 
 2.  การสอนเนือ้หา การสอนเนื้อหาใหมในชวงเวลาทีก่ําหนดควรเลือกวิธีการสอนให
สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา ควรเริม่จากการสอนดวยของจริงไปจนถึงสัญลักษณตามลําดับ 
ดังนี ้
 ของจริง                                        ของจําลอง/ภาพ                 สัญลักษณ 
            ( Concrete )                                      ( Semi Concrete )               ( Symbol ) 
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 3.  การตรวจสอบความเขาใจและการสรุป ครูจะตรวจสอบผลการเรียนการสอนโดยการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะปฏบิัติกิจกรรม หากเห็นวานกัเรยีนยังไมเขาใจก็อาจตอง 
เร่ิมตนสอนใหม ตั้งแตการทบทวนความรูเดิมหรือจะเริ่มแตเนื้อหาใหมแลวแตความจําเปน ถา 
นักเรียนเขาใจแลวกใ็หชวยสรุปหลักเกณฑภายใตการชี้แนะของครู 

3. การฝกทักษะ การฝกทักษะจะทําเมื่อนกัเรียนไดเรียนรูและเขาใจดีแลว อาจจะให 
นกัเรียนฝกทักษะจากหนังสือเรียน บัตรงาน หรือจากปญหาโจทยที่ครูตัง้ขึ้น โดยใหนกัเรียน
พยายามทําแบบฝกหัดใหมาก เพื่อใหไดประสบการณทีส่มบูรณ 
 5.  การนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนั เปนความมุงหมายสําคัญของการ
สอนวิชาคณิตศาสตรในปจจบุัน เพราะสิ่งที่นักเรียนเรียนรูควรเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชวีิต และ
สามารถนําเอาไปใชในกิจกรรมที่ประสบในชีวิตประจําวนั ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาหาความรูดานอืน่ ๆ ดวย 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร  
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร  เยาวพา   เดชะคุปต  (2528, หนา 7) กลาววาใน 
การสอนคณิตศาสตรครูควรมีความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎตีาง ๆ ดังนี้คือ ทฤษฎีเซท ซ่ึงทฤษฎีเซทเปน 
พื้นฐานของการสอนคณิตศาสตรในแนวใหม เนื้อหาในการเรียนเซท ประกอบดวยการรวม 
กลุมสิ่งของ จํานวน เซทสิ่งของ  การจับคู  การจับคู 1 ตอ 1 การเปรียบเทียบส่ิงที่มีมากกวา และ 
นอยกวา  สัญลักษณ  ตวัเลข  และคาของตวัเลข  เซทรวม และเซทยอย  เงินตราและการแบง และ
ทฤษฎีของ Piaget ในการสอนคณิตศาสตร Piaget ไดเสนอนี้วิธีการพัฒนาแนวความคดิทาง
คณิตศาสตรเอาไว  สามารถนํามาเปนพืน้ฐานในการสอนคณิตศาสตรไดดังนี้ คือ  การอนุรักษ
จํานวนเปนการเขาใจเกีย่วกบัการคงที่ของจํานวน  การอนุรักษความยาว เปนการเขาใจเกี่ยวกบั 
การคงที่ของความยาวของวตัถุส่ิงของ   การอนุรักษพื้นทีเ่ปนการเขาใจเกี่ยวกับการคงที่ของพื้นที่   
การอนุรักษทีว่าง  การอนุรักษปริมาตร เปนการเขาใจการคงที่ของปริมาตรของของเหลว หรือ 
ส่ิงของเมื่อเปลี่ยนสิ่งที่บรรจุ รองรับแลวยงัมีปริมาตรเทาเดิม และการอนุรักษการนบั เปนการเขาใจ 
การคงที่ของการนับ คือเมื่อนับสิ่งของตางกัน แตมจีํานวนเทากันก็ยอมนับตัวเลขเดยีวกัน เชน  
มีดนิสอ 5   แทง และมียางลบ  5  กอน เมื่อนับสิ่งของทั้งสองอยางยอมนับไดเลข  5  เทากัน 
 ประสบการณท่ีเหมาะสมในการสอนคณิตศาสตร 
 ในการจดัประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้  ควรใหเด็กไดรับ 
ประสบการณในหลายดาน เพื่อเปนพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาตอไป  Hammond  
(1976, อางใน เยาวพา   เดชะคุปต , 2528 , หนา 73 – 76) ไดเสนอประสบการณที่ควรจัดใหกับ 
เด็กกอนวยัเรียนเอาไว  16  ประการ ดังนี ้
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 1.  คําศัพททางคณิตศาสตร (Vocabulary ) ส่ิงที่ครูควรสอนใหกับเดก็ไดแก การใชคํา
แสดงจํานวนตาง ๆ ซ่ึงไมไดแสดงถึงสัญลักษณทางคณติศาสตร การใชคําที่มีความหมายแทน
จํานวนได และการคําคุณศพัทเปรียบเทยีบตาง ๆ เชน ใหญ – เล็ก มาก – นอย มากกวา – มากที่สุด  
หนัก – เบา สูง – ต่ํา กลุม - แยกกนั 
 2.  การนับ (Counting )  ส่ิงที่ครูควรสอนไดแก  การเขาใจความสัมพนัธระหวาง 1 ตอ 1 
การบอกขนาดของกลุมที่มีขนาดเทาใด โดยไมตองนับ เชน กลุมของ 2 – 4 การเขาใจความหมาย
ของจํานวน 1 – 4 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขนาดและรูปราง การเขาใจความหมายของ
การนับ รูจักใชคําวา  เทาไร ตองการนอยกวา  มากกวาเทาไร การนับโดยใชลําดับที่ 1  ที่  2  ตอไป 
สุดทาย คู การใชสัญลักษณแทนจํานวน การเขาใจรูปทรงตาง ๆ และสามารถเขียนรูปทรงออกมาได 
 3.  การแบง (Fraction ) ส่ิงที่ควรสอนไดแก การแบงอยางงาย (ควรทําไดเมื่ออายุ 6 ขวบ)
ความหมายของสวนเต็มและสวนยอย และการใชคําที่แสดงจํานวนครึ่ง เชน คร่ึงถวย  เต็มถวย   
ทั้งสอง  แบงชิ้นสวน  ตรงกลาง ฯลฯ 
 4.  รูปทรง (Shape)  ส่ิงที่ควรสอนไดแก ความสามารถในการบอกรูปทรง และสิ่งของ
ขนาดตาง ๆ ที่มักพบในสิ่งแวดลอม เชน รูปวงกลม  สามเหลี่ยม  ส่ีเหล่ียม  ความเขาใจในการใช 
รูปทรงตาง ๆ ในจุดมุงหมายตาง ๆ กัน และการใชภาชนะตาง ๆ เพื่อจดุประสงคที่ตางกัน และ 
ความเขาใจถึง ความสัมพันธของรูปรางและขนาดที่มีตอโครงสรางของสิ่งตาง ๆ  
 5.  การวัด  (Measurement ) ส่ิงที่ควรสอนไดแก  ที่วาง (Space) คือ เชน สอนใหเด็กเกิด
ความเขาใจในการใชคําศัพทที่เกี่ยวของกับรูปราง  ขนาด  ความสามารถ  และระยะทาง เชน การวดั 
ใหญ  อวน  ผอม  ส้ัน  ยาว  ลึก  เขาใจและเกิดความคิดรวบยอดเกีย่วกบัรูปรางตาง ๆ จากการวัด 
หรือทํากิจกรรม กลม – วงกลม  กลม – แบน  จุดศูนยกลาง และความสามารถในการใชคําศัพท 
เกี่ยวกับระยะทาง  ทิศทาง  ที่ตั้ง  เปนการสอนใหเดก็เกดิการพัฒนาพืน้ฐานของความเขาใจถึง 
ความแตกตางของอุณหภูมิ และการปรับตวั เปนตน เวลาเปนการสอนเพื่อพัฒนาความเขาใจ
เกี่ยวกับระยะเวลา และลําดบัเวลา สามารถใชคําศัพทที่สัมพันธกับเวลา เชน เดี๋ยวนี ้ กลางวัน  
กลางคืน พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการใชนาฬิกาในการจับเวลา และพัฒนาความเขาใจเกีย่วกับ
ปฏิทินในการวัดและจดบนัทึกเวลาและ น้าํหนัก เปนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เกีย่วกบั
น้ําหนกั เชน  การชั่งของโดยใชตาชั่งที่มีน้าํหนักเทากัน พัฒนาความเขาใจเกีย่วกับระดับสูง –ต่ํา 
และพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําศพัทที่เกี่ยวของกับน้ําหนัก  เชน  หนกั – เบา  ลอย – จม  
เทากัน – ไมเทากัน 
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 6.  เงินและคาของเงิน เปนการสอนเพื่อใหเด็กเขาใจและสามารถใชคําศัพทเกี่ยวกับเงิน
และการวัดคาของเงิน รวมทัง้วิธีใชเงิน เชน การซื้อ  ขาย  บาท  สตางค  ราคา และคาของธนบัตร 
และสตางค   รวมทั้งวิธีใชความเขาใจเกี่ยวกับการใชเงนินี้จะขึ้นกับวุฒภิาวะของเดก็เปนสําคัญ 
 หลักการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร 
 การจัดประสบการณทางคณติศาสตรสําหรับเด็กเพื่อสนใจและใหเกิดผลกับเด็กมากทีสุ่ด
ครูผูสอนจําเปนตองมีแนวทางในการจดัประสบการณทางคณิตศาสตรแกเดก็โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 1.  ใหเดก็เรียนจากประสบการณตรงของจริง ดังนั้น การสอนจะตองหาอุปกรณที่เปน
ของจริงใหมากที่สุด และตองสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม คือ ใชของจริง เมื่อจะใหเดก็นับ
หรือเปรียบเทยีบสิ่งของควรใชของจริง เชน ผลไม  ดินสอ เปนตน ใชรูปภาพแทนของจริง ถาหาก
หาของจริงไมไดก็เขยีนรูปภาพแทน  ขั้นกึง่รูปภาพ คือ สมมติเครื่องหมายตาง ๆ  แทนภาพหรือ
จํานวนที่จะใหเด็กนับหรือคิด และขั้นนามธรรม ซ่ึงเปนขั้นสุดทายทีจ่ะใช ไดแก เครื่องหมาย บวก 
ลบ 
 2.  เร่ิมจากสิ่งที่งาย ๆ ใกลตวัเดก็ ลําดับจากงายไปหายาก 
 3.  สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาทองจํา 
 4.  ฝกใหคิดจากปญหาในชวีติประจําวนัของเด็ก เพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธกับ
ประสบการณเดิม 

5.  จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนาน และไดรับความรูไปดวย เชน บาน รองเพลง 
เกี่ยวกับการนบั และเลนทายปญหาและตอบปญหาเชาวนเลนเกมตอภาพ จับคูภาพ ตัวตอเลข   
เลนตอบล็อก  ซ่ึงมีรูปรางขนาดตาง ๆ การเลนในมุม 
 
แนวคิดทฤษฎผีูเรียนมีบทบาทหลัก 
 ความหมายการเรียนรูแบบผูเรียนมีบทบาทหลัก 
 การเรียนรูที่ผูเรียนมีบทบาทหลัก (Active  Learning)  หมายถึง การที่นักเรียนเรียนรูดวย
การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวเกิดการรับรู  เขาใจดวยการกระทําของตนเอง มิใชเกดิจากการฟงครู
บรรยาย 
 เทคนิคของการเรียนแบบผูเรียนมีบทบาทหลัก 
 Paulson ( อางใน  www.nesu.edu.com )ไดเสนอเทคนิคของการเรียนรูแบบ 
ผูเรียนมีบทบาทหลักนี้ ไววา การใชเทคนิคเหลานี้มีวัตถุประสงคใหผูเรียนแตละคนไดเรียนจากการ
กระทําโดยการปราศจากการขัดจังหวะการเรียนการสอนภายในชัน้เรยีน จากการเรยีนนี้ทําให
ผูเรียนเกดิความเขาใจและจดจําขอเท็จจริง อีกทั้งยังเปนการชวยกระตุนใหเขาเกิดการคนควาดวย
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ทัศนคติของเขาเองนอกเหนอืจากการบรรยายในตํารา  ซ่ึงมีเทคนิคการเรียนแบบผูเรียนมีบทบาท
หลัก ดังนี ้
 1.  กระดาษ  1  นาที  ( One  Minute  Paper) เปนเทคนิคทีใ่หประสิทธิภาพสูง สําหรับ
ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน ทั้งในเรื่องของความเขาใจในเนื้อหา และในการตอบสนองใน
เนื้อหาวิชา โดยใหนักเรยีนนาํกระดาษมา  1  แผน  ตั้งคําถาม  อาจใชคําถามเจาะจงหรือคําถามที่
ตองการแสดงความคิดเหน็ ใหเวลาพวกเขา  1  นาที เพื่อตอบคําถาม 
 2.  จุดมืดและจุดสวาง (Muddiest or Clearest Point)  เปนตัวแปรของกระดาษ  1  นาที
บางทีคุณอาจจะอยากใหผูเรียน มีชวงเวลาในการตอบคําถามนานขึ้นอีก เพื่อใหเขาถามในจุดทีไ่ม
เขาใจในการบรรยายวนันี้ หรือบางทีอาจจะตั้งคําถามเจาะจงลงไปมากกวานัน้ 
 3.  การตอบสนองอยางมีประสิทธิผล (Affective Response) เปนการรายงานผลยอนกลับ
ของนักเรียน สําหรับมุมมองในรายวิชานัน้ ๆ  เชน การทําใหเกิดอารมณ หรือการประเมินการ 
ตอบสนองในเนื้อหาวิชานั้น ๆ จะเหน็ไดวา นี่เปนวิธีการที่ทําใหถึงจุดหมายทั้งที่ถูกจํากัดใหกําหนด
ขอบเขตของวิชานั้น ๆ  
 4.  ขาวสารจากหนังสือพิมพประจําวนั (Daily Journal) ส่ิงนี้เปนขอไดเปรียบของ  3 
เทคนิคขางตน และใหมีการสนทนาที่เจาะลึกลงไปอีก หรือการตอบสนองขอเท็จจรงิของวิชา  
คุณอาจจะใหเวลาพักในชวงเวลาเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทาํขอมูลประจําวันที่ไดรับใหเสร็จสมบูรณ
หรือมอบหมายใหเปนการบาน 
 5.  การสอบการอาน (Reading  Quiz) นี่เปนวธีิการหนึ่งที่ทําใหนกัเรียนไดอานเนื้อหา
ตามที่กําหนด การเรียนรูแบบ Active  Learning  ขึ้นอยูกบัการเตรียมตวัของผูเรียน การสอบ 
การอานสามารถใชได เหมือนวาเปนการประเมินประสิทธิภาพความเขาใจของผูเรียนในการอาน  
ยิ่งไปกวานัน้การถามคําถามประเภทเดียวกันในการสอบการอานที่หลากหลาย คุณนําทางใหผูเรียน
วาจะหาอะไรเมื่อกําลังอานงานที่ไดรับมอบหมายนัน้ 

6. Clarification  Pauses  เปนเทคนิคอยางงาย ๆ ที่มีจุดประโยชนเพื่อสนับสนนุ 
การเรียนรู  Active  Learning  ผานการบรรยาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการบอกกญุแจสําคัญของ
เร่ืองไปแลว ครูอาจใชการเดนิดูบันทกึเปนของผูเรียนแลวตอบคําถาม เปนตน 
 7.  การตอบสนองตอการสาธิตหรือครูคนอื่น ๆ เปนจุดศนูยกลางของกจิกรรม 
 (Response to a demonstration or other teacher centered activity) นักเรียนจะถูกใหเขยีนรายงาน 
ส้ัน ๆ ที่ขึ้นตนดวยคํา ฉนัมีความประหลาดใจวา......................ฉันไดเรียนรูวา......................ฉัน
สงสัยเกี่ยวกับ.............................. ส่ิงนี้ทําใหนักเรยีนไดสะทอนกลับ วาพวกเขาไดรับอะไรบางจาก
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ที่ครูเสนอไป มันยังคงชวยใหนักเรยีนระหนักวา กิจกรรมนี้ไดออกแบบไวมากกวาการใหความ
บันเทิง 
 คําถามคําตอบ 
  การใชคําถามเปนการกระตุนผูเรียนและการทดสอบความเขาใจอยางเร็ว ซ่ึงมีวิธีงาย ๆ 
หลายวิธีในการดึงเอาเทคนิคการตั้งคําถาม ซ่ึงคําเพิ่มความเขาใจใหแกผูเรียน  
 The Socratic Method   เทคนิคนี้เปนรูปแบบดั้งเดิมที่เกีย่วของกับผูสอน เปนการทดสอบ
ความรูของผูเรียนโดยการตั้งคําถามในระหวางการเรียน โดยที่ผูสอนเลือกนักเรยีนเปนพิเศษ 
นําเสนอเขาดวยและคาดหวังวาเขาจะตอบไดทันที วิธีนี้มผูีวิจารณวาอาจจะทําใหผูเรียนเกิด 
ความอายได เนื่องจากกลวัตอบผิด บางครั้งเมื่อนักเรียนไดตอบคําถามเสร็จแลวในระหวางการ 
รอคอยเพื่อน  พวกเขาอาจไมใสใจมากนัก ในการรอคอยเปนเวลานาน 
 8.  เวลารอคอย ( Wait Time )  นักเรยีนที่ตอบคําถามแลว เปนตัวแปรตอผูสอนเสมอ 
กอนที่จะเรียกใหผูเรียนตอบคําถาม ควรใชระยะเวลาสั้น ๆ หรืออาจใชการยกมือทกุครั้งครูควรมี 
การตกลงกับผูเรียนกอน เมื่อเวลารอคอยหมดลง ครูอาจจะใหอาสาสมัครหรือสุมนักเรียนมา 
ตอบคําถาม เพื่อเปนการฝกใหนักเรยีนรูจกัการรอคอย  
 9.  การยอคําตอบของนักเรียนอีกคนหนึ่ง (Student  Summary of Another 
Student’sAnswer )  หลังจากผูเรียนไดอาสาตอบคําถามจากครูแลว ใหนักเรยีนอีกคนหนึ่งมาสรุป
ความในคําตอบของนักเรียนคนแรก การใหนักเรยีนสรปุความหรือ สนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันอีกครั้งเปนวิถีทางทั้งสงเสริมการมีสวนรวม โดยเปนกิจกรรมแบบหุนสวน 

10. Fish  Bowl  การที่นักเรียนไดบัตรรายการ และถูกถามใหเขียนลงไปหนึง่คําถาม 
เกี่ยวกับรายวิชา คําถามสวนใหญเปนคําถามที่คาดหวังความเขาใจ ในเนื้อหาวิชาในสวนที่ไมเขาใจ
โดยครูก็จะหยบิคําถามเหลานั้นมาเพื่อตอบคําถาม อาจจะใชเทคนิคนี้ผสมผสานกับเทคนิคอื่น ๆ ก็
ได 
 11.  Quiz / Test Question  นักเรียนจะมีความกระฉับกระเฉงในการตั้งคาํถามและ
ทดสอบ โดยสวนนีจ้ะถูกมอบหมายใหเปนการบานหรือการประเมินตนเอง ในการถามนักเรียนเพื่อ
สรางคําถามในการสอบนั้น เปนการสงเสริมใหพวกเขาคิดและคนหาสาระสําคัญ อีกทั้งพัฒนา
ทักษะการคิดที่สูงขึ้น 
 ผลสะทอนกลับทันที 
 เทคนิคเหลานีถู้กออกแบบมาเพื่อใหผูสอนแสดงวาผูเรียนเขาใจ เนื้อหาที่นําเสนอไป
ระหวางการบรรยาย กิจกรรมเหลานั้นเปนการประเมินความเขาใจระหวางภาคมากกวาเปนการ
ประเมินปลายภาค  การประเมินระหวางภาคเปนการประเมินชั้นเรียนทั้งหมดแทนสื่อใหขอมูลเพื่อ



 25 
 
ประโยชนแกนักเรียนและครูผูสอน แตเปนขอมูลที่ไมใชถูกใชเปนเพยีงสวนหนึ่งของการให
คะแนน 
 12.  สัญญาณมือ (Finger Signals) วิธีนี้ทําใหผูสอนใหความหมายของการทดสอบความ
เขาใจนกัเรียน โดยปราศจากการทดสอบ หรือการใหเวลาในการเขยีนตอบแบบทดสอบ นักเรียนจะ
ถูกตั้งคําถาม และถูกสอนสําหรับในการตอบคําถามโดยการใชนิว้มือ 
 13.  บัตรภาพหรือบัตรคํา (Flash Cards) เปนตัวเปลี่ยนแปลงวิธีการใชสัญญาณมือ วธีินี้
ทดสอบความเขาใจของเดก็ผานการตอบสนองไปยังบัตรภาพหรือบัตรคําที่ครูถือ เปนสิ่งที่มี
ประโยชนอยางยิ่งในเรื่องของการมีระเบียบวินยั 
 14.  Quotations  เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่เปนประโยชนในการทดสอบความเขาใจ
ของนักเรียน เมื่อนักเรียนอานเรื่องและสามารถบอกมุมมองของผูเขียนและขอสรุป หลังจาก
นักเรียนอาน 
 แรงจูงใจในการวิจารณความคิด  
 บางครั้งการใหความชวยเหลือที่จะนํานกัเรียนเขารวมในการอภิปรายหรือคิดเกีย่วกบั 
ส่ือการสอนรวมทั้งกอนทีจ่ะนาํเสนอทฤษฎีในรูปแบบการบรรยายหรือหลังจากที่มกีารนําเสนอ 
หลาย ๆ ทฤษฎีที่มีความขัดแยงกนัมานําเสนอ แนวคดิในกรณี  1 การทําใหเกิดขอมลูหรือการ 
ตั้งคําถามเพื่อคาดการณเกี่ยวกับทฤษฎีทัว่ไปของเรื่อง ในกรณีที่ 2 นักเรียนตองเรียนรูที่จะประเมนิ
ความสัมพันธกับขอดีของหลาย ๆ ทฤษฎี 

15. การทดสอบกอนเรียน ( The Pre-Theoretic Intuitions Quiz) นักเรยีนทกุคนมีหนาที ่
ที่จะตองบันทกึทุกอยางในขณะสอน และจะตองมีการถามหลังจากที่เรียนเสร็จ ในขอคําถาม ถามวา
ในการเรยีนวนันี้สามารถนําอะไรไปใชไดบาง ส่ิงที่เรียนในวนันี้มีขอดอีะไรบาง เพื่อเปนหลักใน
การตั้งคําถาม เพื่อใหนักเรยีนเกิดวามสนใจกอนที่จะเรียนครูจะตองมกีารทดสอบกอนเรียนเพื่อให
นักเรียนสามารถบอก ประเมินเรื่องนั้น ๆ จากมุมมองของตนเอง เชน การตั้งคําถามถูก – ผิด โดย
การเริ่มใหนกัเรยีนคิดเกี่ยวกบัทฤษฎีทางดานจริยธรรม กรใชเทคนิคนี้จะสามารถสรุปใจความใน
เร่ืองนั้น ๆ ไดดี 
 16.  เกมตอคํา/ความแตกตาง (Puzzles/Paradoxes) การคนหาความรูของนักเรียนโดยการ
ใหหวัขอและใหนักเรยีนสรางเกมที่สัมพันธกับหัวขอ เพือ่นักเรียนเกดิความคิดรวบยอดในเรื่อง 
นั้น ๆ มักจะเกดิการแขงขันซึง่สิ่งนี้จะเปนขอดีสําหรับเด็กนักเรียนที่ชอบทํากิจกรรม และใหเดก็ได
ดาํเนินกิจกรรมดวยตนเอง โดยครูคอยดูอยูหาง ๆ ครูสามารถกระตุนใหเด็กนกัเรียนแสดง 
ความคิดเหน็ในกิจกรรมของเพื่อนที่ไดนําเสนอไปแลว 
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 การแบงกลุม/การจับคู (Share/Pair) 
 การแบงกลุมนกัเรียนเปนคู ๆ มีขอดีสําหรับการทํางานเปนกลุม นักเรยีนมีโอกาสเสนอ
ความคิดของตนเอง และสามารถรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกทั้งเกดิความคิดรวบยอด เกิดทกัษะ
ในการสรุปความคิดรวบยอดนั้น ๆ การจัดกลุมตองมีการวางแผนในการจัดกิจกรรม การจับคู 
นักเรียนบางครั้งอาจจะทําใหเด็กหลีกเลี่ยงในการทํากจิกรรมกับคนอืน่ 
 17.  การอภิปราย (Discussion) การแสดงความคิดเห็นกบัคูของตนเอง โดยการตั้งคําถาม 
การอภิปราย เปนการรวมเทคนิคหลาย ๆ วิธีมาใช เชน การตั้งคําถาม และการตอบ การสราง 
แรงจูงใจในการอภิปราย เปนตน 
 18.  การบันทกึการเปรียบเทยีบ/การมีสวนรวม (Note Comparison/Sharing) เหตุผลหนึ่ง
ที่นักเรียนไมอยากรวมกิจกรรมในหอง เพราะวา นกัเรียนไมมีทักษะในการจดบนัทกึ นั้นคือใน
ขณะที่เด็กตั้งใจฟงนั้นไมรูวาจะตองจดอะไรหรือนักเรียนเวนสวนที่ไมเขาใจไวในการจดบันทึก 
ทางหนึ่งที่หลีกเลี่ยงปญหา โดยการนําตวัอยางของเพื่อนที่จดบันทกึมาใหดแูลวนํามาเปรียบเทียบ
กับของตนเอง ครูอาจจะหยดุการจดบนัทกึของนักเรยีนทันทีหลังจากที่เขียนขอสรุปแลว และให 
นักเรียนอานบนัทึกของตนเอง  
 19.  การประเมินงานของนกัเรียน (Evaluation of Another Student’s Work) ในขณะที่ครู
ส่ังงานใหนกัเรียนทํา โดยกําหนดชวงเวลาไว ใหนกัเรียนทําสําเนางานของตัวเองใหครู  1  ชุด 
เพื่อนที่อยูในกลุมเดียวกัน  1  ชุด เพราะนักเรียนจะสามารถใหเพื่อนที่อยูกลุมเดยีวกันชวยทํางานได  
นักเรียนแตละคนจะใหเพื่อนในกลุมชวยทํางานนั้นขึ้นอยูกับธรรมชาติในการสะทอนกลับ   
มาตรฐาน หรือการประเมินขอสรุป การแกไขขอผิดพลาดในปญหาที่เกิดขึ้นหรือไวยกรณ คือการ
ฝกการเขียนของนักเรียน 
 การสรางแบบฝกหัดโดยการรวมกันทํา (Cooperative Learning Exercises) 
 เปนกิจกรรมที่ยุงยาก เนื่องจากตองใชบุคลากรในการสราง กิจกรรมที่กลาวจะตองใชเดก็
มากกวา  3  คนขึ้นไป การเรยีนรูรวมกนัเปนการทํางานกลุม โดยใหแตละคนรวมมือในการทํางาน 
โดยไมมีการแบงระดับความสามารถในกลุม ตลอดทั้งเพศ และอายุ เปนตน ในขณะที่ทุกคนรวมมอื
กันทํางาน ครูจะตองมีเทคนคิในการชวยกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํา โดยใหเปนไปตาม 
ธรรมชาติของการทํางานกลุม 

20. การแบงกลุมรวมกันทํางานในหองเรียน (Cooperative Groups in Class)  โดยการ 
ตั้งคําถามใหแตละกลุม มีการตั้งคําถามโดยถามกลุมละ  1  คําถามและมีการเวยีนคําถามในแตละ
กลุมโดยใหแตละกลุมตอบ หลังจากเสร็จแลวใหนํามาอภิปราย อาจใชเทคนิคอื่นรวม เชน การ 
ตั้งคําถาม การตอบ 



 27 
 
 21.  การรวมกนัทบทวนกิจกรรม (Active Review Sessions) โดยธรรมชาติของหองเรียน
การรวมกันทบทวนความรูของนักเรียนสวนใหญ ครูตั้งคําถามและใหนักเรียนตอบ นักเรียนก็จะใช
เวลาในการคิด เขียนคําตอบ บางทีครูอาจตั้งคําถามและใหแตละกลุมตอบ บางครั้งเด็กก็จะมีการ 
แกปญหาของแตละกลุมที่แตกตางกันไป 
 22.  การเขียนบนกระดานดํา (Work at the Blackboard) ในการแกไขปญหาใน 
การเรียน ครูจะตองทบทวนการบานและสอนเทคนิคในการแกปญหาโดยใหเดก็แกปญหาดวย 
ตนเอง เพราะวานักเรียนจะเรียนรูโดยการนักเรียนมาอธิบายการแกปญหา โดยการใชตัวอยางหรอื
แสดงตัวอยางโดยใหเดก็กระทําดวยตนเอง โดยการเขยีนวิธีการแกปญหาของกลุมบนกระดานหรือ
เขียนบนกระดาษ หรือการใชคอมพิวเตอร 
 23.  การใชผังความคิด (Concept Mapping) เปนวิธีการทีท่ําใหเราสามารถหาทางออกใน
การแกปญหาโดยการกําหนดระยะเวลา โดยใหเดก็เสนอความคิดรวบยอดโดยการสรางผังความคิด
ของตนเอง โดยการใชเสนเมือ่ระบุความสมัพันธระหวางกลุม โดยบางกลุมอาจมีการเชื่อมโยงกัน
มากกวา 1 คร้ัง 
 24.  การเขยีนรายการ (Visual Lists) ใหนกัเรียนเขยีนรายการบนกระดาษ/กระดาน โดย
ทํางานเปนกลุม นักเรียนในกลุมตัวอยางจะมีความเขาใจมากขึ้นโดยการทํารายการ วธีิการนี้จะ
ไดผลถานักเรียนนํารายการที่ไดไปเปรียบเทียบกับรายการของผูอ่ืน 
 25.  การตอภาพ (Jigsaw Group Projects) การตอภาพจะทาํใหสมาชิกในกลุมแบงงาน 
กันทําและทําใหสําเร็จ โดยการแบงงานออกเปนสวน ๆ ใหแตละสวนศกึษาและทําความเขาใจใน
สวนของตนเอง จากนั้นรวมกลุมกับคนที่ไดในสวนเดยีวกัน จากนั้นในกลับมาอธิบายสวนของตน
ใหสมาชิกในกลุมเขาใจ 

26. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)  ใหนกัเรียนแสดงบทบาทออกมา โดยให 
นักเรียนอานบทเรียนและใหแสดงตามบทบาทสมมุติตามเนื้อหาและทาํความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ 

27. การอภิปรายรายขอ (Panel  Discussions)  เปนประโยชนสําหรับนักเรียนที่ 
กลาแสดงออกหรือเปนรายงานโดยรวมถึงการกลาแสดงออกในหองเรียน นกัเรียนทีอ่ยูกันเปนกลุม
จะไดรับหัวของาน สมาชิกรวมกันอภิปรายและตองพยายามที่จะแสดงอภิปรายในหวัขอของตนเอง
ใหส้ันที่สุด กอนที่จะเปดใหผูฝงถามคําถามวิธีการนี้จะใชไดดีขึ้นอยูกบัการเลือกหวัขอ และ
นักเรียนมีหนทางในการอภปิรายในหัวขอนั้น ๆ จะตองมีการเตรียมตวัเปนอยางด ี
 28.  การโตวาที (Debates)  โดยปกตกิารโตวาทีไมคอยเกิดขึ้นใหหองเรียน เพราจะตอง
แบงเด็กออกเปน  2  ฝาย เดก็จะตองมีตาํแหนงในการนําเสนอในการแกตางในหัวขอนั้น ๆ นักเรยีน
จะตองมีการสรางเหตุผลในการสนับสนุนกลุมของตนเอง อีกฝายจะตองเปดโอกาสใหเกิดการ
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โตแยงซึ่งมีการกําหนดเวลา และที่สําคัญตองมีการหาขอโตแยงในการหักลางขอมูลของฝายตรง
ขาม ซ่ึงวิธีการนี้เปนการพัฒนาทักษะในการหาขอสรุป 
 29.  เกมส (Games)  มีหลากหลายแนวคิดในการสรางเกมส อาจใชอักษรในการเลนเกมส 
สวนใหญอยูในระดับมหาวทิยาลัย บางทีไมคอยดี เนื่องจากไมมีเครื่องมือในการชวย มีบางแนวคิด
ทฤษฎีที่จะนํามาประกอบหรืออภิปรายในแตละกรณีนั้นตองมีความรู ความเขาใจในเกมสนั้น ๆ 
อยางดี เพราะจะตองถายทอดแนวคิดใหกบัผูอ่ืนได 
 
ทฤษฎีสรางสรรคนิยม ( Constructivism ) 
 ความหมายของ  Constructivism 
 ซ่ึงไดมีคนนิยามมากมายในภาษาไทย เชน ทฤษฎีสรางสรรคความรูนิยม  รังสรรคนิยม 
และนิรมิตนยิม ซ่ึงลวนมีความหมายเหมือนกันคือ การสรางสรรค ก็คือการสรางความรูโดยผูเรียน
นั่นเอง แตไดมีนักการศึกษาไดใหคําจํากดัความของการเรียนรูตามแนวทฤษฎี Constructivism ไว
ดังนี ้
 สุทัศน   ยกสาน ( 2548, อางใน กาญจนา  ไชยพันธ , 2542)  กลาววา ความเชื่อตาม
ปรัชญาสรางสรรคความรูนิยม มีอยูวาความรูไมไดมาจากการคนพบจากภายนอก หรือส่ิงแวดลอม 
แตเปนความรูที่มนุษยสรางขึ้นภายในจติ จากการทําความเขาใจหรือใหความหมายกบัเหตุการณ 
ประสบการณ หรือขอสนเทศ โดยอาศัยความรูเดิม ความเชื่อ ทฤษฎี และความคาดหวงัของบุคคล
ในการแปลความ เพื่อทําความเขาใจตอสถานการณนั้น ๆ การเรียนรูตามแนวทฤษฎีนี ้
Constructivism จึงเปนทฤษฎีที่วาดวยการสรางความรู 
 ทฤษฎีพัฒนาการตามแนวคดิสรางสรรคนยิม 
 ในแนวคิดของ Vygotsky เนนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสะทอนใหเห็น
ถึงทฤษฎีพัฒนาการของมนษุยที่อยูฐานะบุคคลหนึ่งในสังคม การพัฒนาปจเจกบุคคลไดมาจากการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมในความหมายเชิงวัฒนธรรมของกลุม และในที่สุดก็จะกลายเปนความ 
เคยชิน หรือสวนหนึ่งของบคุคล 
 โรงเรียนจึงเปนตัวแทนของบริบททางสังคม ซ่ึงเปนที่ ๆ มีกรเรียนการสอนเกิดขึ้นและ
เปนที่ซ่ึงเครื่องมือทางวัฒนธรรม (Cultural tools) ไดมกีารนําไปใช นอกจากนี้ ความหลากหลาย
ของการสรางสรรคความรูในเชิงสังคมและทางวัฒนธรรมสังคม การสรางความรูในเชิง
ประวัติศาสตรสังคม และการสรางความรูอยางอิสระ 
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 จะเห็นไดวาการสรางความรูแบบ Constructivism เกิดจากการสรางความรูของบุคคลที่มี
การนําความรู ความเชื่อเดิมของตนมาปรับใหเขากับวามรูใหม และจากการสรางความรูของบุคคลที่
มีการปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคล เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงนําไปสูความรูใหม 
 สวนในทางดานหลักการของ  Vygotsky เร่ืองเขตของการพัฒนา (Zone of proximal 
development) ของผูเรียน หมายถึง อาณาเขตของศักยภาพของบุคคล ซ่ึงสามารถไดรับการพัฒนา
จากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูที่มีความสามารถมากกวาทําใหไดมาซึ่งความคิดรวบยอดและ
การรวมมือ แนวคิดนี้ช้ีใหเห็นถึงการพัฒนาผูเรียน คือ การใหนั่งราน (Scaffolding) เพื่อสนับสนุน
ทั้งดานขอมูลและความรวมมือทําใหปญหาการเรียนรูที่ผูเรียนตองเผชญิมีความซับซอนนอยลง จน
ทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเองไดในที่สุด ความเขาใจเปนเรือ่งที่สําคัญ เพื่อใหเกดิการ
เรียนรูภาษาพดูหรือเขียนทีน่ํามาใชในการเรียนการสอนตองเหมาะสมกับระดับหรือความสนใจของ
ผูเรียน และเปนเรื่องใกลตวั นอกจากนี้การปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่ใหไดขอมูลยอนกลับ
จนครูสามารถปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบภาษาและวิธีการสื่อสารจนผูเรียนสามารถเขาใจไดในที่สุด 
 
บทบาทของครูผูสอนตามแนวทฤษฎี Constructivism 
 ในการจดัการเรียนรูตามแนวทฤษฎี Constructivism นั้น บทบาทของครูจะตองนําไปสู
การสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรูของผูเรียน นัน้ก็คือการที่ครูเปนผูคอยสงเสริมชวยเอื้อ (facilitator) ให
ผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรค และกระตุนใหเกิดปฏบิัติสัมพันธกนัในระหวางการเรียน 
 บทบาทของผูสอน 
 1.  ครูจะตองดงึความรูเดิมของผูเรียนออกมาใหไดวา ผูเรียนมีความรูเดิมอะไรอยูบาง
แลว 
 2.  จากนั้นครจูะตองสรางสิ่งกระตุนที่ทาทายผูเรียน ใหเขาตั้งสมมติฐาน ตั้งคําถาม และ
คิดทบทวนความรูเดิมที่เขามอียูคืออะไร ครูจะตองกระตุนในผูเรียนตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน และหา
วิธีที่จะตอบคําถามนั้นใหได 
 3.  เมื่อครูไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรูจากการตั้งคําถาม คิดทบทวน เหลานี้
เปนการทาทายสมมติฐานทีต่ั้งขึ้น การเรียนรูก็จะเกิดขึน้ ครูตองรูจักซักถามนักเรียนวา เขาคิดอะไร 
รูอะไร และทําไมถึงคิดเชนนัน้ จะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดเผชิญหนากับสมมติฐานของตน
โดยตรง 
 4.  ครูตองสรางสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม และกระตุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรู ครูจะตองเนนกจิกรรมที่จะใหผูเรียนไดปฏิบัติ มสีวนรวมในกระบวนการคิดและพูดในเรื่อง
ที่ครูไดพูและแสดงออกมาในลักษณะใดกไ็ด ที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนกาํลังเรียนรู 
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 5.  ครูตองวางแผนการสอนอยางมากที่จะคิดคําถามลวงหนา เพื่อทีจ่ะถามผูเรียนเพื่อให
เขาไดแสดงออกและควรจดลงในแบบเตรยีมการสอนดวย โดยคํากริยาที่ครูใชในการตั้งคําถามกับ
ผูเรียน คือ วิเคราะห ตั้งสมมติฐาน ทํานาย ประเมิน เปรียบเทียบ สรางสรรค เพราะคํากริยาตาง ๆ
เหลานี้จะทําหูเรียนเกดิความคิดที่ลึกซึ้ง คิดวิเคราะหและหาทางพิสูจนมากขึ้นกวาการใชคําวา 
 บอกมา บงชี้มา หรืออธิบายมา คําถามที่ใชคํากริยาเหลานี้เปนคําถามทีเ่ด็กปญญาเลิศจะลุกขึ้นตอบ
และกระตุนใหเด็กทัว่ ๆ ไปคิดมากขึ้น ไมใชใหเด็กนั่งเฉย ๆ แลวครูคิดวามีอะไรทีจ่ะตองใหเด็ก
ทองจํา ซ่ึงสวนหนึ่งอาจจะตองเปนเชนนัน้แตไมใชการสอนทั้งหมด 
 6.  ครูจะตองใหเวลาผูเรียนทีจ่ะทํางานคนเดียว หรือทํางานกับเพื่อนหรือทํางานเปนกลุม
และตองใหมีการติดตอเชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ ติดตอกับโลกความเปนจรงิดวย ตองเนนวาสิ่งที่เรียนรู
เชื่อมโยงกับความเปนจริงในโลกของเขาอยางไร 
 
ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนชุมชนบานทาขาม 
 โรงเรียนชุมชนบานทาขาม ตั้งอยูที่ 270 หมู 2 ตําบลหางดง  อําเภอฮอด  จังหวัดเชยีงใหม 
มีพื้นที่ประมาณ  19  ไร  77  ตารางวา ซ่ึงมีพื้นที่ติดกับทางหลวงหมายเลข  108   สามารถเดินทาง
ไปจังหวัดเชยีงใหม  อําเภอแมสะเรียง และจังหวัดแมฮองสอน นักเรียนในเขตบรกิารไดแก  หมูที่  2  
หมูที่  9  หมูที่  12  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร  คาขาย  ธุรกิจสวนตวั  รับจางและ
รับราชการ  ฐานะของผูปกครองสวนใหญยากจนถึงปานกลาง เนื่องจากผูปกครองมีอาชีพและ 
รายไดจากการทําการเกษตรโดยเฉพาะสวนลําไย ซ่ึงเปนผูรับจางทําสวนเปนสวนมาก แตโรงเรียน
ไดรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลและผูอุปการคุณ ชวยเหลือดานทุนการศึกษาอื่น ๆ ทําใหสามารถ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ผูปกรองมีฐานะยากจนไดเปนสวนหนึ่ง และมเีทศบาลตําบลทาขาม ให 
การสนับสนุนโรงเรียนเปนอยางดีตลอดมา 
 ปจจุบันโรงเรยีนชุมชนบานทาขาม เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปน 
โรงเรียนเปาหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีขาราชการครูทั้งหมด 
รวม  31  คน  ครูอัตราจาง  3  คน  นักการภารโรง  2  คน  เปดทําการสอนตั้งแตช้ันอนบุาลปที่  1  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีนักเรียนทั้งหมด  745  คน  มจีํานวนนักเรียนดังนี้  ระดับอนุบาล  44  คน  
ระดับประถม  492  คน  ระดบัมัธยม  209  คน  มีอาคารเรียน  3  หลัง  โรงฝกงาน  1  หลัง   
บานพักครู  5  หลัง 
 โรงเรียนไดเปดทําการสอนในระดับปฐมวยั  หลักสูตร  2  ป  รับเด็กที่มอีายุ  4 -5 ป  
เขาเรียนชั้นอนุบาล  1  และ  2  โดยใชหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศกึษาธิการ เปนแนวทางใน 
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การเตรียมความพรอมดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา กอนเขาเรียนในระดบั
ประถมศึกษาปที่  1 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 เปนเดก็ในภาคบังคับ จนเรยีนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ทุกคน ใชหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 และหลักสูตร 
สถานศึกษา พ.ศ.  2544 ที่ทางราชการกําหนดเพิ่มเติม 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 เปนเด็กนักเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา รับนักเรียนทีจ่บ
หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใชหลักสตูรมัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 และหลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 2544 ที่ทางราชการกําหนดเพิ่มเติม 
 ดานสาธารณปูโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก โรงเรียนจัดใหมีทั้งระบบไฟฟา น้ําดื่ม  
น้ําใช   มีหองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา  หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  ทุกหองเรยีน
มีพัดลมเพดานอยางนอย  2  ชุด  มีทีวีและเครื่องเลนวิทยุเทปทุกหอง มสีนามกีฬาใหไดเลน และ 
พักผอนหยอนใจ  ไดศกึษาหาความรูจากสิง่แวดลอม  จดัอาหารกลางวนัใหนักเรยีนไดรับประทาน 
และมีอาหารเสริมนม ใหกบันักเรียนตั้งแตช้ันอนุบาล  1 – ประถมศึกษาปที่  4  ทุกคน และทุกวัน 
นอกจากนี้ไดจัดบริการดานสุขภาพอนามยั โดยประสานงานกับสาธารณสุขจังหวดั/อําเภอ/ตําบลมา
ตรวจสุขภาพ และใหบริการเปนประจําทกุระดับชั้น และไดนํานกัเรียนไปตรวจรักษา ปองกันกับ
โรงพยาบาลฮอดเปนประจํา  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เสาวลีย    บุญเรือง ( 2534) ไดสรางแบบทดสอบความพรอมทางสติปญญา ระดับชั้น 
เด็กเล็ก จํานวน  9  ฉบับ คือฉบับความรูพื้นฐานทัว่ไป  ฉบับการจัดลําดับเหตกุารณ  ฉบับการ 
จัดประเภท  ฉบับการฟงเรื่อง  ฉบับการปฏิบัติตามคําสั่ง  ฉบับการจําแนกความแตกตางและ 
ความคลายคลึงของภาพ – สัญลักษณ  ฉบบัการจําแนกความแตกตางและความคลายคลึงของเสียง  
ฉบับการเปรียบเทียบและฉบับการรูคาและจํานวน 1 – 10 ซ่ึงแบบทดสอบทั้ง  9  ฉบับมีความ 
ยากงายอยูระหวาง  .25 ถึง .67 อํานาจจําแนกอยูระหวาง  .60  ถึง  .70  ความเชื่อมั่นอยูระหวาง .16  
ถึง  .86 และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ อยูระหวาง .74  ถึง .91 
 เยาวพรรณ   ทมิทอง (2535)  ไดศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการดานสติปญญาของ 
เด็กปฐมวัยทีไ่ดเลนเกมการศึกษาแบบปกตติามหนวยการสอนและเดก็ปฐมวัยทีไ่ดเลนเกม 
มิติสัมพันธรูปทรงเรขาคณิต ผลการวิจัยพบวา เดก็ที่ไดรับการจัดกจิกรรมการเลนเกมการศึกษา 
มิติสัมพันธกับเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาแบบปกตติามหนวยการสอนมี 
สติปญญาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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 ฉวีวรรณ   นิยมชาติ (2538)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความพรอมทางคณิตศาสตรของ 
เด็กกอนประถมที่รับการจัดประสบการณเลนมุมคณิตอยางมีแบบแผนการจัดประสบการณเลน 
มุมคณิตศาสตรแบบปกติ ผลการวิจยัพบวาเด็กกอนประถมที่ไดรับการจดัประสบการณการเลน 
มุมคณิตศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พวงพิศ   เรืองศิริกุล (2541)  ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ 
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับประสบการณจากการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ กับครูช้ีแนะ ผลการวิจัยพบวา 
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบครูช้ีแนะมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบอิสระอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ดารุณี   ชนะกาญจน (2547)  ไดศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กอนุบาลที่
ไดรับประสบการณเกมการศึกษา และแบบฝกหัด พบวา นักเรียนทั้ง 2 มีความพรอมกลุมแตกตาง
กันในทุก ๆ ดานคือ กลุมที่ไดรับประสบการณโดยเกมการศึกษามีความพรอมสูงกวาใน 5  ดาน 
สวนกลุมที่ไดรับประสบการณโดยแบบฝกหัดมีความพรอมสูงกวาในดานการจดัหมวดหมูและการ 
จัดประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


