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กุลละชาติ  ชาญศรี. (2554). ผลการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหของ 
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           ภิญโญอนันตพงษ, รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.   
 
           การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิงจํานวน 22 คน ที่มีอายุ
ระหวาง 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ       
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 เวลาที่ใชในการทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ 
ละ 40-50 นาที รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 32 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยชนิดเลือกตอบที่เปน
รูปภาพ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.962 ในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest - Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกตางดวย t-test for Dependent Samples 
 ผลการวจัิยมีดงัน้ี 
 1.ระดับการคิดวิเคราะหพบวากอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห ( X  = 23.00) 
อยูในระดับปานกลาง สวนภายหลังการทดลอง ( X  = 33.15) อยูในระดับดีมาก และเม่ือแยกเปน
รายดานพบวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห ดานการสังเกต ( X  = 5.55) การ
เปรียบเทียบ ( X  = 5.95) การจําแนก ( X  = 5.82) และการสรุป ( X  = 5.68) อยูในระดับปาน
กลาง ภายหลังการทดลองดานการสังเกต ( X  = 9.05) และการเปรียบเทียบ ( X  = 8.55) อยูใน
ระดับดีมากสวนการจําแนก ( X  = 8.05) และการสรุป ( X  = 7.50) อยูในระดับดี  
 2.การศึกษาเปรียบเทียบพบวาเด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห ( D  = 10.14) สูงกวากอน
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดานพบวา
หลังจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะหดานการสังเกต ( D = 3.50) 
การเปรียบเทียบ ( D  = 2.59) การจําแนก ( D = 2.23) และการสรุป ( D  =1.82) ทุกดานสูงกวากอน
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลใหเด็กปฐมวัยมีการ
คิดวิเคราะหโดยรวมดานการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก และการสรุปสูงขึ้นอยางชัดเจน 
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 The purposes of this study were to study and compare the levels of analytical 
thinking of preschool children before and after the use of children as researchers learning 
management. The sample was 22 preschool boys and girls, with 5-6 years of age, of 
kindergarten 2 at Banphangudomsombun School under Surin Educational Service Area 
Office 1, in the first semester of 2011 academic year. The experiment was carried out 32 
times within the period of 8 weeks - 4 days per week and 40-50 minutes per day. The tools 
used in this research were children as researchers learning plans and the test of analytical 
thinking for preschool children by choosing picture choices with the reliability of 0.962. The 
research followed one group pretest-posttest design. The data were statistically analyzed by 
using means, standard deviation, and t-test for dependent samples. 
          The results of study were as follows. 
          1. The analytical thinking of preschool children was at a middle level (  X = 23.00) 
before the experiments and at a very good level ( X = 33.15) after the experiments. When 
considering in individual areas, the analytical thinking of preschool children before the 
experiments was at a middle level in the areas of observation ( X  = 5.55), comparison ( X   
= 5.95), classification ( X  = 5.82), and conclusion ( X  = 5.68). After the experiments, it was 
at a very good level in the areas of observation ( X  = 9.05) and comparison ( X  = 8.55), 
and at a good level in the areas of classification ( X  = 8.05) and conclusion ( X  = 7.50).         
          2. According to the comparison, the analytical thinking of preschool children after 
the use of children as researchers learning management ( D  = 10.14) was higher than that 
of before the learning management with statistical significance at the level of .01. When 
considering in individual areas, the analytical thinking of preschool children after the 
children as researchers learning management in the areas of observation ( D  = 3.50), 
comparison ( D  = 2.59), classification ( D  = 2.23), and conclusion ( D   =1.82) was higher 
than that of before the learning management in all areas.The results showed that the 
children as researchers learning management obviously made the analytical thinking of 
preschool children higher both in general and individual areas of observation, comparison, 
classification and conclusion.   
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ปริญญานิพนธฉบบันี้ สําเรจ็ไดดวยดี  ดวยความกรุณา เปนอยางสูงจาก รองศาสตราจารย 

ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ประธานควบคมุปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ  
กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษาและกรุณาใหขอคิดขอเสนอแนะเพิ่มเติม   ทําให 
ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสมบูรณยิ่งขึ้นและสาํเร็จไปไดดวยดี  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ ประธานสอบปริญญานิพนธ และ     
อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป กรรมการสอบปริญญานิพนธ  ที่ใหความกรุณาเสนอแนะเพิ่มเติม    
ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
           ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน และรองศาสตราจารย 
ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ อาจารยที่ปรึกษาไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและประสบการณที่
ดีมีคุณคายิ่งกับผูวิจัยทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและขอขอบคุณ
เพ่ือนนิสิตปริญญาโท รุนพี่นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหกําลังใจในการทํา
ปริญญานิพนธตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป อาจารยสนอง ตรงเที่ยง ดร. ดารารัตน  
อุทัยพยัคฆ ที่กรุณาเปนผู เชี ่ยวตรวจสอบแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย และ 
อาจารยชยุดา  พยุงวงษ  อาจารยธิติมา เรืองสกุล  อาจารยศิวภรณ  สองแสน ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ ที่อํานวยความสะดวกใน
การทําวิจัยเปนอยางดี และขอขอบคุณนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สํากัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 ที่ใหความรวมมือในการทําวิจัยสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
 คุณคาและคุณประโยชนปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาที่
ไดอบรมเลี้ยงดูใหความรักความอบอุน  และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดวางรากฐาน
การศึกษาอันทรงคุณคายิ่งใหแกผูวิจัยประสบความสําเร็จ    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  มนุษยจัดวาเปนสัตวโลกที่มีความคิดและรูจักใชความคิด การใชความคิดจึงมีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก การดําเนินชีวิตที่มีความสุข ประสบผลสําเร็จ 
เปนผลมาจากการมีความคิดที่มีประสิทธิภาพมีกลวิธีและทักษะกระบวนการคิดในลักษณะตางๆ
อยางหลากหลาย การใชความคิดจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาสมอง การฝกทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดจึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาสติปญญาของเด็กเพื่อจะเจริญเติบโต
เปนผู ใหญที ่ม ีค ุณภาพ เปนกําลังสําคัญยิ ่งตอการพัฒนาประเทศ  (ประพันธศ ิร ิ สุเสารัจ .  
2541: 1-9)เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในการพัฒนาประเทศ เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝง
ทักษะตางๆไดครบทุกดาน (รุง แกวแดง. 2542: 80-82) การจัดการเรียนการสอนที่เขาถึงตัวเด็ก
ตองเปนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กทางดานการเจริญเติบโต 
(Growth) และดานพัฒนาการ  (Development) ที่ตรงกับความตองการของเด็กอยางแทจริงซ่ึง
สอดคลองกับวราภรณ รักวิจัย (2542: 159) ที่กลาววากิจกรรมที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสูงสุดนั้น
จะตองจัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูชี้แนะและสนับสนุน คอย
ชวยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยวิธีการเรียนรูของเด็ก คือ เรียนรูจากการเลน 
การใชประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนกับผูใหญกับครู (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2550: 24-25) 
การศึกษาจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถ
สรางคนใหมีคุณภาพ เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน จึงควรใหเด็กไดรับ
การพัฒนาอยางครบถวนทั้งในดานของการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใส ความรัก ความอบอุน
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เปนวัยเร่ิมตนของชีวิตมนุษยนับวาเปนชวงที่สําคัญที่สุดพัฒนาการทุกดาน
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วตอเนื่องกัน และเปนพื้นฐานในการวางรากฐานของพัฒนาการทุกดาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2523: บทนํา) วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงแปดป เปน
ชวงระยะเวลาที่สําคัญที่สุดของพัฒนาการทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม
และบุคลิกภาพ เด็กปฐมวัยเปนเด็กที่อยูในชวงวัยแหงพลังการเจริญที่แตกตางจากวัยอ่ืนๆ ในชวง
ชีวิตของความเปนมนุษย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 1) ดังนั้นประสบการณในชวงแรกของ
ชีวิตจึงมีอิทธิพลตอการเสริมสรางความพรอมสําหรับการพัฒนาขั้นตอไปโดยเฉพาะ พัฒนาการดาน
สติปญญาจะพัฒนาสูงสุด ดังที่ บลูม (Bloom) ไดกลาวไววา สติปญญาของเด็กเม่ืออายุ 1 ปจะ
พัฒนารอยละ 20 เม่ืออายุ 4 ป จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 50% และเม่ืออายุ 6 ป สติปญญาของเด็กจะ
พัฒนาเปน 75% และเพียเจต (Piaget) ยังไดกลาวา พัฒนาการทางสติปญญาที่เกิดขึ้นในวัยกอน
ประถมศึกษานี้จะเปนรากฐานใหแกพัฒนาการทางสติปญญาในระดับตอไป(สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2536: 5; อางอิงจาก Bloom. 1964: 209 - 225, Piaget.    ซึ่งสอดคลอง 
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กับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ (2543: 16) กลาววา เด็กในชวงอายุ 0 - 6 ป 
สมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 3 ปแรก ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการ 
กระตุนดวยวธิีการที่ถูกตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมองซึ่งลวนสงผลตอปญญา ความฉลาดและการ 
คิดของเด็ก สวนบรูเนอร (Bruner) กลาวไววา พัฒนาการทางความคิดและสติปญญาจะเกิดขึ้นจาก 
การเรียนรูและขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (Bruner and others. 1966) 
 การคิดเปนกระบวนการรับรูและเขาใจสิ่งแวดลอมของเด็กโดยใชสิ่งที่เด็กรูนั้นตอบสนอง
หรือปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (เยาวพา เดชะคุปต. 2528: 72) ทักษะการคิดเปนทักษะพื้นฐานของ 
การเรียนรูในสิ่งตางๆรวมทั้งเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตเพราะการคิดชวยใหมีประสิทธิภาพ 
เปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฝนอุปสรรค
และนําไปใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ซึ่งบุคคลเหลานี้
จะชวยใหประเทศพัฒนาไดอยางยั่งยืน (ฉันทนา ภาคบงกช. 2528: 1) ซึ่งสอดคลองกับเกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์ (2543: 72) ที่กลาวไววา การที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน ”คิดเปน” จะ
ทําใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจและแกปญหาไดทั้งกับตัวเองและสังคม ดังน้ันการคิดจึง
เปนหัวใจของการเรียนรู การคิดสามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก การคิดวิเคราะห การคิด
สรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดเชิงเหตุผล เปนตน การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่งที่เปน
พ้ืนฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 12)ในเด็ก
ปฐมวัยความสามารถดานการคิดที่เด็กไดใชในการคิดวิเคราะหที่เกิดความสามารถในการใชประสาท 
สัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ คาดคะเน ในเร่ืองสี ขนาด รูปราง ปริมาณของ
องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง จําแนกออกเปนสวนๆการจําแนกแจกแจงองคประกอบตางๆ ของสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริง
ของสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคลองกับ มารซาโน (Marzano. 2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยอายุ 2-7 ป ออกเปน 4 ดาน คือการสังเกต เปนการใชประสาทสัมผัสไดแก 
ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ 
เหตุการณ หรือปรากฏการณ และเกิดการสังเกตถึงลักษณะรูปราง สี ขนาด ฯลฯ การเปรียบเทียบ 
คือ สังเกตลักษณะและคุณสมบัติตางๆ เชนประโยชน รูปราง สี ขนาด จํานวนของคน สัตวและสิ่งของ 
ตั้งแต 2 อยาง หรือมากกวา 2 อยางขึ้นไป มาเปรียบเทียบ การจําแนก คือการแยกแยะสวนยอย
ตางๆ และเหตุการณ ที่มีความเหมือนกันและแตกตางกัน เชน การจําแนกจัดประเภทของคน สัตว 
สิ่งของ ปรากฏการณทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ตามเกณฑ สี อายุ รูปราง ขนาด 
ลักษณะคลายคลึง หรือแตกตาง การสรุป คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ โดยดานการสรุปอยางมี
เหตุผลจากการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก จัดหมวดหมู และการใชความรูเดิมผสานกับ
ความรูใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
   การพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย อยูในขั้นของการรูคิดโดยอาศัยสิ่งที่เปนรูปธรรมเปนสื่อ
เชนจะเปรียบเทียบความยาว อาจจะยากแตถาเอาไมที่ยาวตางกันมาเปรียบเทียบดูเด็กก็จะเขาใจ
เรื่องราวความกวางยาวไดชัดเจนขึ้น การปลูกฝงสิ่งใดก็ตามเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กจึงจําเปนตอง
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อาศัยสื่อที่เปนตัวบุคคลและสื่อที่เปนวัตถุผสมผสานกัน ฉวีวรรณ จึงเจริญ (2538: 69) ไดกลาววา 
เด็กปฐมวัยเรียนรูโดยการกระทํา โดยการกระทํานั้นจะแฝงอยูในกิจกรรมผานการเลน ฉะน้ันการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย จึงควรจัดเปนกิจกรรมโดยอาศัยการเลนของเด็กเปน
การพัฒนาการเคลื่อนไหวใชกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายพรอมกับพัฒนาใหเด็กรูจักคิดเกิดการ
รับรูและเรียนรูดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับ(จินตนา หมูผึ้ง. 2525:6)ไดกลาววาการเลนเปนธรรมชาติ
อยางหนึ่งและมีความสําคัญมากเพราะเด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดจากประสบการณ ในการเลนการเห็น 
การสมัผัสการเรียนรูเกิดไดโดยตรงจากการเลนของเด็กซึ่งจะมีคุณคามากเด็กเกิดพัฒนาการทุกดาน
เปนการเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหของเด็กใหกวางขวางขึ้น ดังน้ันการ
ที่จะพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัยเพ่ือเจริญโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศชาติจึงตองมีการพัฒนาความคิดวิเคราะห 
   การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher)เปนรูปแบบการสอนที่ 
รองศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ ไดพัฒนาขึ้นใชในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและ
การประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 10) โดยมีจุดมุงหมายสงเสริม
พัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนศูนยกลางอันเปนการจัดการเรียน 
สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการ
เรียนรู เรียนรูดวยวิธีการวิจัยซ่ึงมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะได
เรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรูความจริงตามความสนใจอยากรู
อยากเห็นและความถนัดของตนในการเรียนรู เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและ
คนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด 
วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได
จัดทําผลงานความรูและนําเสนอรวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป เด็กได
เรียนรูคนพบ และแกปญหาตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง ในการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจะเปนการสงเสริมและการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยเด็ก จะไดใช 
การคิดวิเคราะหในการลงมือปฏิบัติคนควาหาความรู เพราะในการจัดเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในขั้นที่ 
1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ ครูเปนผูวางแผนในการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยง
ประสบการณเดิมของเด็กกับเน้ือหาใหม ที่จะเรียนรูโดยเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเรื่องที่ตองการ
เรียนรูในขั้นตอนนี้เด็กไดสังเกตเปรียบเทียบจําแนก สรุปหัวขอเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้น
เด็กคนควาวิจัยหาความรูเปนการสงเสริมใหเด็กไดศึกษาหาความรูตามความสนใจของตนเอง ซึ่ง
การที่เด็กไดลงมือปฏิบัติในสังเกต การจับ สัมผัส หยิบ ยก การเปรียบเทียบ การจําแนก การแบง
สิ่งของ  ผิวสัมผัส สี รูปราง การประกอบอาหารการศึกษาจากวิทยากรที่มีความชํานาญในองค
ความรูตางๆ การคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชน การเรียนรูจากของจริง ซึ่งขั้นตอน
สงเสริมการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับเด็กมากที่สุด ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลในขั้นตอนนี้เด็กไดสรปุ
ความรูโดยการนําเสนอผลงาน จากการเรียนรูจากที่เด็กไดสังเกต เปรียบเทียบ จําแนกประเภท สรุป
ชิ้นงานตามหัวขอเร่ือง การนับจํานวนของชิ้นงาน การเปรียบเทียบขนาดของชิ้นงานแตละชิ้น เด็กมี
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อิสระในการคิดวิเคราะหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข การไดลงมือคิดปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระเด็ก
วัยนี้เปนวัยแหงชวงพลังการเติบโตของชีวิตควรไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยใชวิธีการวิจัยเปน
พ้ืนฐานในการเรียนรูวิ จัย คือกระบวนการสรางองคความรูใหมการพัฒนารูปแบบการสอน  
การจัดการเรียนรูที่ครูนําไปปฏิบัติกับทิศทางการวิจัยของประเทศการวิจัยที่นําประเทศไปสูการ
พ่ึงพาตนเอง ตรงกับแผนการวิจัยการสรางปญญาใหกับทรัพยากรมนุษยทุกระดับการวิจัย
พัฒนาการเรียนรูนักเรียนใหรูจัดการเรียนรูตลอดชีวิต(สริิมา ภิญโญอนัตพงษ. 2546: 3 - 5) 
 จากความสําคัญดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยที่มีผลตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปน
การจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาส ใหเด็กไดแสวงหาองคความรูตามความสนใจและมีอิสระในการ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมคนควาหาคําตอบดวยตนเอง สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดศึกษาคนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชน ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
ปฐมวัย ใหมีการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไดศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจตามความถนัดของตนเอง 
และใชสื่อการสอนที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหเด็กปฐมวัยเปนผูที่สามารถคิดวิเคราะหปฏิบัติได ใฝรู 
ใฝเรียน รูจักทองถิ่นของตนและเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถ
สรางคนใหมีคุณภาพ คือ คิดเปน สงผลและสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู
ในแตละชวงวัยอายุตรงตามศักยภาพ ของแตละบุคคลอยางมีความสุข การวิจัยในครั้งน้ีจะเปน
แนวทางใหกับครูผูสอนปฐมวัย และผูที่เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการจัดเรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะหสําหรับเด็กตอไป  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศกึษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะห
ของเด็กปฐมวยั โดยแยกเปนจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย นํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่พัฒนาการคิดวิเคราะห
ของเด็กปฐมวัย มาใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเปดโอกาส ใหเด็ก ไดพัฒนาการ
คิดวิเคราะห ดานการสังเกต การเปรียบเทยีบ การจําแนก และการสรุป ผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเปน
แนวทางใหกับครูและผูเกี่ยวของ นําไปใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีความพรอมทางดานการคิด
วิเคราะห และสามารถนําไปปรับใช เชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนๆ ในระดับชั้นที่สูงขึ้นตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ     
ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร สํากัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสุรนิทร 
เขต 1จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 22 คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ  
ตําบลชมุแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 22 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sample) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การคิดวิเคราะห 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
               ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองโดยใชระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ  
4 วัน รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ ตําบลชุมแสง  
อําเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร เขต 1 
 2. การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย  หมายถึง ความสามารถในการคิดที่เด็กไดใชในการคิด
วิเคราะหที่เกิดจากความสามารถในการใชประสาท สัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ 
คาดคะเน ในเร่ืองสี ขนาด รูปราง ปริมาณ ขององคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยจําแนกออกเปนสวนๆ
การจําแนกแจกแจงองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีแบงในการคิด
วิเคราะหออกเปน 4 ดาน ไดแก 
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                   2.1 การสังเกต  คือการใชประสาทสัมผัส  อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไปสัมผัสโดยตรงกับวตัถุ เหตุการณ หรือปรากฏการณ  และเกิด
การสังเกตถึงลักษณะ  รูปราง สี ขนาด ฯลฯ เปนตน 
                  2.2  การเปรียบเทียบ คือ สังเกตลักษณะและคุณสมบัติตางๆ เชนประโยชน รูปราง สี 
ขนาด จํานวนของคน สัตวและสิ่งของ ตั้งแต 2 อยาง หรือมากกวา 2 อยางขึ้นไป มาเปรียบเทียบ 
   2.3 การจําแนก คือการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณ ที่มีความเหมือนกัน
และแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ เชน การจําแนกจัดประเภทของคน 
สัตว สิ่งของ ปรากฏการณทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ตามเกณฑ สี อายุ รูปราง ขนาด 
ลักษณะคลายคลึง หรือแตกตาง 
   2.4 การสรุป คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผลจากการ
สังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก จัดหมวดหมู และการใชความรูเดิมผสานกับความรูใหมสูการ
สรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผล 
 การคิดวิเคราะหสามารถวัดไดโดยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงออกเปน 4 ดาน คือ 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหดานการสังเกตแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหดานการเปรียบเทียบ 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหดานการจําแนก และแบบทดสอบการคิดวิเคราะหดานการสรุป 
 3. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  (Children as a Researcher) เปนรูปแบบการสอน
ที่ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545: 10) ไดพัฒนาขึ้นใชในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและการ
ประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสาน  วิธีการสอนการเรียน การประเมินและ
การแนะแนว ใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกันในชั้นเรียนโดยใหเนนเด็กเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู ดวยการใหเด็กเรียนรูดวยวิธีการวิจัย ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ได
ลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตน 
ในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรูพรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผน
ลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไรจากนั้นลงมือ
ดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและ
นําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรู) ไดแบงขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยโดยมีกระบวนการดังนี้ 
      1. ขั้นทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ 
      ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความอยากรู
อยากเห็น  และความตองการของเด็ก   ในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิดเพื่อให
เด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรู มากที่สุด 
ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร เพ่ือการวางแผนจัดกระบวนการ
เรียนรูใหมีความตอเนื่อง บูรณาการสาระการเรียนรูและสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูใหสัมพันธกัน โดย 
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      2. ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
     กําหนดแหลงเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนด แหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็กตองการ
ศึกษา ซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียนศึกษานอกสถานที่ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่กําหนด
โดยนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่การเลือกหัวขอที่จะศึกษา  ทําแผนที่
ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิด  จากคําตอบของนักเรียนทุกคน เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวม 
และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคน ที่อยากเรียนรูศึกษาคนควาขีดเขียนและจดบันทึกใหเด็ก
สรุปผลการศึกษาคนควา  นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจ
ในเร่ืองที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรู และผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชน
ตอไป 
       3. ขั้นการประเมินผล 
        การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง  4 ดาน ไดแก พัฒนาการทางดาน
รางกาย พัฒนาการทางดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการทางดาน
สังคมการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต การสืบคนการศึกษาคนควาขอความรู 
การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมายกระบวนการกลุมการวางแผน การ
ตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดแยง การคนควาหาคําตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การมีสวนรวมการแกปญหา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การสรุปขอความรู การแสดง
ความคิดเห็นความรูสึก การวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การทํางานรวมกัน มนุษยสัมพันธ 
การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน 
          สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มาปรับ
เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมประสบการณการเรียนรู ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
       3.1  ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความ
ตองการของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของของเด็ก รวมถึงการเลา
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการศึกษา เพ่ือเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสื่อความหมายและทักษะ
การลงความเห็น จากนั้นครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยาก
เรียนรูโดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะหในทุกๆ ดาน 
       3.2  ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก 
ครูพาเด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรู มีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางการดําเนินกิจกรรม
ศึกษาที่แหลงเรียนรูเด็กจะไดฝกฝนความสามารถดานการคิดวิเคราะห ทั้ง 4 ดานไดแก การสังเกต
การเปรียบเทียบ  การจําแนก  การสรุป โดยระหวางทํากิจกรรมครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะ
สังเกตสิ่งตางๆ รวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคาํตอบ จากนั้นใหเด็กเลือกหัวขอที่จะศึกษา
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จากแหลงเรียนรู โดยครูกระตุนใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็กใหเด็กไดเลือกตามความ
สนใจ หลังจากนั้นจึงใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคนและแสวงหาความรูใหม 
      3.3 ขั้นการประเมินผล คือการประเมินผลที่ครูใชวิธีที่หลากหลาย เชน การสังเกต
พฤติกรรม การสัมภาษณ การพูดคุย การจดบันทึก เพ่ือทําการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
โดยใชแบบทดสอบการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
      ในแตละขั้นเด็กนักวิจัย เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว พัฒนาการสิ่งที่
เด็กเรียนรูการแสดงออกการ พูดคุยสนทนา การคนควา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนทนา
รวมกัน บูรณาการเชื่อมโยงการคิดวิเคราะหในกิจวัตรประจําวันใหสอดคลองกับการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 ตัวแปรจัดกระทํา                                            ตัวแปรตาม 
 
 
                                                    
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีการคิดวิเคราะหสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง 
 
 
 

การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวจัิย 

 
  การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
      



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 
  1.1 ความหมายของการเรียนรู 
  1.2 ลักษณะสาํคัญของการเรียนรู 
  1.3 ธรรมชาตกิารเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  1.4 วิธีการเรยีนรูของเด็กปฐมวยั 
  1.5 หลักการจัดประสบการณกจิกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  1.6 ทฤษฎีการเรยีนรู 
  1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 
  2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.2 ความหมายของจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
  2.3 ลักษณะสาํคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย 
  2.4 กระบวนการจัดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.5 ลักษณะกจิกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
  2.7 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู 
             3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
  3.1 ความหมายของการคิด 
  3.2 ประเภทของการคิด 
  3.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการคิดวิเคราะห 
  3.4 ความสําคญัของการคิดวิเคราะห  
  3.5 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
  3.6 ความหมายของการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
  3.7 องคประกอบพื้นฐานเกีย่วกับการคิดและการคิดวเิคราะห 
  3.8 กระบวนการคิดวิเคราะห 
  3.9 ลักษณะของการคิดวิเคราะห  
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  3.10 แนวทางการสงเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
  3.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผูวิจัยมีสาระ 
นําเสนอโดยลําดับ ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการเก่ียวกับการเรียนรู 
  1.1.1 ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของไวก็อตสกี ้

สุรางค โควตระกูล (2547: 61-64) ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการเชาวปญญาของ 
วิก็อทสกี้ไววา ทฤษฎีเชาวปญญาของวิก็อทสกี้ เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม และการ 
เรียนรู  ที่มีตอการพฒันาการเชาวปญญาวิก็อทสกี้กลาววา การเขาใจพัฒนาการของมนุษยจะตอง 
เขาใจวัฒนธรรม ที่เด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูเพราะตั้งแตแรกเกิด มนุษยจะไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย คือ “วัฒนธรรม” วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้ผลผลิต 
ของพัฒนาการเด็ก เปนตนวาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง  ควรจะมีความสามารถทางใดบาง สถาบัน 
สังคมตางๆตั้งแตครอบครัวขึ้นไปก็มีบทบาทที่สําคัญที่จะชวยใหเด็กเรียนรู และมีอิทธิพลตอ
พัฒนาการทางเชาวปญญา พัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็กแตละวัยจะเพ่ิมขึ้นถึงขั้นสูงสุดตาม
ศักยภาพของแตละบุคคลได ก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากผูใหญที่อยูใกลชิดกับเด็ก เชน ญาติ
หรือเพ่ือนวัยเดียวกัน 
  เด็กบางคนสามารถเรียนรูสิ่งใหมดวยตนเอง โดยไมตองใหผูใหญชวย เด็กบางคน
ไมสามารถจะเรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเอง แตถาผูใหญใหความชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็จะสามารถ
ทําได แตเด็กบางคนจะไมสามารถเรียนรูไดแมวาจะไดรับความชวยเหลือ ซึ่งวิก็อทสกี้ก็อธิบายวา
เด็กแตละคนที่อยูในวัยเดียวกันจะมีบริเวณของความใกลเคียงพัฒนาเชาวปญญาแตกตางกัน บาง
คนอยูเหนือ Zone of Proximal growth บางคนอยูระหวางและบางคนอยูต่ํากวา ตัวอยางเชน ในการ 
ทดสอบเด็กอายุ 5 ขวบ 3 คน ดวยการใหตอบคําถาม ปรากฏวาเด็กสองคนตอบปญหาไดเทากัน  
ผูทดสอบมักจะสรุปวาเด็กสองคนมีระดับเชาวปญญาไมแตกตางกัน แตถาผูทดสอบใหเด็กสองคน 
ตอบปญหาของอายุ 7 ขวบโดยใหความชวยเหลือ เชน อธิบายหรือชี้แนะ ปรากฏวาเด็กคนหนึ่งตอบ 
ปญหาของอายุ 7 ขวบได แตอีกคนหนึ่งตอบไมได ก็แสดงวาเด็กคนที่ตอบไมไดอยูต่ํากวา Zone of 
Proximal Growth วิก็อทสกี้ ไดเรียกการชวยเหลือในการเรียนรูวา “Scaffolding” ซึ่งหมายวา การให 
ความชวยเหลือเด็กในการเรียนรูหรือการแกปญหา หรือการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเด็กไม 
สามารถทําไดดวยตนเองใหสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค 
  หลักการพื้นฐานของการสอน (สุรางค โควตระกูล. 2547: 309) 

1. ผูเรียนเปนผูที่ลงมือกระทํา (active) และจะตองมีสวนในการเรียนรู 
2. การเรียนรูทุกชนิดเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคมถือวาสังคมเปนแหลงสําคญั 

 ของการเรียนรู และพัฒนาการเชาวปญญา 
3. ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีและมากขึ้นถาหากมีคนชวย 
4. ผูเรียนทุกคนมี “Zone of Proximal Development” ครูหรือผูสอนจะตองทราบวา 
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ผูเรียนมี Zone of Proximal Development ตางกัน บางคนอยูเหนือ บางคนอยูระหวาง และบางคน 
อยูต่ํา การชวยเหลือจากครูจะชวยใหทุกคนเกิดการเรยีนรูตามศักยภาพของตน การมีปฏิสัมพันธ 
ระหวางครูและนักเรียนจึงสําคัญมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่อยูต่ํากวา Zone of Proxima 
lDevelopment  
  5. การพูดอยางรูคิดภายในหรือการคิดในใจ (Inner Speech) มีความสําคัญในการ 
เรียนรูจากการวิจัยพบวาผูที่แกปญหาไดดีใช  Inner Speech ในการวางแผนการทํางานหรือ 
แกปญหา 
                    สรุปทฤษฎเีชาวปญญาของวิก็อทสกี้ไดวา เด็กจะเรียนรูตองใหเปนผูลงมือทําและม ี
สวนในการเรยีนรู พัฒนาการทางเชาวปญญาของเด็กแตละวัย  จะเพิ่มขึ้นถึงขั้นสงูสุดตามศักยภาพ 
ของแตละบุคคลได  ก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากผูใหญที่อยูใกลชิดกับเด็ก เชน ญาติ หรือเพ่ือน 
วัยเดียวกัน การชวยเหลือจากครูจะชวยใหเด็กทุกคนเกิดการเรียนรู    ตามศักยภาพของตน การมี
ปฏิสัมพันธระหวางครูและนกัเรียนจึงมีสําคัญมาก    
           1.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของพอีาเจต(Jean Piaget) 
         สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547: 36-39) ไดสรุปทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต ไววา มนุษยมีความสามารถในการสรางความรูผานการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมซ่ึงปรากฏอยูในตัวเด็กตั้งแตแรกเกิด ความสามารถนี้คือ การปรับตัว (Adaptation) เปน
กระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Schema) โดยการมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ
สิ่งแวดลอม 2 ลักษณะคือ เด็กพยายามปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยซึมซาบประสบการณ 
(Assimilation) และการปรับโครงสรางสติปญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) ไดกลาวถึง ทฤษฎีทางดานพุทธิ
ปญญา (Cognitive Theory) การสรางขอความรู(Schemata) วาเปนกระบวนการรับรู ความเขาใจ
และการคิดของเด็กเม่ือมีวุฒิภาวะ เปนกระบวนการที่เกิดจากการกระทํา 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการซึมซับสิ่งใหม (Assimilation) และกระบวนการปรับความสมดุลของความรูเดิมและ
ความรูใหม (Accommodation) ซึ่งการรับประสบการณใหมเขาสูกรอบความรูที่สอดคลองกับ
ประสบการณเดิมที่มีอยู แลวซึมซับเปนความรู ซึ่งการจะซึมซับหรือไมขึ้นอยูกับความรูและความ
เชื่อที่มีมากอนเหมือนกัน หากความรูใหมสัมพันธกับความรูเกาที่มีอยูแลวเกิดความสมดุล กรอบ
ความรูเดิมจะรวมความรูที่ไดรับเขาไป ทั้งนี้การพัฒนากระบวนการรับรูจะเปนไปตามวัยของเด็ก  
พีอาเจตไดแบงขั้นพัฒนาการเรียนรูออกเปน 4 ขั้น คือ (สุรางค โควตระกูล.2548: 48 - 57) 
       ขั้นที่ 1 เปนขั้นการเคลื่อนไหวและสัมผัส (Sensory motor) ตั้งแตแรกเกิดถึง  
2 ขวบ ซึ่งไดแบงขั้นตอนออกเปน 6 ขั้น คือ 

1.1 ขั้นปฏิกิริยาสะทอน Reflex  (0 - 1 เดือน) ทารกจะมีพฤติกรรมที่เปน 
ประสาทอัตโนมัติที่มีตั้งแตแรกเกิด เชน การดูด เปนตน และพยายามปรับเขากับสภาพแวดลอม 
โดยมิไดเกิดการเรียนรู เชน ดูดนมจากแม ดูดนมจากขวด เปนตน 
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        1.2  ขั้นพัฒนาอวัยวะเคลื่อนไหวดานประสบการณเบื้องตน 
(Primary CircularReaction) (1 - 3 เดือน) ทารกจะแสดงพฤติกรรมงายๆ และซ้าํๆ โดยไมเบือ่ เชน 
กํามือและเปดออกซ้ําๆ ซึ่งกระทําโดยปราศจากจุดมุงหมาย เด็กจะสนใจสิ่งที่เคลือ่นไหว 
        1.3 ขั้นพัฒนาเคลื่อนไหวโดยมีจัดมุงหมาย Secondary Circular Reaction  
(4 - 6เดือน) พีอาเจตกลาวถึงขั้นน้ีวา เปนขั้นแรกที่ทารกแสดงพฤติกรรมโดยตั้งใจและมีจุดมุงหมาย 
เด็กจะแสดงความสนใจตอผลของพฤติกรรม เชน กระตุกเทาเพื่อใหตุกตาที่แขวนสั่น หรือสั่นของ
เลนเพราะความสนใจในเสียงที่เกิดการสั่นพฤติกรรมในขั้นนี้ เกิดขึ้นซ้ําๆโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว 
                         1.4 ขั้นพัฒนาการประสานของอวัยวะ Coordination of Secondary 
 Reaction (7 - 10 เดือน) ทารกจะเริ่มแกปญหาอยางงายๆ โดยใชพฤติกรรมในอดีตมาชวย เด็กวัย
นี้สามารถหาสิ่งที่ซอนไวได เชน อาจผลักหมอนตุกตาที่ซอนอยู เด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับความมี
ตัวตนของวัตถุ (Object Permanence) เด็กจะเริ่มรูวาตนเองเปนอิสระ เด็กจะสามารถแยกสิ่งที่ตน
ตองการและไมตองการออกจากกัน และสามารถเลียนแบบการเคลื่อนไหวจากผูอ่ืน ซึ่งพฤติกรรม
เหลานี้จะเปนเครื่องมือชวยแกปญหาในสิ่งที่ตนอยากได 
                         1.5 ขั้นพัฒนาการความคิดริเริ่มแบบลองผิดลองถูก Tertiary Circular 
 Reactions (11 - 18 เดือน) เด็กจะลองพฤติกรรมแบบถูกผิด (Trial and Error) เด็กจะสนใจผลของ
พฤติกรรมใหมๆ มักทดลองทําดูหลายๆ แบบ และสนใจผลที่เกิดขึ้น ซึ่งตางจากขั้น Secondary 
CircularReaction คือ เด็กไมเพียงแตทําซ้ําแตทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ เปนการทดลอง
สิ่งแวดลอมเพ่ือดูวาเกิดอะไรขึ้นอยางมีจุดมุงหมายและมีความคิดริเริ่มของการกระทํา ซึ่งพีอาเจต
สรุปวา ความคิดริเริ่มเปนสมบัติที่สําคัญของเชาวปญญา 
                         1.6 ขั้นการเริ่มตนของความคิด (Beginning of Through) ขั้นพัฒนาโครงสราง
สติปญญาเบื้องตน (18 เดือนถึง 2 ขวบ) เด็กสามารถประดิษฐวิธีการใหมๆ โดยใชความคิดในการ 
แกปญหา สามารถเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง และสามารถแกปญหาได ในขั้น 
นี้ถาเด็กพบปญหาใหมที่ตนประสบ แตไมมีวิธีแกปญหามากอน เด็กจะประดิษฐวธิีใหม เปนการ 
แสดงวาเด็กเริ่มใชความคิดซึ่งในขั้นน้ีพีอาเจตสรุปวา เด็กจะเริ่มเรียนรูความสัมพันธของสิ่งแวดลอม
และความสามารถอนุมานความสัมพันธของเหตุและผลได เด็กในขั้นน้ีสามารถที่จะมีจินตนาการ 
กอนที่จะเร่ิมแสดงพฤติกรรม เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ โดยไมจําเปนตองเห็นตัวอยาง 
จริงๆ แตเลียนแบบจากการจํา 
                       สรุปวา ขั้น Sensory Motor เปนขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาความคิด 
กอนที่เด็กจะพูดและใชภาษาได พีอาเจตกลาววาสติปญญาความคิดของเด็กในวัยน้ีแสดงออกโดย
การกระทํา(Action) เด็กสามารถแกปญหาไดแมวาจะไมสามารถอธิบายได 
                        ขั้นที่ 2 ขั้นกอนปฏิบัติการ (Preoperational) (18 เดือน ถึง 7 ขวบ) เปนวัยกอน
เขาโรงเรียนและวัยอนุบาล เด็กวัยน้ีมีโครงสรางทางสติปญญา (Structure) ที่จะใชสัญลักษณแทน
วัตถุสิ่งของที่อยูรอบๆ ตัวหรือพัฒนาการดานภาษา เร่ิมดวยการพูดเปนประโยคและเรียนรูคําตางๆ
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เพ่ิมขึ้น เด็กจะรูจักคิดในใจ แตอยางไรก็ตามความคิดของเด็กก็มีขอจัดหลายประการ โดยเฉพาะ
ตอนตนๆ ของวัยน้ี มีสิ่งที่เด็กวัยนี้ทําไมไดเหมือนกับเด็กวัยประถมหลายอยาง ลักษณะเชาวปญญา
ของเด็กวัยนี้อาจสรุปไดวา 
       2.1 เด็กวยันี้จะเขาใจภาษาและทราบวาของตางๆ มีชื่อและใชภาษาเพื่อชวยใน
การแกปญหาได 
       2.2 เด็กเลียนแบบผูใหญในเวลาเลน (Deferred Imitation) หรือเลียนแบบได
โดยตัวแบบไมตองอยูหนา จะเห็นจากการเลนขายของเด็กหรืออาบนํ้าตุกตา หรือเลนบทบาทสมมติ
หรือแสรงทํา เชนเด็กจะเลนทําเปนแกลงนอนหลับ หรือใชสิ่งตางๆ เลนเปนแบบจริง เชน กลอง
กระดาษทําเปนรถยนต 
       2.3 ความตั้งใจทีละอยาง (Castration) วัยนี้จึงจะทําใหเด็กมีความคิดบิดเบือน
(Distort) จากความเปนจริง โดยพีอาเจตทดลองใหเด็กอายุ 5 ขวบ ดูลูกปดทําดวยไม โดยในกลอง
ประกอบดวยลูกปดสีขาว 20 ลูก และสีน้ําตาล 7 ลูก และถามเด็กวาลูกปดสีใดมีมากกวา  
เด็กสามารถตอบถูกวาเปนสีขาว แตถามวาระหวางลูกปดสีขาวกับลูกปดทั้งทั้งหมดอะไรมีมากวา 
เด็กยังคงตอบสีขาวมีมากกวา เด็กยังตอบไมไดวาทั้งหมดมีมากกวาสีขาว เพราะเด็กไมเขาใจวาสี
ขาวเปนสวนหนึ่งของลูกปด 
        2.4 มีการยดึตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentrism) ไมสามารถเขาใจความ
คิดเห็นของผูอ่ืน หรือไมไดเขาใจวาผูอ่ืนจะคิดอะไร ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือเวลาเด็ก 2 คน วัยนี้เลน
ดวยกันและคุยกัน ถามองดูผิวเผินจะคิดวาคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน แทจริงแลวเด็กตางคนตางคุย
ตางเลนความจริงของเด็กวัยนี้ คือ สิ่งที่ไดรับรู 
        2.5 เด็กวัยน้ีไมสามารถจะทําปญหาการเรียงลําดับ (Striation) ได เชน  
ไมสามารถจะเรียงของมากไปหานอย นอยไปหามากหรือความยาวสั้น และนอกจากนี้ เด็กยังไม
เขาใจ Reversibility คือ เด็กไมสามารถเขาใจวา ถา 2 + 2 = 4 แลว 4 - 2 = 2 
        2.6 เด็กวัยนี้จะไมเขาใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เพราะเด็กวัยน้ี
จะใชเหตุผลจากรูปรางที่เห็น หรือ States ไมใชการแปลงรูปเปนอยางอ่ืน (Transformation) 
ตัวอยางที่มีชื่อเสียงของพีอาเจต ที่แสดงถึงพัฒนาการทางดานเชาวปญญาความคิดของเด็กวัยนี้
ไดแก การทดลองที่ใชแกว 2 ใบ ที่มีขนาดสูงเทากนั แลวใสน้ําลงไปเปนจํานวนเทากันเพื่อใหระดับ
น้ําในแกวสองใบเทากัน เม่ือเทน้ําลงไปในแกว 2 ใบ เปนปริมาณเทากัน เด็กจะตอบวาเทากัน แต
เม่ือเทนํ้าจากแกวใบหนึ่งไปใสแกวอีกใบที่มีความสูงและความกวางตางจากแกวใบแรก โดยเทน้ําใส
ในแกวใบที่ 3 น้ีจนหมด จะไดความสูงของน้ําตางที่กัน เด็กจะตอบไมไดวาน้ําทั้งสองแกวเทากัน
เหมือนเดิมเด็กจะมีความเขาใจวาน้ําในแกวที่สูงกวามีปริมาณมากกวา เด็กมีการตัดสินใจอยางผิว
เผิน จากสิ่งที่ตนเห็นและรับรู ไมสามารถอาง (Inferred) จากหลักฐานขึ้นมาประกอบ ไมสามารถที่
จะเขาใจในความคงตัวของของที่มีจํานวนเทากัน แมวาจะเปลี่ยนรูปรางจํานวนก็ยังคงเทากันอยู 
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      สรุปขั้น ขั้นที่เชาวปญญาความคิดของเด็ก Preoperational Stage วัย 18 เดือน
ถึง 7 ขวบ ความคิดของเด็กวัยน้ีขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ไมสามารถที่จะใชเหตุผลอยาง 
ลึกซึ้ง แตเปนขั้นที่เด็กเริ่มใชภาษา สามารถที่จะบอกชื่อสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเขาและเกี่ยวของกับ 
ชีวิตประจําวันของเขา สามารถที่จะเรียนรูถึงสัญลักษณและใชสัญลักษณได เด็กวัยนี้มักเลนบทบาท 
สมมติ เชน  พูดกับตุกตาเหมือนพูดกับคนจริงๆ เด็กวัยนี้มีความตั้งใจทีละอยาง และไมสามารถที่จะ 
เขาใจวาสิ่งที่เทากันแมจะเปลี่ยนรูปรางหรือแปรสภาพหรือเปลี่ยนที่วาง   ควรจะยังคงเทากันและยัง 
ไมสามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งของมากและนอยยาวและสั้น ไดอยางแทจริง และมีการยึดตนเอง 
เปนศูนยกลาง ไมสามารถที่จะเขาใจความคิดของคนอื่น 
     ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (Concrete Operation) อายุ 7 - 11 ป
พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยนี้ แตกตางกับขั้น Preoperational มาก เด็กวัย 
นี้จะสามารถที่จะสรางกฎเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได ถาหากแสดงการทดลอง 
เกี่ยวกับน้ําในแกว 2 ใบที่เทากัน และเทน้ําจากแกวใบหนึ่งไปในแกวใบที่   3 ที่มีขนาดเล็กกวา เด็ก 
วัยนี้จะตอบไดวาน้ํายังคงมีจํานวนเทากัน แมวาระดับน้ําจะไมเทากัน เด็กวัยนี้เขาใจเหตุผลวา ของที่ 
มีขนาดเทากัน แมวาจะแปรรูปรางก็ยังคงมีขนาดเทากันหรือคงตัว 
        3.1 การสรางภาพในใจ(Mental Representation) เด็กวัย 7 - 11ป สามารถที่จะ
วาดภาพความคิดในใจได ซึ่งตรงขามกับเด็ก วัย 2 - 7 ป ซึ่งไมสามารถที่จะทําได ถาหากจะถาม
เด็กอายุ 5 ขวบ หลังจากกลับจากโรงเรียนใกลๆบานใหบอกทางไปโรงเรียน เด็ก 5 ขวบจะไม
สามารถบอกได แตเด็ก 7 - 11 ป จะสามารถบอกหรืออธิบายหรือเขียนแผนที่ไปโรงเรียนได 
     3.2  ความคงตัวของสสาร (Conservation) เด็กในวัย 7 - 11 ป สามารถที่จะบอก
ไดวาของเหลวหรือของแข็งจํานวนหนึ่ง จะมีจํานวนคงที่แมวาจะเปลี่ยนหรือสถานที่วาง เปนตน ใน
การทดลองเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร เด็กวัย Concrete Operations จะสามารถตอบได 
                      3.3  การคิดเปรียบเทียบ (Relational Terms) เด็กในวัย  Concrete Operations
สามารถที่จะคิดเปรียบเทียบได และสามารถท่ีจะเขาใจวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะใหญกวา มากกวา นอยกวา
ใหขึ้นอยูกับวา เปรียบเทียบกับอะไร เชนเดียวกับความมืดและความสวาง  ขึ้นอยูกับวาเปรียบเทียบ
กับอะไร เขาใจวาของตางๆ  มีความสัมพันธกันไมใชเปนสิ่งที่สมบูรณในตัว  (Absolute) นอกจากนี้
เด็กวัยน้ีจะเขาใจความหมายของสวนยอยและสวนรวม 
                      3.4 การแบงกลุมหรือจัดหมู (Class Inclusion) เด็กวัย Concrete Operations
สามารถที่จะตั้งเกณฑที่จะชวยแบงหรือจัดสิ่งของรอบๆตัวเขาเปนหมวดหมูได เชน เขาใจวาจะแบง
สุนัข แมว มา รวมกันได เพราะเปนสัตวสี่เทาเหมือนกัน ถาเอาลูกกวาดสีตางๆกัน เชน ลูกกวาดหอ
ดวยกระดาษสีเหลือง 8 อัน และลูกกวาดหอดวยกระดาษสีน้ําตาล 4 อัน และตั้งคําถามวา “ลูกกวาด
สีเหลืองมีมากกวาหรือลูกกวาดมีมากกวา” เด็กวัยนี้จะตอบวา “ลูกกวาด” ซึ่งตรงกันขามกับเด็กวัย  
5 ขวบ 
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      3.5 การเรียงลําดับ (Serialization and Hierarchical Arrangements)เด็กในวัย
Concrete Operationsสามารถที่จะจัดเรียงของตามลําดับ ความหนัก ความยาวได เชน เอาไมขนาด
ตางๆ กัน และบอกใหเด็กวัยน้ีเรียงระดับตามความยาว เด็กวัยนี้จะทําไดอยางงายดาย 
                       3.6 การคิดยอนกลับ (Reversibility)เด็กในวัย Concrete Operations สามารถคิด
ยอนกลับได เชน เด็กวัยนี้คิดไดวา ถา 5 + 7 = 12 หรือ 12 - 7 = 5 เปนตน 
      สรุป พัฒนาการทางเชาวปญญาและความคิดของเด็กอายุระหวาง 7-11 ป นับวา
เปนไปอยางรวดเร็วมาก ในขั้นน้ี พีอาเจตเรียกวา Concrete Operations เด็กวัยนี้มีเชาวปญญาที่มี
คุณภาพแตกตางจากขั้น Preoperational คือ สามารถที่จะอางอิงดวยเหตุผล และไมขึ้นกับการรับรู
จากรูปรางเทาน้ัน เด็กวัยน้ีสามารถแบงกลุมโดยใชเกณฑหลายๆ อยาง และคิดยอนกลับ 
(Reversibility)ได ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมและความสัมพันธของตัวเลขก็เพ่ิมขึ้น 
      ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติการอยางเปนระบบ (Formal Operations) (12 ปถึงวัยผูใหญ)
ขั้นน้ีถือเปนขั้นสุดยอดทางเชาวปญญาและความคิด เพราะเด็กจะเร่ิมคิดเปนผูใหญ ความคิดแบบ
เด็กจะสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือจากขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดอยาง
นักวิทยาศาสตรสามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎีและเห็นวาความจริงที่เห็นดวยกับการรับรูไมสําคัญ
เทากับความคิดถึงสิ่งที่เปนไปได (Possibility)พีอาเจตสรุปวา   เด็กวยันี้เปนผูที่มีความคิดเหนือกวา
สิ่งปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง และมีความพอใจที่จะพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่
ไมมีตัวตน หรือสิ่งที่เปนนามธรรม 
       การคิดแกปญหามีความสําคัญตอกระบวนการเรียนรู โดยการคิดแกปญหาเปน
ขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางสติปญญา โดยคิดอยางมีเหตุผล กับสิ่งที่เปนนามธรรม การคิดตั้ง
สมมุติฐานอยางมีเหตุผล เม่ือเด็กไดรับประสบการณตรง หรือปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ จนสามารถ
ผสมผสานความคิดนําไปสูพัฒนาการทางสติปญญาตามลําดับขั้นพัฒนาการ 4 ขั้นตอน 
       สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 36 - 39) กลาวถึง พัฒนาการทางสติปญญาวา 
มนุษยมีความสามารถในการสรางความรูผานการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งปรากฏในตัวเด็ก
ตั้งแตแรกเกิด ความสามารถนี้คือ การปรับตัว (Adaptation) เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสราง
ตามความคิด (Scheme) โดยมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 ลักษณะคือ เด็กพยายาม
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยซึมซับประสบการณ (Assimilation) และการปรับโครงสราง
สติปญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุลในโครงสรางความคิดความ
เขาใจ(Equilibration) ความสามารถนี้เปนสวนสําคัญ ของโครงสรางทางสมอง นอกจากนี้ เพียเจต 
เนนเรื่องการเรียนรูเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กมี ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและผูใหญในการเขาสังคมนั้น 
        พัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีของเพียเจต เปนไปตามลาํดับขั้นดังนี้ 
        อายุ0 - 2 ป ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) เด็กเรียนรู
โดยใชประสาทสัมผัส เชน ปาก หู ตา สิ่งแวดลอมรอบตัว 
        อายุ 2 - 6 ป ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Intuitive or Preoperational) 
เรียนรูภาษาพูด สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทางในการสื่อความหมาย รู จักสิ่งที่เปนตัวแทน 
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(Representation) โครงสรางสติปญญาแบบงายๆ สามารถหาเหตุผลอางอิงไดมีความเชื่อใน
ความคิดของตนเองอยางมาก ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ 
         อายุ 7 - 11 ป ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operations) รับรู
รูปธรรมไดดีใชเหตุผลสรางกฎเกณฑเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ เปนนามธรรม 
         อายุ 11- 6 ป ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) รูจักคิด
หาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมุติฐาน แกปญหา พัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ  
มีความคิดเทาผูใหญ   
      1.1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการสอนของบรูเนอร (Bruner. 1969 : 55 - 58) 

     บรูเนอรเชื่อวา  ครูสามารถชวยจัดประสบการณใหเด็กเกิดความพรอมที่จะเรียน 
ไดโดยเสนอวาการจัดการศึกษา นั้นตองคํานึงถึงพัฒนาการวาเปนตัวเชื่อมระหวางความรู และการ
สอนกลาวคือ ทฤษฎีพัฒนาการจะเปนตัวกําหนดเนื้อหาความรูและวิธีสอน ในการจะนําเนื้อหาใดมา
สอนเด็กนั้นควรพิจารณาวาขณะนั้นเด็กมีพัฒนาการอยูในระดับใด มีความสามารถเพียงใด กิจกรรม
การเรียนการสอนตองสอดคลองกับพัฒนาการและความสามรถเพียงใด บรูเนอรกลาววา เราจะ
สามารถสอนวิชาใดๆ ก็ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชวิธีการที่เหมาะสมใหกับเด็กคนใดคนหนึ่งใน
ระดับอายุใดก็ได พัฒนาการทางสติปญญาจองเด็กตามทฤษฎีของบรูเนอรเปนดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 ขัน้สัมผัส (Enactive) เปนขั้นของการเรียนรู ไดจากการจับ การเห็นการ
ถูกตอง 
                         ขั้นที่ 2 ขั้นคิดจากภาพที่ปรากฏ (Iconic) 
                        ขั้นที่ 3 ขั้นสัญลกัษณ (Symbolic) เปนขั้นของการคิดที่สามารถถายทอดเปน
ภาษา 
       จากหลักการทางทฤษฎีดังกลาว การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จะเนนถึง
การเรียนการสอนที่ผูเรียน มีโอกาสของการใชประสบการณเดิมมาสานเชื่อมกับประสบการณใหม 
ดวยการใชกระบวนการคิด สรางองคความรู เกิดการเรียนรูอยางมีขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูและ
แกไขปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 
     1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L.Thorndike)  
        ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L.Thorndike) เปนทฤษฎีที่กลาวถึง
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (S - Stimulus) กับการตอบสนอง (R - Response) ซึ่งการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดตองสรางความเชื่อมโยง นั่นคือ การลองผิดลองถูก (Trial and Error) และกฎแหงการ
เรียนรูตามทฤษฎีเชื่อมโยง ประกอบดวยกฎ 3 ประการดังนี้ (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 54) 
    1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง  สภาพความพรอมของ
ผูเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งไดแก วุฒิภาวะ และอวัยวะตางๆของรางกายรวมถึง ความพึงพอใจที่
จะนําไปสูการเรียนรู 
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    2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การสรางความมั่นคงของ
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง   ที่ถูกตองโดยการกระทําซ้ําบอยๆ ยอมทําใหเกิดการ
เรียนรูไดคงทนถาวร 
    3. กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Effect) หมายถึง ผลที่ไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรม 
การเรียนรูแลว ถาไดรับผลที่พึงพอใจ ผูเรียนยอมที่จะอยากเรียนรูอีก แตถาไดรับผลที่ไมพึงพอใจ
ผูเรียน ยอมไมอยากเรียนรู และเบื่อหนายตอการเรียนรู 
           1.1.5  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร  (Skinner)   
    เม่ือตองการใหอินทรียเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง เราจะใหผูเรียน
เลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไมบอกแนวทางการเรียนรู แตเม่ือผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูเอง
แลวเราจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมนั้นๆ อีกทันที เพ่ือใหผูเรียนรูวาพฤติกรรม ที่เขาแสดงนั้นเปนพฤติกรรม 
การเรียนรูที่ถูกตอง ซึ่งกฎการเรียนรูของ สกินเนอร ก็คือ การเสริมแรง (Reinforcement) นั่นคือ 
การทําใหพฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นแลวมีความคงทนถาวรตอไปเรื่อยๆ แบงเปน 2 ประการคือ 
(เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 89) 
    1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การที่อินทรียไดรับสิ่ง
เราแลวเกิดความพอใจ เชน รางวัล คําชมเชย 
    2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ การที่อินทรียถูกนําสิ่ง
ที่ไมพอใจออกไปจากอินทรีย แลวเกิดความพอใจ 
 
                1.3  ความหมายของการเรียนรู 
   การเรียนรูมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยผูใหความหมายของการเรียน (Learning) 
แตกตางกันตามความคิดและ ความเชื่อ มีดังนี้ 
   ทิศนา แขมมณี; และชนาธปิ พรกุล (2544: 35) กลาววา การเรียนรูมีขอบเขตที ่
ครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ 
   1. การเรียนรูในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู” (Learning process) ซึ่ง 
หมายถึง การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู 
   2. การเรียนรูในความหมายของ “ผลการเรียนรู” (Learning outcome) ซึ่งไดแก ความรู
ความเขาใจในสาระตางๆ ความสามารถในการกระทําและการใชทักษะกระบวนการตางๆ รวมทั้ง
ความรูสึกและเจตคติอันเปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาการเรียนรู
เปนทั้งลักษณะผลลัพธอันเปนเปาหมาย (ends) และวิธีการที่นําไปสูเปาหมาย (means) กัทธรี 
(Guthrie) ใหความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
สิ่งเราที่กําหนดให (พัฒนา ชัชพงษ. 2541: 110) จากความหมายของการเรียนรูดังกลาว สรุปไดวา 
การเรียนรูเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองเปนขั้นตอน สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยาง
ถาวรซึ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดตามประสบการณหรือสิ่งเราที่ไดรับของแตละบุคคล 
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  ออซูเบล (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 9; อางอิงจาก Ausubel. 1978) กลาวถึง การเรียนรู
วาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เปนผลมาจากประสบการณ ทั้งน้ีไมรวมถึงวุฒิภาวะและอาการ
ที่ปรากฏชั่วครู การเรียนรูมิไดเกิดขึ้นอัตโนมัติ แตเกิดจากการไดรับประสบการณ แลวมีกระบวนการ
บูรณาการในสมอง ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลที่ไดรับไปสูการจําถาการไดรับประสบการณ
นั้น ไดรับการกระตุนและจูงใจ ที่ดีจะทําใหการรับขอมูลหรือประสบการณนั้นสรางความงอกงาม ใน
ความรูความเขาใจ มากขึ้นและจําไดนานหากขอมูลใหมที่ไดรับมีความสัมพันธและเชื่อมตอ ขอมูล
เกาหรือประสบการณเดิมที่มีอยู จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 80) กลาววา ธรรมชาติของกระบวนการที่มนุษยมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและเปนพฤติกรรมคอนขางถาวร เด็กตั้งแตแรกเกิดจนเติบโตเปน
ผูใหญ เกิดการเรียนรูไดจากการสังเกตการณเรียนรูของเด็ก เปนผลมาจากการมีประสบการณอยูใน
สิ่งแวดลอม และจากการฝกฝน นอกจากนี้ยังสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็ก ไดแกสภาพแวดลอม 
การมีปฏิสัมพันธ ความตองการและความสนใจของเด็กซึ่งปจจัยเหลานี้ทําใหความสามารถตางๆ 
ของเด็กถูกนําออกมาใชอยางมีประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีขอบเขต คือ ใชชวงเวลาสั้น
การรับรูเน้ือหาแบบรูปธรรม วิธีการเรียนรูแบบการเลน ลงมือปฏิบัติสํารวจสิ่งรอบตัวตามความพอใจ
ของตนเอง 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 35) กลาววา การเรียนรูเปนกลไกของการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมของบุคคล ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอยางถาวรโดยเปนผล
จากประสบการณ ที่ไดรับสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดลอม   
  สรุปไดวาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ตองเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ และเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก ครูมีหนาที่เปนผูชี้แนะและสนับสนุน เด็กมักจะเลียนแบบผูใหญ โดยเลือกเลียนแบบ
เฉพาะสิ่งที่เด็กสนใจการเรียนรูที่ดีสําหรับเด็กในวัยนี้ ตองใหเด็กลงมือกระทําดวยตนเองการมี 
ปฏิสัมพันธ ระหวางครูและเพื่อนเปนการเรียนรูที่สําคัญอยางหนึ่ง ของเด็กปฐมวัยกิจกรรมที่จัดตอง
สงเสริมพัฒนาการในทุกดานคือดานรางกายอารมณ-จิตใจสังคมและสติปญญา 
     
 1.4  ลักษณะสําคัญของการเรียนรู  
  ทิศนา แขมมณี; และชนาธปิ พรกุล (2544: 37 - 38) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการ
ที่มีลักษณะดงันี้ 
  1. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญา (a cognitive process) หรือ กระบวนการ
ทางสมอง ซึ่งบุคคลใชในการสรางความเขาใจ หรือการสรางความหมายของสิ่งตางๆ ใหแกตนเอง
ดังน้ันการเรียนรูจึงเปนกระบวนการของการจัดกระทํา (action on) ตอขอมูลและประสบการณมิใช
เปนเพียงการรับ (talking in) ขอมูลหรือประสบการณเทานั้น 
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  2. การเรียนรูเปนงานเฉพาะตนหรือเปนประสบการณสวนตัว (individual) ที่ไมมีผูใด
เรียนรูหรือทําแทนกันได 
  3. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม (a social process) เน่ืองจากบุคคลอยูใน
สังคมซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตนการปฏิสัมพันธทางสังคมจึงสามารถกระตุนการเรียนรูและ
ขยายขอบเขตของความรูดวย 
  4. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดทั้งจากการคิด การกระทํา การปฏิบัติการ
แกปญหา และการศึกษาวิจัยตางๆ 
  5. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตื่นตัว สนุก (active and enjoyable) และทําใหผูเรียน
รูสึกผูกพัน และเกิดความใฝรู การเรียนรูเปนกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสนุก ทาทายให “ใฝรูสิ่งอยาก” 
  6. การเรียนรู เปนกระบวนการ ที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (good 
environment) เพ่ือเอ้ืออํานวยใหบคุคลเกดิการเรียนรูไดดี 
  7. การเรยีนรูเปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในโรงเรยีน ครอบครัว
และชุมชน 
  8. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลง (change) กลาวคอื การเรียนรูจะสงผลตอการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งดานเจตคติ ความรูสึก ความคิดและการกระทําเพือ่การดํารงชีวิต
อยางเปนปกติสุขและความเปนมนุษยทีส่มบูรณ 
  9. การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต (life long process) บุคคลจําเปน 
ตองเรียนรูอยูเสมอ เพ่ือการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเอง การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตจึง
เปนกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยใหบุคคลและสังคมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  จากลักษณะสําคัญของการเรียนรูสรุปไดวา ลักษณะการเรียนรู คือ กระบวนการทาง
สติปญญาและสังคมที่เกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา โดยไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา และมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ การเรียนรูเกิดขึ้นไดตาม ลําดับ
ขั้นตอน จากการลงมือปฏิบัติคิดหาวิธีแกปญหาเปนงานเฉพาะตัวไมสามารถเรียนแทนกันได 
 
 1.5 ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  สายสุรี จุติกุล (2543: 50-51) กลาววาธรรมชาติการเรยีนรูของเด็กแตละคนนั้น 
ความแตกตางกัน ดังนี้ 
       1.5.1 ความแตกตางดานลีลาการเรียนรู 
  นักวิจัยพบวา ผูเรียนบางคนถนัดจะเรียนรูดวยการฟง คือ ฟงอยางเดียวก็ไดเร่ืองแลว
บางคนตองเห็นดวย บางคนชอบการเรียนรูแบบสบายๆ บางคนมีความกังวลเล็กนอย บางคนอาจ
เปนประเภทตองมีความกดดันหรือเรงเวลา บางคนชอบทํางานคนเดียว บางคนชอบมีเพ่ือนรวมงาน 
พอแม ผูปกครอง และครูควรพยายามเปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูดวยลีลาตางๆ และ
สังเกตเด็กวาถนัดไปทางไหน อยางไรก็ดีไมไดหมายความวาจะจํากัดลีลาการเรียนรูของเด็กไปใน
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ทิศทางใดทิศทางหนึ่งแตใหเพ่ิมความเขาใจวามีลีลาการเรียนรูตางๆ กันระหวางเด็กจะไดอาศัยวิธี 
การเหลานั้นเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู 
  1.5.2 ความแตกตางดานสติปญญา 
  เด็กแตละคนจะมีความถนัดและระดับสติปญญาที่แตกตางกัน ความแตกตางดานการ
เรียนรูชาหรือเร็ว เด็กแตละคนจะมีความสามารถในการรับรูไดตางกัน บางคนรับรูไดเร็วในขณะที่
บางคนรับรูไดชา 
  อรนุช ลิมตศิร ิ(2542: 30) กลาววาธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สรุปไดดังนี้ 
  1. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการคิด การกระทาํการ
ไดเห็น ไดฟง ไดรูสึก ไดชิม ไดดม 
  2. เด็กอายุในวัยเดียวกัน มีพัฒนาการโดยทั่วๆ ไปคลายคลึงกัน 
  3. เด็กแตละคนจะแตกตางกัน ในความสามารถที่ติดตวัมา ความเรว็ ความชา ของ
การเจริญเติบโต พัฒนาการบุคลิกภาพและประสบการณที่เคยมีมาแลว 
  4. เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันในการเลาเรียน ฝกฝนใหมีความสามารถและ
ทักษะไดพรอมกันในเวลาเดียวกันไดรวดเร็วเสมอกัน และมีความสาํเร็จไดทัดเทยีมกัน 
  5. เด็กมีความตองการหลายอยางที่ครูตองเอาใจใสดูแลใหไดรับความพอใจที่   เด็ก
ตองการ 
  ความรัก ความอบอุนจากพอแม ครู และผูใกลชิดอ่ืนๆ เด็กตองการเปนผูที่ไดรับการ
นับหนาถือตาในฐานะที่เปนคนหนึ่งในครอบครัว ในหองเรียน ในโรงเรียน เด็กตองมีความสําเร็จใน
งานที่ทําเด็กตองการที่จะมีความรูและความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่พบเห็น 
  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาธรรมชาติ ในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยแตละคนมีความ
แตกตางกันตามประสบการณเดิมที่เคยไดรับและความถนัด ดังน้ัน พอ แม ผูปกครองและครูผูสอน
ตองทําการสังเกตความถนัดในการเรียนรูของเด็กเพื่อจะไดจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมกับลีลาในการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนรู 
 
 1.6 วิธีการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
  กรมวิชาการ (2542: 3 - 5) กลาววา การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยเปนผลสืบ
เน่ืองมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดขึ้นจากกระบวนการ ที่เด็กมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเด็กจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและ
การเรียนรูจะเปนไปไดดวยดีถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรู จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กนอกจากนี้เด็กจะเรียนรูโดยผานการ
เลนเพราะการเลนถือเปนกิจกรรมหน่ึงที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคนเด็กจะรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและคนพบดวยตนเอง ซึ่งทําใหเด็กเกิด
การเรียนรู  
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  รุง แกวแดง (2542: 80 - 82) กลาววา การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยถือไดวาเปน
วัยทองของการเรียนรูเพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและการ
กระตุนในทิศทางที่ถูกตองแลวเด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝงทักษะตางๆ ไดครบทุกดานทั้ง
ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2543: 74) กลาววา การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความ 
สามารถในการเรียนรูดวยการใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ การมอง การฟง การดม การชิมและการ
สัมผัสนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก เปนการกระตุนและตอบสนอง
ความสนใจของเด็ก ดวยการใหเด็กสํารวจ ลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ทําใหเกิดการรับรู 
ความเขาใจและความคิดรวบยอด นําไปสูการพัฒนาสติปญญา 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 16) กลาววา การเรียนรูในชวงวัย 
0 - 6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทองของการเรียนรู เพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ 
3 ปแรก ซึ่งลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็ก ถาเด็กไดรับการพัฒนาไดรับการกระตุน 
ดวยวิธีที่ถูกตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมอง เจตคติตอการเรียนรูและวางพื้นฐานของการเรียน 
ชวยใหทักษะการเรียนรูพัฒนาไปไดตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  
         เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหว สัมผัส เปนวัยที่ชอบใชมือ ใชเทา เด็กชอบกิจกรรมการเลน
และการออกกําลังกาย เด็กชอบปนดิน ถอนหญา ปลูกตนไม ฯลฯ  เด็กเลนและทํางานเล็กๆ นอยๆ
ไปพรอมกัน วัยนี้การเลนคือการเรียน 
         เด็กในวัย 0 – 6 ป เปนวัยชีวิตที่คิดฝนจินตนาการ เปนวัยแหงการสัมผัส ความ
ปรารถนาที่จะเรียนรู สื่อสาร เลนรวมกับผูอ่ืน เปนวัยเร่ิมแรกที่จะวางรากฐานของชีวิตขางหนาวาจะ
พัฒนาไดดีเพียงใด 
          แหลงการเรียนรูในชวง 0 – 6 ป ที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัว ไดแก พอแมและบุคคล
ในครอบครวั ฉะน้ันการเตรยีมการศึกษาสําหรับพอแมในฐานะเปนครูคนแรกของลูกจึงมีความสําคัญ
ควบคูไปกับการสอน 

เด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยจะเรยีนรูดวยวธิีการ ดังตอไปน้ี 
 1. กระบวนการสัมผัส 
 2. กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาจนเกิดประสบการณตรง 
 3. กระบวนการบมเพาะคณุธรรมและลกัษณะนิสัย 
 4. กระบวนการสงเสริมความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
 5. กระบวนการเสริมทักษะและความใฝรูเพ่ือเรียนและสรางความรูไดเองตลอดชีวติ 

         กรมวิชาการ ( 2542: 3 – 5) ไดกลาวถึง การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยเปนผลสืบ
เน่ืองมาจากประสบการณตางๆ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเด็กจะตองเปนผูกระทําใหเกิดขึ้นดวยตนเองและ
การเรียนรูจะเปนไปไดดวยดีถาเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหวรางกาย มีโอกาสริเร่ิม
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ตามความตองการและความสนใจของตนเองรวมทั้งอยูในบรรยากาศที่เปนอิสระ อบอุนและปลอดภัย 
ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก 
นอกจากนี้เด็กจะเรียนรูโดยผานการเลนเพราะการเลนถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในชวีิตเด็กทุกคน 
เด็กจะรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรค คิดแกปญหาและ
คนพบดวยตนเอง ซึ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรู การเลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโตชวย
พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณจิตใจ และสังคม จากการเลนเด็กมีโอกาสที่จะอธิบายแสดงออกถึง
ตนเอง เรียนรูความรูสึกของผูอ่ืนเปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณ เรียนรูสิ่งแวดลอม 
  รุง แกวแดง (2542: 80 – 82) กลาววา  การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัยถือไดวา
เปนวัยทองของการเรียนรูเพราะวัยน้ีสมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและ
การกระตุนในทิศทางที่ถูกตองแลวเด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝงทักษะตางๆ ไดครบทุกดาน
ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรียนรูความ
เปนอยูของผูอ่ืน สรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอ่ืน กับธรรมชาติรอบตัว 
  ฟนีย ; และคนอื่นๆ (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 72 – 74; อางอิงจาก Feeney; 
other.1987: 205 – 210) กลาววา วิธีการที่เด็กปฐมวัยจะเกิดการเรียนรูผานประสบการณที่
หลากหลายซึ่งวิธีการเรียนรูของเด็กมีวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. การเรียนรูจากการเลน (Learning Through Play) การเลนเปนวิธีการสําคัญที่ 
เด็กจะทําความเขาใจ และรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ไดรับเขาดวยกัน การเลนเปนกิจกรรมที่นา 
สนุกสนานที่เด็กเลนเพื่อความพอใจของตน และผลงานที่ไดรับเปนเปาหมายรวม การเลนยังรวมเอา
จินตนาการเขาไวดวย ขณะที่เด็กเลนเด็กจะไดรับการกระตุนใหเกิดสมาธิในการเลน เด็กจะแสวงหา 
การเรียนรูโลกที่เขาอยู ขณะที่เด็กเลนจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เกิดตามมาโดยไมรูตัว เชนการ
เลนสมมติ เด็กจะไดพัฒนาทางดานรางกาย สังคมและยังไดแสดงออกซึ่งความคิด การเรียนรู
ความคิดรวบยอดและการสรางสรรค การเลนจะเปนการแสดงออกซึ่งความคิด ความรูสึกของเด็ก
บทบาทของครู คือ ควรสงเสริมการเลนโดยจัดหาอุปกรณนานาชนิดให เชน ทราย น้ํา บล็อก การ
วาดภาพ การเลนสมมติ และการสงเสริมใหเด็กใชส่ิงเหลานี้ในการเลน กิจกรรมที่ครูควรจัด ไดแก
การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การจัดกิจกรรมตองมีการกระทําจริง การเลน 
และการเรียนรูเปนกิจกรรมที่มีคา 
  2. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับครู (Learning through Interaction with 
Teachers) การเรียนรูอีกลักษณะก็คือ การเรียนรูจากกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมขึ้น ซึ่งสามารถจัดได  
3 ลักษณะ คือ 

    2.1 การจัดประสบการณแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
                        2.2 การจัดประสบการณแบบกลุมยอย 
                        2.3 การจัดกิจกรรมกลุมใหญ 
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  อรนุช ลิมตศิร ิ(2542: 30) กลาววา วธิีการเรียนรูของเด็กมีวิธีการเรยีนรูหลายวธิ ี
ไดแก 

  1. การกระทาํจนเปนกิจวตัร เชน เรื่องสุขนิสัย 
  2. การจัดสภาวะใหเอ้ือตอการเกิดพฤติกรรมที่ตองการ 
  3. การสังเกตการเลียนแบบ 
  4. การอบรมสั่งสอน ของบิดา มารดา 
  5. การลองผิด ลองถูกดวยตนเอง 

                      6. จากการวิเคราะหหาเหตุผล วิจารณ และตั้งสมมติฐาน 
     จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  เด็กปฐมวัยแตละคน มีความถนัดในวิธีการเรียนรู
ที่แตกตางกัน เด็กเรียนรูไดดีจากการสัมผัส เคลื่อนไหว ลงมือคนหาคําตอบที่สงสัยดวยตัวเองโดย
การสังเกต จดจํา การเลน การสนทนา เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 
สังคมและสติปญญา จึงควรจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
 
 1.7 หลักการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  กรมวิชาการ (2540: 23 - 24) ไดกลาวถึงหลักการจัดประสบการณ หลักการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย ไวดังนี้ 
   1. กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญเด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน
จึงควรจัดมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัยตรงกับความสนใจและความตองการของเด็ก
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ  
   2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ
ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
   3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียน  และนอกหองเรียน
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว และสงบ กิจกรรมที่เด็กและครูริเริ่ม 
   4. ระยะเวลาที่จัดควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการ 
และความสนใจของเด็ก เชน 
   วัย 3 ขวบ มีความสนใจสัน้ ประมาณ    8  นาที 
   วัย 4 ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ 12 นาที 
   วัย 5 ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ 15 นาที 
  กิจกรรมที่จัดควรเนน ใหมีสื่อของจริงใหเด็ก มีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควาทดลอง
แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ และผูใหญจากหลักการจัดกิจกรรมและประสบการณ
ดังกลาวกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 24-44) จึงไดเสนอกิจกรรมหลักสําหรับเด็กปฐมวัย
เปน 6 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมเสรี กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา ซึ่งกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมนี้ สามารถนําจัดลงใน
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ตารางกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมในแตละวันใหสงเสริมพัฒนาการ
ทุกดานไปพรอมๆ กันอยางเหมาะสม โดยไมเนนหนักไปที่พัฒนาการดานใดดานหนึ่ง กิจกรรมมี
ความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน กิจกรรมที่สงบ และเคลื่อนไหวกิจกรรม
ที่ตองใชความคิดและกิจกรรมที่ผอนคลาย กิจกรรมกลุมใหญ และกิจกรรมกลุมยอยไมควรใชเวลา 
นานเกิน 20 นาที สวนกิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี ควรใชเวลา 30 - 60 นาที นอกจากนี้กิจวัตร
ประจําวันควรพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะที่ใชในชีวิตประจําวันดวย 
 
 1.8 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 
  1.8.1 งานวจิยัในตางประเทศ 
      ทอนเจน (Tonyan. 2003: 121) ไดศึกษาแบบแผนการใชเวลาในการทํากิจกรรมของ
เด็ก: ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เชื้อชาติ และเพศ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการทํากิจกรรมการ
มีปฏิสัมพันธของเด็ก และลักษณะของสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนโดยจําแนกตามเชื้อชาติและเพศ 
ผลการวิจัยพบวา เราสามารถจําแนกแบบแผนของการใชเวลาในการทํากิจกรรมของเด็กได  
6 ลักษณะดังน้ี คือ การจินตนาการ การใชภาษา การไดรับการอบรมสั่งสอน กลไกทางรางกาย การ
มีใจจดจอและการปรับตัวใหเขากับผูใหญ จากผลการวิจัยแสดงใหทราบวาความแตกตางระหวางบุคคล
ดานเชื้อชาติ เพศและลักษณะของสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนมีความสัมพันธกับการใชเวลาในการ
ทํากิจกรรมของเด็ก ขอแนะนําในการวิจัยครั้งนี้กลาววา ควรมีการสํารวจเพ่ิมเติมนอกเหนือ จาก
ปจจัยดานเชื้อชาติ และเพศ ไดแก ประสบการณของเด็ก 
  1.8.2 งานวจิยัในประเทศ 
  รุงนภา วุฒิ (2543: 78 - 81) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรม
ประสบการณการเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรง และการใชปริศนาคําทายทั่วไป
ที่มีตอความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประสบการณ
การเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรง และการใชปริศนาคําทายทั่วไปที่มีตอความ 
สามารถทางภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมประสบการณการเรียนรู โดยใชปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรงมีคาเฉลี่ยสูงกวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณการเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายทั่วไป 
                 เสาวนีย จันทรที (2546: 64 - 66) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบ
จิตปญญา พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญา
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับดีมาก และมีการรับรูการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติ ตามรูปแบบจิตปญญาหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู
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การอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานการอนุรักษตนไมและการอนุรักษน้ําสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตมีการอนุรักษสิ่งแวดลอมดานการอนุรักษสภาพแวดลอม 
สูงกวากอนการทดลองอยางไมมีความสําคัญทางสถติ ิ
    สรุปไดวาการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรู สําหรับเด็กปฐมวัยครูตองใชกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายเปดโอกาส ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา สงเสริมให
เด็กไดเรียนรูตามความสนใจ อยางอิสระ โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหเด็กเกิด
เรียนรูตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองอยางเหมาะสมตอไป 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) เปนผูพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูจากการพัฒนา
โครงการเด็กนักวิจัย และการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยไววา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอน     
ที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวน การ
เดียวกันในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรูดวยการใหผูเรียนเรียนรู
ดวยวิธีการวิจัยซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองที่
ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรู อยากเห็นและ
ความถนัดของตนในเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมี
การวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร 
จากน้ันลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงาน
ความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไปนับเปนการเรียนรูที่
เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือได เกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับ
ขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวย
ตนเอง 
 
 2.2 หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

     สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงหลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็ก 
นักวิจัยดังนี้เปนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง เปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542โดย
มุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดย
ยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัด
ของผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการคิด ใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบตัิใหทําได คิด
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เปน ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ จัดการประเมิน
ผูเรียนควบคูกันไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย จึงมุงเนนศักยภาพของผูเรียนบนพื้นฐานของสังคมแบบไทย 
 
 2.3  ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงลักษณะสําคญัของการจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวจัิย ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 
  2. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรู
ดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
ไดลงมือปฏิบัติจริง 
  3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลองหองสมุด ภาคสนามสวน
สัตว สวนพืช เปนตน 
  4. กําหนดแหลงเรียนรู  ควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน 
ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น 
  5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่
เปนผูรูในสาขาวิชา 
  6. ใชเปนกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรู  ของผูเรียนควบคูไปกับการสอน
อยางตอเน่ือง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งท่ีผูเรียน
และสามารถทําได ถือวาเปนการประเมิน ผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรม ระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ
คําถามผูเรียนอยางตอเน่ือง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูสูงสุดได 
  8. สามารถนําการจัดการเรียนรู แบบเด็กนักวิจัยมาเปนหัวขอวิจัย ใหครูทําวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 
 
 2.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดแบงขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. ขั้นทบทวนความรูและเลอืกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ 
      ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความอยากรู
อยากเห็น  และความตองการของเด็ก  ในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิดเพื่อให
เด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรู มากที่สุด 
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ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร เพ่ือการวางแผนจัดกระบวนการ
เรียนรูใหมีความตอเนื่อง บูรณาการสาระการเรียนรูและสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูใหสัมพันธกัน โดย
ครูเปนผูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงตาม
ภูมิปญญาทองถิ่น 
  2. ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
   2.1 กําหนดแหลงเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนด แหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็กตองการ
ศึกษา ซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน (ซึ่งการกําหนดแหลงเรียนรูนี้อาจเชื่อมโยงกับการศึกษาเรื่องในภูมิปญญาทองถิ่น) 
   2.2 ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่ 
กําหนดโดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษาในโรงเรียน
หรือสถานที่นอกโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ควรใหความรูพ้ืนฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สราง
ขอปญญาที่จะศึกษาหาความรูตอไป 
   2.3 การเลือกหัวขอที่จะศกึษา ในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรูที่
กําหนดแลว ครูกระตุนใหเด็กเลือกเร่ืองที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถาม ในเร่ือง
ที่เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งนี้ควรสนใจกับคําตอบของเด็กทุก
คน เพ่ือใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 
   2.4 ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิด  จากคําตอบของนักเรียน 
ทุกคน เพ่ือใหเด็กไดเห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู 
   2.5 ศึกษาคนควาขีดเขียนและจดบันทึก 
   2.6 ใหเด็กสรุปผลจากการศึกษาคนควา  ในเรื่องน้ันซ่ึงเด็กนําเสนอผลคนควา 
โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนําผลงาน จากภาพวาดหรืองานที่ประดิษฐขึ้นมาหรือแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุนใหเพ่ือนซักถาม 
   2.7 นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจใน 
เรื่องที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรู และผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชน
ตอไป ซึ่งกระบวนการเรียนรูในขั้นน้ีเปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
วาตนเองจุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากการเรียนรู
ตอไป 
  3.  ขั้นการประเมินผล 
   3.1 ขอบเขตของการประเมิน ผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิคเด็กนักวิจัย เปน
การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียน สนใจใฝหาความรูอยางตอเน่ืองการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก พฤติกรรมเดนของเด็ก ผลงานของเด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็กซึ่งเปนการประเมินที่
ครอบคลุม ทั้งดานความรู ดานความรูสึก และทักษะการแสดงออกทุกดานและประเมินตามสภาพจรงิ  
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   3.2 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง  4 ดาน ไดแก พัฒนาการ
ทางดานรางกาย พัฒนาการทางดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการ
ทางดานสังคม 
   3.3 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต การสืบคนการศึกษา
คนควาขอความรู การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น การส่ือความหมายกระบวนการกลุมการ
วางแผน การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดแยง การคนควาหาคําตอบ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การมีสวนรวมการแกปญหา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การสรุปขอความรู 
การแสดงความคิดเห็นความรูสึก การวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การทํางานรวมกัน 
มนุษยสัมพันธ การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน 
   3.4  การแสวงหาความรู นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกลุม นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจน
และมีเหตุผลนักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียนไดฝกคนรวบรวมขอมูล
และสรางสรรคความรู ดวยตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตาม ความสามารถความถนัด และความ
สนใจของตนเองอยางมีความสุข นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางานนักเรียนฝก
ประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน 
   3.5 ผลงานของเด็ก 
     4. วิธีการประเมินใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการสวน 
ใหญแลวใชการประเมินแบบไมเปนทางการ โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก  
การทดสอบ การประเมินสรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการพูดคุย การประเมินดวยการ
สังเกต การประเมินสภาพจริงและพอตโฟลิโอ 
 
 2.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดแบงลักษณะกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ 
  1. การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงเรียนรูซึ่งอาจ 
เปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาใหเด็ก
รูจักการแสดงหาขอมูล โดยใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง 
  2. การเลือกตัดสินใจเรียนรูเร่ืองใหม ของเด็กกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนาการ
ตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ีเด็กมีโอกาสได
เลือกที่จะเรียนรูตามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจใน
เรื่องตอไปน้ี การเลือกตัดสินใจในหัวขอเรื่องที่สนใจศึกษาเลือกกิจกรรมที่จะทํา การใชอุปกรณตางๆ
ระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่อง และอ่ืนๆ โดยสวนมากแลวครูควรใหคําแนะนํากับเด็กในระยะแรก



30 

 

กําหนดเวลา เสนอกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กลองทํารวมทั้งผลงานของเด็ก ทั้งน้ีควรเปดโอกาสให
เด็กไดมีโอกาสเลือกมากที่สุด 
  3. กิจกรรมการสืบคน  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบสิ่งเรียนรู
ใหมโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ การวาดภาพ การอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมุติ การเลนละคร การประดิษฐ การ
สรางจินตนาการ 
  4. กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เน่ืองจากการเรียนรูดวยวิธีนี้ เด็กๆ มีหัวขอเรื่องที่จะ
ศึกษามากมาย ดังน้ันคุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครองให
ชวยเหลือในการสอน ความชวยเหลืออาจออกมาในรูปของการเชิญผูปกครองเปนวิทยากร การพา
เด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็กรวมกัน  การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน 
ผูปกครองเปนแหลงเรียนรู  ที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดงกิจกรรม
นี้เปนกิจกรรมที่สรางความภูมิใจใหกับเด็ก และคุณครูควรจัดกิจกรรมนี้ทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการ
เรียนรูเรื่องนั้นๆ ผลงานของเด็กแสดงถึงกระบวนที่เด็กไดเรียนรู ขั้นตอนการทํางานของเด็กและ
แสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็ก และความพยายามในการเรียนรูในการจัดแสดงผลงานนี้
ถาครูมีโอกาส ควรเชิญผูปกครองเขามารวมชื่นชมในผลงานและเปดโอกาสใหเด็กทุกคน ไดเลาเกี่ยวกับ
ผลงานของตนเอง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่คุณครูตองจัดแสดงงานของเด็กทุกครั้งที่ใชวิธี การสอน
แบบนี้ 
  
 2.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย  
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยไว ดังน้ี 
  1. ดานความรู 
     1.1 ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปน 
สําคัญ โดยใหเด็กปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนและคิดวิเคราะหเปน 
     1.2 ครูตองมีความรูในดานพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญา โดยใชวิธีการสรางความรูจักนักเรียน (Sizing – up) โดยการเปนนักสังเกตที่
เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเด็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาชวงเปดเทอมและ
ในชวงแรกของการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
     1.3 ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดาน การศึกษาแหลงเรียนรู
ใหกับเด็ก ความรูเน้ือหาในเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอ้ือครูในการสอนในเรื่องที่
เด็กอยากเรียนรู 
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  1.4 ในการจัดกิจกรรมครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวาง 
กฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาต ิใหมากที่สุด สรางความ
อบอุนใจ หลีกเลี่ยงการใชคาํสั่งโดยไมจําเปน 
        2. ดานการปฏิบัติการสอน 
   2.1 ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 

 2.2 ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบรูณาการ 
             2.2.1 มีการวางแผนสาํรวจ ใชแหลงขอมูลที่ใกลตัว – ไกลตวั เชื่อมโยงกับ
ประสบการณชีวติจริง และภูมิปญญาในทองถิ่น 
        2.2.2 ใหเด็กไดลงมือศึกษา คนควาแสวงหาความรู ความจริงดวยตัวเอง 
        2.2.3 เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลใน
ชุมชนได 
        2.2.4 ใชวิธีการสอนทีมี่การประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเด็กควบคูกับการ 
สอนอยางตอเนื่อง 
        2.2.5 เนนกระบวนการกลุม ทําใหเด็กมีทักษะในการทํางานโดยปรึกษา พูดคุย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็น และชวยเหลือกนั 
     3. ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใช
คําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจาก
แหลงการเรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 
     4. สรางบรรยากาศ ทุกขณะและทุกกิจกรรมใหเด็กเรียนอยางมีความสุขเด็ก
สามารถบอกเหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญ เด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู 
ชวยในการศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสิ่งสําคัญ 
     5. จัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
 
 2.7 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545)ไดกลาวถึงประโยชนของการใชการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย เด็กเกิดการเรียนรู ดังนี้ 
  1. เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 
  2. เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง 
  3. สงเสริมใหเด็กมีทักษะดังน้ีความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเริ่มไมเลียนแบบ 
จินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขดัแยง) กระบวนการเรียนรู (วางแผน คนควา 
ปฏิบัติ ทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือแบงปน) การสื่อความหมาย 
(ถามคําถามโตตอบแสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย (รับผิดชอบตองาน ซื่อสัตยตรงตอเวลารอคอย
ทกัษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเริ่ม ผูให ผูรับ) 
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  4. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 
  5. เปนเทคนคิการสอน - การเรียน ที่เนนเด็กเปนสําคญั 
  6. เปนเทคนคิการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
  7. ใชเปนขอมูลในการวเิคราะหเพ่ือรูจักเด็กมากขึ้น 
  8.  ใชเปนขอมูลในการทําวจัิยในชั้นเรียนของครู 
  9.  เด็กไดทํางานรวมกับเพ่ือน พอ แม และคร ู
     10. เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธีการผลงานทั้งของตนและคนอื่น 
     11. เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใชในการประเมิน 
 
 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.7.1  งานวิจยัในประเทศ 
    สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 82 - 94) ไดพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและ
การประเมินเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1) โดยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยไปใหครูผูสอน
ชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 ทดลองใชที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียน
อนุบาลเมืองราชบุรีและโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม พบวา หลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรม
เดนขณะที่เรียนรู ตลอดระยะเวลาเขารวมโครงการ 8 สัปดาห เด็กแสดงพฤติกรรมเดนจากการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คือ เด็กมีทักษะการสังเกต มีการสืบคน มีการคนควาขอความรู ชอบคนหา
คําตอบ มีทักษะการสื่อความหมาย มีความคิดสรางสรรค รูจักแสดงความคิดเห็น ความรูสึกตั้ง
คําถาม ตอบคําถาม มีทักษะการทํางานกลุม รูจักการวางแผน การตัดสินใจ แกไขขอขัดแยงรูจัก
วิเคราะห สรุป รับผิดชอบในบทบาท และมีมนุษยสัมพันธ เด็กไดรับประสบการณสําคัญจากการ
เรียนรูดวยเทคนิคนักวิจัย อยูในระดับมาก โดยประสบการณสําคัญที่เด็กไดรับจัดอยูในอันดับแรกคือ 
เด็กไดทํากิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด อยางสนุกสนานและมีความสุข ( X  = 7.8000) 
รองลงมาคือ เด็กไดรับประสบการณเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง การแกปญหาในเรื่องที่เรียนรู ได
ปฏิบัติกิจกรรมแปลกใหม ไดฝกความมีวินัย ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม ไดทํากิจกรรมคนหา
ขอมูลดวยตนเอง ไดทํากิจกรรมรวมกับครู เพ่ือนและผูปกครอง ไดทํางานเปนกลุม ตามลําดับและมี
โอกาสไดรับประสบการณอยูระดับมากอันดับสุดทายคือไดฝกประเมินตนเองและผูอ่ืน ( X  = 6.8667) 
    กวีณา จิตนุพงศ (2551:  บทคัดยอ)  ศึกษาผลของความสามารถการแกปญหา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก 
นักวิจัยมีความสามารถในการแกปญหาโดยรวม กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกอน 
และหลังทดลองมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ซึ่งความสามารถการ 
แกปญหาตนเองและ ความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน กอนและหลังทดลอง 
มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรู 
แบบเด็กนักวิจัยสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยใหพัฒนาสูงขึ้น 
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    กาญจนา สองแสน (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีคะแนนความคิดสรางสรรค โดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้น กวากอนการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยเทากับ 18.50 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P< .01 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 
       พูลสุข สุขเสริม.(2551: บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานกอนและหลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจัย
ผลการวิจัยพบวากอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับคะแนนความสามารถ
ทางการพูดของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 
       ชยุดา พยุงวงษ  (2551:  บทคัดยอ)  ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย มีระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม (F =208.810) และรายดานคือ ทักษะการสังเกต (F = 29.483) 
ทักษะการจําแนกประเภท (F = 98.234)ทักษะการสื่อความหมายขอมูล (F = 62.897) ทักษะการ       
ลงความเห็น (F = 24.182) และทักษะการพยากรณ (F = 13.113) โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมรอยละ 91.7 (Partial η2 = .917) และสงผลตอ 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรรายดาน คือทักษะการสังเกตรอยละ 60.8 (Partial η2 = .608) ทักษะ
การจําแนกประเภทรอยละ 83.8 (Partial η2 =.838) ทักษะการสื่อความหมายขอมูลรอยละ 76.8 (Partial 
η2 = .768) ทักษะการลงความเห็นรอยละ56.0 (Partial η2 = .560) และ ทักษะการพยากรณรอยละ20.8 
(Partial η2 = .208) ตามลําดับ แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมใหทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรโดยรวมและรายดานมากขึ้นอยางชัดเจน 
         ทิติลดา พิไลกุล. (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวากอนการทดลองและชวงการทดลอง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม(F=914.54) และรายดานคือ ดานการชวยเหลือ 
(F = 139.60) ดานการแบงปน (F = 171.40) ดานการรวมมือ(F = 127.05) โดยการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยสงผลตอพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมรอยละ 98 (Partial= .98 ) และสงผลตอ
พฤติกรรมทางสังคมรายดาน คือ ดานการชวยเหลือรอยละ 88,(Partial = .88 )ดานการแบงปนรอย
ละ 90, (Partial = .90 ) และดานการรวมมือรอยละ 87 (Partial = .87 ) ตามลําดับ 
       มยุรี  ศรีทอง (2554: บทคัดยอ)  ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มี
ตอผลความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยรวมแตกตางจากกอนการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 
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       ศิริลักษณ วุฒิสรรพ   (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   
ที่มีผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยปรากฏผลดังน้ี เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดานทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา รูปแบบการจัด 
การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น 

    สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กวิจัยสามารถสงเสริมการเรียนรูของเด็กได
ดีครอบคลุมพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาไดดี เด็กไดเรียนรูในสิ่งที่
ตนเองสนใจและมีความถนัดในการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดอยางอิสระเด็กจึงเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการเรียนรู 

 

3. เอกสารที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
 3.1 ความหมายของการคิด 
      กิลฟอรด (Guildford. 1967: 225) ใหทรรศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดย 
การแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปอัน 
เปนหลักการของขอความจริงนั้นๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 
      จายาสวัล (Jayaswal. 1974: 7) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความคิดวา การคิดเปน 
ปฏิกิริยาของจิตมนุษย  ซึ่งจะชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคมสิ่งแวดลอม และยังชวย 
ใหแตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่เขาตองการ ดังนั้น การคิดจึงนําไปสู 
การกระทําและการปรับตัวที่ดีขึ้นกวาเกา 
          มอดกิล ซีริน; และ มอดกิล โซฮัน (Modgil Celin; & Modgil Sohan. 1981: 23)  ได 
ใหคําจํากัดความของการคิดไววาประกอบดวยแนวคิดพ้ืนฐาน 3 อยางดวยกัน ดังน้ี การคิดคือ
กระบวนการภายในจิต สมองเกิดขึ้นที่ภายในหรือระบบความรูคิดซึ่งแสดงออกจากพฤตกิรรมการคิด 
คือกระบวนการที่นําความรูนั้นไปใชในการแกโจทยปญหาปฏิบัติการเรียนรูในระบบของความรูความ 
เขาใจ การคิดคือผลของพฤติกรรมของเงื่อนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตางๆ 
          เรกไกโร (Reggiero. 1988: 2 - 3) ไดใหความหมายของการคิดวาหมายถึงการดําเนิน
ไปของกิจกรรมทางสมองอยางมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกฎเกณฑเพ่ือแกปญหาชวยตัดสินใจหรือ
พยายามทําความเขาใจ ซึ่งการคิดไมใชสิ่งลึกลับแตมีรูปแบบที่เรียนรูได 

        เวด; และทาฟวิส (Wade; & Tavris. 1996: 288) อธิบายวา การคิดเปนกระบวนการ 
ทํางานของสมองในการรวบรวมขอมูลตางๆ    มาทําใหเกิดความเขาใจหรือขอสรุป เกิดจินตนาการ 
หรือเกิดขอความที่มีความหมาย 
           แซนทรอค (Santrock. 2000: 256) ใหความหมายการคิดวา เปนกระบวนการทาง 
จิตในการประมวลสาระสําคัญ การแกปญหา การพิจารณาเหตุผล และการตัดสินใจ 
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           จํานง วิบูลยศรี (2536: 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววาหมายถึงกระบวนการ
ทํางานของจิตใจมนุษยในขณะที่พยายามหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องหน่ึง เชน  การคิดเพื่อ
ตอบปญหาตางๆการคิดเพื่ออธิบายศัพทยากๆหรือการคิดเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
   สมจิต สาธนไพบูลย (2541: 8) กลาววา  การคิดเปนการนําปญญามาใชปญญาคือ 
เครื่องมือของการคิด การคิดสามารถที่จะพัฒนาไดการคิดและการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางลึกซึ้งก็
ตอเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ ดวยตนเอง 
   กองการวิจัยทางการศึกษา (2542: 3) ไดใหนิยามการคิดวา หมายถึง กระบวนการ 
ทํางานของสมองโดยใชประสบการณ มาสัมผัสกับสิ่งเราและสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบสังเคราะหและประเมินอยางมีระบบและเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางในการแกปญหาอยาง
เหมาะสมหรือสรางสรรคสิ่งใหม 
   นภเนตร ธรรมบวร (2545: 4) กลาววา การคิดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง 
การคิดมีความสัมพันธกับการแกปญหา  โดยเฉพาะในขณะที่บุคคลกําลังพยายามทําความเขาใจและ 
ตีความหมายโลกรอบตัวการคิดเปนการแยกแยะ หรือการทําใหประสบการณที่ยากและซับซอน
กลายเปนเร่ืองที่งายตอการเรียนรู 
         จากความหมายของการคิดที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาการคิด หมายถึง 
กระบวนการทํางานของสมอง ที่เปนไปตามธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้นอันเปนผลมาจาก
ประสบการณเดิมสิ่งเราและสภาพแวดลอม ที่เขามากระทบสงผลใหเกิดความคิดในการที่แกไข
ปรับตัวเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาหรือปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถ 
สรางสิ่งใหมๆใหเกิดขึ้นไดโดย อาศัยสิ่งแวดลอมเปนตัวชวยโดยผานการวิเคราะหเปรียบเทียบ
สังเคราะหและประเมิน เพ่ือใหไดแนวทางในการนําไปใชแกปญหาไดอยางเหมาะสม สําหรับเด็ก
ปฐมวัยน้ันการคิดของเด็กจะเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาสติปญญาใหกับเด็กตอไป 
 
 3.2 ประเภทของการคิด 
         กาเย (Gagne. 1974: 783) ไดจําแนกการคิดออกเปน 2 แบบ คอื 

      1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คือ การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเหน็จาก
ประสบการณตรง เรียกอีกอยางหนึ่งวา การคิดโยงความสัมพันธ (Associative Thinking) จําแนก 
ยอยเปน 5 ลกัษณะ 
            1.1 Free Association เปนการคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลว เม่ือมีการกระตุนจาก
สิ่งเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 

         1.2 Controlled Association เปนการคิดโดยอาศัยคําสั่ง เชน ผูคิดอาจไดรับคําสั่งให 
บอกคําที่อยูในพวกเดียวกนักับคําทีต่นไดยินมา 
         1.3 Day Dreaming เปนการคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเองหรือเพ่ือใหเกิด
ความพอใจซึ่งเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 
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     1.4 Night Dreaming เปนการคิดฝนเนื่องจากความคิดของตนเองหรือเปนการคิด
ฝนเนื่องจากการรับรูหรือการตอบสนองสิ่งเรา 
     1.5 Autistic Thinking เปนการคิดที่หมกมุนกับตนเองซึ่งขึ้นอยูกับความเชือ่หรือ
อารมณของผูคิดมากกวาขึน้อยูกับลักษณะที่แทจริงของการคิด 
      2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรูพ้ืนฐาน 
เพ่ือกลั่นกรอง การคิดที่เพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดที่มีทิศทางขึ้น โดยมุง
ไปสูจุดหมายหนึ่งและเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คิดเสร็จแลวซึ่งจําแนกออกเปน 
2 ลักษณะ คือ 
   2.1 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนการคิดในลักษณะที่คิดไดหลาย 
ทิศทาง (Divergent Thinking) ไมซ้ํากันหรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงความสัมพันธได กลาว คือ 
เม่ือระลึกสิ่งใดไดก็จะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกถึงสิ่งอ่ืน ๆ ไดตอไปโดยสัมพันธกันเปนลูกโซ 
      2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการ
แกปญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตางๆ วามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
  สาโรช บัวศรี (2521: 9 - 10) ไดแบงการคิดที่พัฒนามาเปนเวลานานตั้งแตสมัย 
อริสโตเติล กอนคริสตกาลจนถึงสมัยของจอหน ดิวอ้ี ไดกลาวถึงรูปแบบการคิดดังนี้ 
  1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by Classification) คือ การรูจักแบงกลุม รูจัก 
แยกแยะเปนชนิดซึ่งนับวาเปนการคิดที่สําคัญ ไมวาจะเปนคณิตศาสตรหรือมนุษยวิทยาหรือ
ประวัติศาสตรยอมจะใชการแบงชนิดหรือแบงประเภท 
  2. การคิดโดยตัดประเด็น (Thinking by Elimination) 
  3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking) เปนการคดิสวนรายละเอียดไปสูสวนสรุป 
การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนวาดวยการสังเกต และการทดลองอาน เม่ือเห็นวาเปนจริงจึงสรปุ 
         4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive Thinking) เปนการคิดแบบตรงกันขามกับการคิด
แบบอุปนัยกลาวคือเริ่มตนจากขอสรุป หรือทฤษฎีกอนน่ันคือการคิดจากสวนที่สรุปไดไปสู
รายละเอียด 

      5. การคิดแบบไตรตรอง หรือการคิดสะทอน (Reflective Thinking) คือ การคิดแบบ 
วิธีวิทยาศาสตร ซึ่งกําลังใชกันอยูอยางแพรหลายในปจจุบนั แตในวงการศึกษามักจะเรียกวา วิธีการ 
แกปญหา หรือวิธีแหงปญญา 
    การคิดทั้ง 5 แบบขางตน นักปราชญาลทัธิพิสูจนนิยมถือวาการคิดแบบไตรตรอง 
เปนวธิีการแกปญหาที่เปนความมุงหมายของการศึกษา เปนวิธีการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน 
ซึ่งหมายความวาตองสอนวิธีการคิด 
         เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2545: 91 - 92) ไดแบงประเภทของความคิดออกเปน 
10 ประเภท ดังนี้ 
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     1. การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) หมายถึง ความตั้งใจที่จะพิจารณา
ตัดสินเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยการไมเห็นคลอยตามขอเสนออยางงายๆ แตตั้งคําถามทาทายหรือโตแยง
สมมติฐานและขอสมมติฐานที่อยูเบื้องหลัง และพยายามเปดแนวทางความคิดออกสูทางตางๆที่
แตกตางจากขอเสนอนั้น เพ่ือใหสามารถไดคําตอบที่สมเหตุสมผลมากกวาขอเสนอเดิม 
      2. การคิดเชิงวิเคราะห(Analytical Thinking) หมายถึง การจําแนกแจกแจง
องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง
องคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
      3. การคิดเชิงสังเคราะห (Synthesis - Type Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ในการดึงองคประกอบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน เพ่ือใหไดสิ่งใหมตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
     4. การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การพิจารณา
เทียบเคียงความเหมือนและ/หรือความแตกตางระหวางสิ่งน้ันกับสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
สามารถอธิบายเรื่องนั้นไดอยางชัดเจน เพ่ือประโยชนในการคิด การแกปญหา หรือการหาทางเลือก
เรื่องใดเรื่องหน่ึง 
               5. การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
ประสานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเกี่ยวกบัเรื่องหน่ึงเรื่องใดไดอยางไมขัดแยงแลวนํามาสรางเปนความคิด
รวบยอดหรือกรอบความคดิเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
      6. การคิดเชิงสรางสรรค(Creative Thinking) หมายถึงการขยายขอบเขต
ความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยูไปสูความคิดใหมๆ ที่ไมเคยมีมากอนเพ่ือคนหา
คําตอบที่ดีทีส่ดุใหกับปญหาที่เกิดขึ้น 
      7. การคิดเชิงประยุกต (Applicative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
นําสิ่งที่มีอยูเดิมไปปรับใชประโยชนในบริบทใหมไดอยางเหมาะสมโดยยังคงหลกัการของสิ่งเดิม 
      8. การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
กําหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใตเง่ือนไขขอจํากัดตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
      9. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงแนวคิดหรือองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของเขากับแกนหลักไดอยางเหมาะสม เพ่ืออธิบาย
หรือใหเหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
     10. การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
คาดการณสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีหลักเกณฑที่เหมาะสม 
              จากประเภทการคิดที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา ประเภทการคิดมี
หลายชนิดโดยแบงตามลําดับความสําคัญของการคิด ตามลําดับความคิดจากงายไปหายากและตาม
ประโยชนของการนําไปใชงาน 
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      3.3  แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 
                  เพียเจต (พรรณี (ชูทัย) เจนจิตร. 2528: 137-145; อางอิงจาก Piajet) เสนอ
วาพัฒนาการความสามารถทางสมองของมนุษย เร่ิมตั้งแตแรกเกิดไปจนถึงขีดสูงสุดในชวงอายุ
ประมาณ 15 ป ซึ่งแบงลําดับของการพัฒนาการเปน 4 ระยะดังนี้ 
                   1. ขั้นการรับรูดวยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว(Sensori- Moter 
Intelligence)อายุประมาณ 0 - 2 ป ในวัยนี้เด็กแสดงอาการทางการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมดวยการกระทํา การคิดของเด็กในขั้นนี้ใชสัญลักษณนอยมาก จะเขาใจสิ่ง
ตางๆ จากการกระทําและการเคลื่อนไหวและจะเรียนรูจากสิ่งรอบตัวเฉพาะที่สามารถใชประสาท
สัมผัสไดเทานั้น  
                   2. ขั้นกอนการคิดแบบเหตผุล (Preoperational Though) อายุประมาณ  
3 - 6 ป เปนขั้นที่เด็กเริ่มใชภาษาและสัญลักษณอยางอ่ืน การเรียนรูเปนไปอยางรวดเร็ว แตในขั้นน้ี
พัฒนาการดานการคิดยังไมสมเหตุสมผล ยึดติดอยูกับการเรียนรู ซึ่งเปนขอจํากัดของการคิดคือการ
ยึดติดอยูกับส่ิงที่เปนรูปธรรม ไมสามารถคิดยอนกลับโดยใชเหตุผลยึดตัวเองเปนศูนยกลางมอง
เหตุการณตางๆ ทีละดาน ไมสามารถพิจารณาหลายๆ ดานพรอมๆ กัน 
                   3. ขั้นการคิดแบบเหตผุลเชิงรูปธรรม (Concrete Operationals) อายุประมาณ 
7 - 11 ป เปนขั้นที่เด็กสามารถคิดดวยการใชสัญลักษณและภาษาสามารถสรางภาพแทนในใจได 
การคิดแบบยดึตนเองเปนศนูยกลางลดนอยลงการแกปญหาที่เปนรูปธรรมไดคดิยอนกลับได รวมทั้ง
จัดประเภทสิ่งของตลอดจนเขาใจเรื่องของการเปรียบเทยีบ 
                  4. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operations) อายุประมาณ  
12 ปขึ้นไป เปนขั้นที่ เด็กสามารถเขาใจสิ่งที่ เปนนามธรรม คิดอยางสมเหตุสมผล สามารถ
ตั้งสมมติฐานในการแกปญหา คิดแบบวิธีวิทยาศาสตรไดรูจักคิดดวยการสรางภาพในใจสามารถคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่นอกเหนือ ไปจากปจจุบัน หรือสถานการณที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงๆ และคิดสรางทฤษฎี
ได การคิดของเด็กจะไมติดยึดกับขอมูลที่มาจากการสังเกตเพียงอยางเดียว 
              ทฤษฎีของเพียเจท อธิบายพัฒนาการของการคิดจากขั้นหนึ่งไปสูขั้นหนึ่ง 
อาศัยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ การเจริญเติบโตของรางกายและวุฒิภาวะ ประสบการณ
ทางกายภาพและทางสมองประสบการณทางสังคมและสภาวะสมดุล ซึ่งเปนกระบวนการที่แตละคน
ใชในการปรับตัว ขั้นพัฒนาการคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้น ซึ่งพัฒนาการในขั้นตนจะเปน
พ้ืนฐานของพัฒนาการในขั้นสูงและพัฒนาการของการคิดแตละคนมีลักษณะเดียวกัน แตจะแตกตาง
กันในดานอัตราความเร็วในการเกิดของแตละระดับของพัฒนาการ  
                    มารซาโน (Marzano. 2001: 11-12) อธิบายวา รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู
ประกอบ ดวยระบบ ไดแก ระบบแหงตน ระบบบูรณาการ และระบบสติปญญา ระบบแหงตนตัดสิน
การยอมรับการเรียนรูเรื่อง เม่ือระบบแหงตนรับการเรียนรูเรื่องใหม ระบบบูรณาการจะเขามา
เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายของการเรียนรูนั้น โดยการออกแบบกลยุทธตางๆ เพ่ือการบรรลุ
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เปาหมายแหงการเรียนรู และระบบสติปญญาจะทําหนาที่จัดกระทํากับขอมูลในลักษณะของการ
วิเคราะห ดังนั้น ปริมาณความรูของนักเรียนแตละคนจึงมีผลตอความสําเร็จอยางสูงในการเรียนรู 
เรื่องใหม ซึ่งความรูใหมสามารถตอยอดจากความรูเดิมไดอยางกวางขวาง 
  สรุปไดวา เด็กปฐมวัยในชวงอายุ 2-7 ป ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปญญาอยูในขั้นกอน 
การปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) เด็กจะเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม และประสบการณ 
ตรง การแกปญหา และการใชเหตุผลยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ดังนั้นในการจัดประสบการณ 
และสิ่งแวดลอมใหกับเด็กจึงควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก เปนสําคัญโดยฝกใหเด็กไดใช 
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสํารวจ ทดลอง คนพบสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเองซึ่งจะชวยกระตุนใหเด็กคิด 
และเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือพัฒนาโครงสรางทางปญญาตอไป 
 
  3.4 ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
       จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 23 (4) กลาวถึงการจัดการศึกษาเนนความสําคัญ
“ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และกลาวถึง
การใหสถานศึกษาดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูในมาตรา 24(2) “ฝกทักษะ กระบวนการคิด       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา” และใน 
24(3) “จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน 
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” (กรมวิชาการ. 2546: 3) และตามความในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เนนความสําคัญการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง เนนกระบวนการคิดของผูเรียน การไดเรียนรูจากประสบการณจริง เนนรัก
การอานและตองฝกใหผูเรียน ทําได คิดเปนและทําเปนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 
(กรมวิชาการ. 2545: 4) ไดกําหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือเปนมาตรฐาน
การเรียนรูใหตองเกิดกับผูเรียนมีอยู 9 ประการในประการที่ 2, 3 และ4 ไดกลาวถึงการคิดไว ดังนี้ 
        1. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเรียน และรักการคนควา 
       2. มีความรูอันเปนสากลรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยากร มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิดวิธีการ
ทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ 
       3. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทักษะการ
คิด การสรางปญญา และทักษะในการดํารงชีวิตเห็นไดวาความสามารถในการคิด เปนจุดเนนที่
สําคัญดังที่ไดกลาวอางแลวจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 5) 
กําหนดสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมซ่ึงกลุมแรกประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษา ตองใชเปนหลักในการ
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จัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ 
กลุมที่สอง ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการ
คิดและการทํางานอยางสรางสรรค สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) (สมศ.) (2547: 21) ไดกําหนดตัวบงชี้ดานผูเรียนมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะหโดยมีเกณฑการพิจารณาผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหดังนี้ 1) ผูเรียนสามารถจําแนก
แจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเร่ืองใดเรื่องหน่ึงอยางถูกตอง 2) ผูเรียนสามารถจัดลําดับ
ขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม3)ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ ขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยาง
ถูกตองมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) (2548) ไดกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน มีตัวบงชี้ในมาตรฐาน 4 ตัวบงชี้ คือ 1) ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
สรุปการคิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม 2)  ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดไตรตรอง และ 3) ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
 
       3.5 ความหมายของการคิดวิเคราะห 
        อรพรรณ ลือบุญธวัชชยั (2538: 78) ใหความหมายของการวิเคราะหวา หมายถึง 
การคิด ซึ่งเปนการคิดที่เร่ิมตนจากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความ
ชัดเจนมีเปาหมายในการคิดวิเคราะหขอความรูเพ่ือตัดสนิใจเชื่อปฏิบตั ิ
       วิไลพร คําเพราะ (2539: 53) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึง การพินิจพิจารณา
ความเชื่อ ความรู คํากลาวอางและสิ่งตางๆ อยางสุขุมรอบคอบ โดยหาสาเหตุเพ่ือสรุปไดอยาง
ถูกตองกอนจะตัดสินใจเชื่อหรือสรุปเลือก 
       พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ใหหมายความวา คําวา คิด คือ 
ทําใหปรากฏเปนรูปหรือประกอบใหเปนเร่ืองขึ้นในใจ ใครครวญ ไตรตรอง สวนคาํวา วิเคราะห มี
ความหมายวา ใครครวญ แยกออกเปนสวนๆ เพ่ือศึกษาใหถองแท ดังน้ันคิดวิเคราะหจึงมีความหมาย
วา ทําใหปรากฏเปนรูปหรือเปนเรื่องขึ้นในใจ โดยการใครครวญ ไตรตรอง โดยการแยกออกเปน
สวนๆ  
       ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ (2544ก: 10-17) ยืนยันวา “มนุษยใชสมอง
สําหรับคิดเชิงวิเคราะหมานานพอๆ กับที่ใชกระเพาะอาหารสําหรับยอยอาหาร” นั่นหมายความวา 
สมองมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะหโดยอาศัยขอมูลความจํา เกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูที่ผาน
มาเปนพื้นฐานใหเกิดความคิด การคิดเปนการทํางานสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทักษะการคิด จึง
สามารถพัฒนาและฝกฝนไดคนจะประสบความสําเร็จในยุคสารสนเทศจะตองเปนคนที่มีความรูสมอง 
สามารถพัฒนาใหดีขึ้นไดดวยการฝกการคิดยิ่งมีการใชสมองเพ่ือการเรียนรูและการคิดมากเทาใด ใน
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เด็กจะย่ิงทําใหเซลลสมองสรางเครือขายเสนใยสมองใหมๆ สมองจะยิ่งสรางเครือขายเสนใยสมองที่
จะเปนตัวชวยคิด ชวยพัฒนาทักษะในการคิดมากขึ้นเทานั้น สมองมีความสามารถที่จะพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนไดดวยกระบวนการเรียนรู แมในคนที่มีอายุ สมองสามารถพัฒนาใหดีขึ้นไดถามีโอกาส
ฝกใชสมองในการคิดฉะน้ัน ความรูและความคิดเปนของสมองสิ่งที่ตองเกิดควบคูกันไปเสมอ การ
จัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความคิดจึงตองมีเน้ือหาความรูแทรกอยู การคิดที่ดีสามารถนําไปสูผลสําเร็จ
ในการเรียนรู การเรียนรูที่ดีสามารถพัฒนาทักษะการคิดดวยการคิดดวยการดู การฟง การสัมผัส การ
เคลื่อนไหว และการกระทําโดยอารมณที่เปนสุขเปนสวนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด
และการเรียนรูกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรู เม่ือการเรียนรูไมมีความเครียด และดวยแรงจูงใจที่
เกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน นักเรียนจะสนใจการเรียนรูและเก็บขอมูลสวนหนึ่งที่มีตออีกสวนหนึ่ง หรือ
ความสัมพันธระหวางขอมูลได โดยเขาใจหลักการและประโยชนที่จะนํามาใช นักเรียนตองสามารถ
จัดระบบขอมูลที่เปนกลุมกอนตางๆตองรูวากําลังคิดอะไรอยู และตองตรวจสอบอยางละเอียดเพ่ือให
เขามาจนถึงเนื้อหาและโครงสรางของขอมูล คําถามที่จะกระตุนใหนักเรียนคิดเชิงวิเคราะห ไดแก 
อะไรคือขอแตกตาง อะไรคือผลที่ได ใหเปรียบเทียบและใหแยกแยะ เปนตน 
        เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2547: 2)ใหความหมายของการวิเคราะหหมายถึง
การจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ออกเปนสวนๆเพ่ือคนหาวาทํามาจากอะไรมี
องคประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร 
        สุวิทย มูลคํา (2547: 9)ใหความหมายวา การคิดวิเคราะห หมายถึง 
ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงอาจเปนวัตถุสิ่งของ 
เร่ืองราวหรือเหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหา
สภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 
        จากความหมายของการคิดวิเคราะหขางตน อาจใชคําที่แตกตางกันเชน แตโดย
สรุปแลวการคิดวิเคราะหเปนกิจกรรมที่มีความซับซอนเปนกิจกรรมทางปญญา การคิดวิเคราะหเปน
การใชเหตุผลและเปนการคิดตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ เดอ โบโน (De Bono. 1976: 29-32) คําวา 
“คิด” หมายความวานึก ดําริ ระลึก ตรึกตรอง สวนคําวา “วิเคราะห” หมายความวา ดู สังเกต
ใครครวญ แยกออกเปนสวนๆ ดังน้ันคําวา คิดวิเคราะหจึงมีความหมายวา เปนการคิดพิจารณา    
ตรึกตรอง ใครครวญ อยางละเอียด รอบคอบ ในเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดีสวน
บกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องนั้นๆ กลาวโดยสรุป การคิดเชิงวิเคราะหเปนทักษะการคิดที่
สามารถพัฒนาได ตั้งแตวัยเด็กเล็กและใหคงทนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักเรียนสามารถคิด
ไดดวยตัวเอง และเกิดความสําเร็วในการเรียนรู เพราะการเรียนรูที่ดีตองเปนเรื่องของการรูจักคิด 
 
 
 
 



42 

 

  3.6 ความหมายของการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวยั 
       มารซาโน (Marzano. 2001: 60) ไดแบงความสามารถการคิดวิเคราะหเปน  
5 ดานดังนี้  
        1. ดานการจําแนกหมายถึง ความสามารถในการแยกแยะสิ่งตางๆ หรือ
เหตุการณที่เหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถ
ระบุตัวอยางหลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกตางได 
        2. ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรูเพ่ือการ
จัดลําดับและประเภทอยางมีความหมายเปนกลุมสามารถจัดกลุมที่มีหลักการลักษณะที่คลายคลึงเขา
ดวยกัน 
        3. ดานการสรุป หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธและโยง
ความ สัมพันธสูการสรุปอยางสมเหตุสมผลจากการสังเกต การใชความรูเดิมผสานกับความรูใหม
สามารถสรุปประเด็นตางๆ และยกเหตุผลประกอบได 
        4. ดานการประยุกต  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการจาก
การเรียนรูไปใชในสถานการณใหมได หรือสามารถนําความรูไปใชในกิจกรรมชีวิตประจําวันได 
        5. ดานการคาดการณ หมายถึง ความสามารถในการนําความรูหรือหลักการไป
ใชการกะประมาณและคาดเดาสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สามารถเขาใจเหตุการณมี
ความรูในเหตุการณนั้น และคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปได 
      สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป นั้น เปนวัยของการพัฒนาทักษะทางการคิด
วิเคราะห ในการจําแนกแจกแจงองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหน่ึง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล
ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นซ่ึงไดแบงแยกยอยออกเปน 
4 ดาน ไดแก ความสามารถดานการสังเกต ความสามารถดานการเปรียบเทียบ ความสามารถ
การจัดหมวดหมู   ความสามารถดานการสรุป 
        1. ความสามารถดานการสังเกต  คือความสามารถดานการใชประสาทสัมผัส อัน
ไดแก ตา หูจมูก ลิ้น และผิวกาย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เขาไปสัมผัสโดยตรงกับ
วัตถุ เหตุการณ หรือปรากฏการณ และเกิดการสังเกตถึงลักษณะ  รูปราง สี ขนาด ฯลฯ เปนตน 
        2. ความสามารถดานการเปรียบเทียบ  คือ  สังเกตลักษณะและคุณสมบัติตางๆ 
เชน ประโยชน รูปราง สี ขนาด จํานวน ของคน สัตว และสิ่งของ ตั้งแต 2 อยางหรือมากกวา 2 อยาง
ขึ้นไป มาเปรียบเทียบ 
        3. ความสามารถดานการจําแนก  คือ  ความสามารถดานการแยกแยะสวนยอย
ตางๆ และเหตุการณที่มีความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมี
หลักเกณฑ เชน การจําแนกจัดประเภทของคน สัตว สิ่งของ ปรากฏการณทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ตามเกณฑ สี อายุ รูปราง ขนาด ลักษณะคลายคลึง หรือแตกตาง 
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         4. ความสามารถดานการสรุป คือ ความสามารถดานการเชื่อมโยงความสัมพันธ 
โดยดานการสรุปอยางมีเหตุผลจากการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก จัดหมวดหมู และการใช
ความรูเดิมผสานกับความรูใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ โดยดานการสรุปอยางมี
เหตุผล 
       วัตสัน และเกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 10) กลาวถึงองคประกอบของ 
การคิดแบบวเิคราะหวา ประกอบดวยทศันคติ ความรูและทักษะในเรือ่งตางๆ ดังนี้ 
        1. ทัศนคติในการสบืเสาะ ซึ่งประกอบดวยความสามารถในการเห็นปญหาและ
ความตองการที่จะสืบเสาะ คนหาขอมูล หลักฐานมาพสิูจนเพ่ือหาขอเท็จจริง 
        2. ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล 
        3. ทักษะในการใชความรูและทัศนคติดังที่กลาวมาขางตนจากการศึกษา แนวคิด
ของนักการศึกษา 
      สคริเวน; และพอล (เสงี่ยม โตรัตน. 2546: 28; อางอิงจาก Scriven; & Paul. 
2003) ไดอธิบายวาการคิดวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ 
        1. ทักษะในการจัดระบบขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล 
        2. การใชทักษะเหลานั้นอยางมีปญญาเพื่อการชี้นําพฤติกรรม 
      องคประกอบของการคิดวิเคราะหเปนทัศนคติ ความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียน
ที่พึงมี อันจะสงผลถึงการมีความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห และนักการศึกษาไดอธิบาย 
และสรุปแนวคิดไวดังนี้ 
      เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 26 - 30) ไดอธิบายถึงองคประกอบของการคิด
วิเคราะหแบงออกเปน 4 ประการ คือ 
        1. ความสามารถในการตีความ เราไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆ ไดหากไมเริ่มตน
ดวย การทําความเขาใจขอมูลที่ปรากฏเริ่มแรกเราจึงตองพิจารณา ขอมูลที่ไดรับวาอะไรเปนอะไร
ดวยการตีความ (Interpretation) หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและเหตุผลแกสิ่งที่เราตองการจะ
วิเคราะห เพ่ือแปรความหมายที่ปรากฏโดยตรงของสิ่งน้ัน เปนการสรางความเขาใจตอสิ่งที่ตองการ
วิเคราะหโดยสิ่งนั้นไมไดปรากฏโดยตรง คือ ตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรงแตเปนการสรางความเขาใจ
ที่เกินกวาสิ่งที่ปรากฏอันเปนการสรางความเขาใจ บนพ้ืนฐานของสิ่งที่ปรากฏและขอมูลที่นํามา
วิเคราะห เกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานในการตัดสิน หรือเปนไมเม็ดที่แตละคนสรางขึ้นในการ
ตีความนั้น ยอยแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ 
       2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห เราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนตองมี
ความรู ความเขา ใจพ้ืนฐานในเรื่องนั้นเพราะความรู จะชวยในการกําหนดขอบเขตของการคิด
วิเคราะห แจกแจง และจําแนกไดวาเรื่องนั้นเกี่ยวของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบางมีกี่
หมวดหมู จัดลําดับความสําคัญอยางไร และรูวาอะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร การวิเคราะหของเรา 
ในเร่ืองนั้นจะไมสมเหตุสมผลเลย หากเราไมมีความรูความเขาใจในเรื่องน้ัน เราจําเปนตองใชความรู
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ที่เกี่ยวของเขามาเปนองคประกอบในการคิด หากเราขาดความรู เราอาจไมสามารถวิเคราะหหาเหตุ
ผลไดวาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน 
        3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมี
องคประกอบ ทั้งสามนี้รวมดวย คือ ตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลาง
สิ่งที่ดูอยางผิวเผินแลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนที่ชางสงสัย เมื่อเห็นความปกติไม
ละเลยไปจะหยุดพิจารณาขบคิดไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถามกับตัวเองและคน
รอบๆ ขาง เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องน้ัน การตั้งคําถามจะนําไปสูการ
สืบคนความจริง และเกิดความชัดเจน ในประเด็นที่ตองการวิเคราะหขอบเขตคําถามที่เกี่ยวของกับ
การคิดวิเคราะห จะยึดหลักการตั้งคําถามโดยใชหลัก 5W 1H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่
ไหน(Where) เม่ือไร (When) ทําไม (Why) อยางไร (how) คําถามเหลานี้อาจไมจําเปนตองใชทุกขอ
เพราะการตั้งคําถาม มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนครอบคลุมและตรงประเด็นที่เราตองการ
สืบคน 
        4. ความสามารถในการหาความส ัมพ ันธ  น ักค ิดเช ิงว ิเคราะห จะต องมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล สามารถคนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุใหเกิด
สิ่งนี้ เรื่องน้ันเชื่อมโยงกับเร่ืองนี้ไดอยางไร เร่ืองน้ีมีใครเกี่ยวของบาง เกี่ยวของกันอยางไร เม่ือเกิด
เร่ืองนี้ จะสงผลกระทบอยางไรบาง สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณนี้ องคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งน้ัน
วิธีการ ขั้นตอน การทําใหเกิดสิ่งน้ัน สิ่งน้ีประกอบดวยอะไรบาง แนวทางแกปญหามีอะไรบาง ถาทํา
เชนน้ี จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต และคําถามอื่นๆ ที่มุงหมายการออกแรงทางสมองใหตองขบคิด
อยางมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้น 
   สรุปไดวา องคประกอบของการคิดวิเคราะหเปนองคประกอบเบ้ืองตนทุกอยาง
รวมกันโดยทั่วไปผูเรียนจะไมเห็นความแตกตางระหวางการสังเกต และขอเท็จจริง หรือตีความวา
แตกตางไปจากการแสดงความคิดเห็น หากผูเรียนเขาใจถึงความแตกตางก็จะทําใหผูเรียนเร่ิม
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหได 
 
    3.7  องคประกอบพื้นฐานเก่ียวกับการคิดและการคิดวิเคราะห 
     การคิดวิเคราะหเปนกระบวนการคิดที่มีความซับซอน เปนความคิดที่จะตองอาศัย
ศักยภาพทางสมองหลายๆ ดานทํางานไปพรอมๆ กัน การวิเคราะหเปนการคนหาวาสิ่งนั้นทํามา
จากสิ่งใด มีองคประกอบอะไรบาง เพ่ือการคิดหาเหตุผลเพ่ือสรางความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่ง
ตางๆ ที่นํามาใชในกระบวนการคิดเพื่อใชในการแกปญหาซึ่งจะตองอาศัยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคิดและการฝกคิดเขามาชวยทําใหบังเกิดผลไดอยางสมบูรณ ดังที่ ทิศนา แขมณี; และคณะ
(2544: 118 - 140) กลาวไววา 
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    ทักษะการคดิหมายถึงความสามารถยอยในการคิดลกัษณะตางๆซึง่เปนองคประกอบ
ของกระบวนการคิดที่สลับซับซอน ทักษะการคิดอาจจัดประเภทเปนประเภทใหญได 2 ประเภท คือ 
     1. ทักษะการคิดพ้ืนฐาน (basic skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่เปนพ้ืนฐาน
เบื้องตนตอการคิดในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซอนขึ้น แบงได 2 สวน คือ 
     1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (communication skills) หมายถึง ทักษะการรับ
สารที่แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพื่อรับรู ตีความ/จดจํา และเม่ือตองการที่จะระลึกเพื่อนํามา
เรียบเรียงและถายทอดความคิดของตนใหกับผูอ่ืน โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปของภาษาตางๆทั้ง
ที่เปนขอความ คําพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ แตในที่นี้จะมุงกลาวถึงการรับและถายทอด
ความคิดดวยภาษา ขอความ คําพูด ซึ่งนิยมใชมากที่สุด โดยเฉพาะในการเรียนในระบบโรงเรียน 
ทักษะการสื่อความหมายที่สําคัญๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันมากมีหลายทักษะ ประกอบดวยทักษะยอย
ที่สําคัญ เชน การฟง การอาน การรับรู การจดจํา การจํา การคงทนของการจํา การบอกความรูสึกที่
ไดจากตัวเลือกที่กําหนดให การบอกความรูออกมาดวยตนเอง การใชขอมูล การบรรยายการ
อภิปราย การทําใหกระจาง การพูด การเขียน การแสดงออกถึงความสามารถของตน 
          1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (core or general 
thinkingskills) หมายถึง ทักษะการคิดที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปน
พ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซอน ซึ่งคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเนื้อหาวิชาตาง ๆ 
ตลอดจนการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยทักษะยอยที่สําคัญ เชน การสังเกต การสํารวจ 
การตั้งคําถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การระบุ การจําแนกแยกแยะ การจัดลําดับ การเปรียบเทียบ
การสรุปอางอิง การแปล การตีความ การเชื่อมโยง การขยายความ การใหเหตุผล การสรุปยอ 
   2. ทั กษะการคิ ดขั้ น สู งหรื อทั กษะการคิ ดที่ ซั บซ อน ( Higher-ordered/more 
complicated Thinking skills) หมายถึงทักษะการคิดที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและตองอาศัยทักษะ
การสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เปนแกนหลายๆ ทักษะในแตละขั้น โดยทักษะการคิดขั้นสูงจะ
พัฒนาไดเม่ือเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชํานาญพอสมควรแลว ทักษะการคิด
สูงขึ้นประกอบดวยทักษะยอยที่สําคัญ เชน การสรุปความ การใหคําจํากัดความ การวิเคราะห การ
ผสมผสานขอมูลการจัดระบบความคิด การสรางองคความรูใหม การกําหนดโครงสรางความรู การ
แกไขปรับปรุงโครงสรางความรูใหม การคนพบแบบแผน การหาความเชื่อพ้ืนฐาน การคาดคะเน/
การพยากรณการตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้งเกณฑ การพิสูจนความจริง การ
ประยุกตใชความรู 
 
  3.8 กระบวนการคิดวิเคราะห 
       วนิช สุธารัตน (2547: 130 - 132) กลาววา กระบวนการคิดวิเคราะหเปน
จุดเริ่มตนสิ่งที่สืบเนื่องหรือเชื่อมโยงสัมพันธกันในระบบการคิดและจุดสิ้นสุดของการคิด โดยที่
กระบวนการคิดวิเคราะหมีความสอดคลองกับองคประกอบเร่ืองความสามารถในการใชเหตุผลอยาง
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ถูกตอง รวมทั้งเทคนิคการตั้งคําถามจะตองเขาไปเกี่ยวของในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งจะแสดงรายละเอียด
ไปทีละขั้นดังตอไปน้ี 
           ขั้นที่ 1 ระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหาผูที่จะทําการคิดวิเคราะหจะตอง 
ทําความเขาใจปญหาอยางกระจางแจง ดวยการตั้งคําถามหลายๆ คําถาม เพ่ือใหเขาใจปญหาตางๆ
ที่กําลังเผชิญอยูนั้นอยางดีที่สุด 
       ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา ในขั้นนี้ผูที่จะทําการคิดวิเคราะห
จะตองรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เชน จากการสังเกต จากการอาน จากขอมูลการประชุม จาก
ขอเขียน บันทึกการประชุม บทความ จากการสัมภาษณ การวิจัย และอ่ืนๆ การเก็บขอมูลจาก
หลายๆ แหลง และดวยวิธีการที่หลากหลาย หลายวิธีจําทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ ชัดเจน มีความ
เที่ยงตรง 
       ขั้นที่ 3 พิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล หมายถึง ผูที่คิดวิเคราะหพิจารณา
ความถูกตองเที่ยงตรงของสิ่งที่นํามาอาง รวมทั้งการประเมินความเพียงพอของขอมูลที่นํามาใช 
       ขั้นที่ 4 การจัดขอมูลเขาเปนระบบ เปนขั้นที่ผูคิดจะตองสรางความคิด ความคิด
รวบยอดหรือสรางหลักการขึ้นใหไดดวยการเริ่มตน จากระบุลักษณะของขอมูลแยกแยะขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น จัดลําดับความสําคัญขอมูลพิจารณาขีดจํากัดหรือขอบเขตของปญหารวมทั้งขอตกลง
พ้ืนฐาน การสังเคราะหขอมูลเขาเปนระบบและกําหนดขอสันนิษฐานเบื้องตน 
       ขั้นที่ 5 ตั้งสมมติฐาน เปนขั้นที่นักคิดวิเคราะหจะตองนําขอมูลที่จัดระบบระเบียบ
แลวมาตั้งเปนสมมติฐานเพื่อกําหนดขอบเขตและการหาขอสรุปของคําถามหรือปญหาที่กําหนดไว 
ซึ่งตองอาศัยความคิดเชื่อมโยงสัมพันธในเชิงเหตุผลอยางถูกตอง สมมติฐานที่ตั้งขึ้นจะตองมีความ
ชัดเจนและมาจากขอมูลที่ถูกตองปราศจากอคติหรือความลําเอียงของผูที่เกี่ยวของ 
       ขั้นที่ 6 การสรุป เปนขั้นของการลงความเห็น หรือการเชื่อมโยงสัมพันธระหวาง
เหตุผลกับผลอยางแทจริง ซึ่งผูคิดวิเคราะหจะตองเลือกพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพ
ของขอมูลที่ปรากฏโดยใชเหตุผลทั้งทางตรรกศาสตร เหตุผลทางวิทยาศาสตร และพิจารณาถึงความ
เปนไปไดตามสภาพที่เปนจริง ประกอบกัน 
       ขั้นที่ 7 การประเมินขอสรุป เปนขั้นสุดทายของการคิดวิเคราะห เปนการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของการสรุปและพิจารณาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นจริงๆ 
     สุวิทย มูลคํา (2547: 19) ลักษณะกระบวนการคิดวิเคราะหประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือ 
เหตุการณตางๆ ขึ้นมา เพ่ือเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพบทความ 
เรื่องราว เหตุการณหรือสถานการณจากขาว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน 
      ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจาก
ปญหาของสิ่งที่ตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของ
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การวิเคราะหเพ่ือคนหาความจริง สาเหตุ หรือความสําคัญ เชน ภาพนี้ บทความนี้ตองการสื่อหรือ
บอกอะไรที่สําคัญที่สุด 
       ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวน 
ประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน 
หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล อาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความ
คลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 
       ขั้นที่4 พิจารณาแยกแยะเปนการพินิจพิเคราะหทําการแยกแยะกระจายสิ่งที่
กําหนดใหออกเปนสวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5W 1H ประกอบดวย What (อะไร) Where 
(ที่ไหน) When (เม่ือไร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 
       ขั้นที่ 5 สรุปคําถาม เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบ
หรือตอบปญหาของสิ่งที่กําหนดให 
 
  3.9 ลักษณะของการคิดวเิคราะห 
                      การคิดวิเคราะหตามแนวของบลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 41-
44; อางอิงจาก Bloom. 1956) กลาววา การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการแยกแยะเพื่อหา
สวนยอยของเหตุการณเร่ืองราวหรือเนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไร
เปนเหตุอะไรเปนผลและที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการอะไร การวิเคราะหแบงแยกแยกยอยออกเปน 
3 อยาง ดังนี้ 
         1. วิเคราะหความสําคญั หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กําหนดมาใหวาอะไรสําคญั 
หรือจําเปนหรือมีบทบาททีสุ่ด ตัวไหนเปนเหต ุตวัไหนเปนผล 
        2. วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเรื่องราว
หรือเหตุการณนั้นเกี่ยวพนักันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 
        3. วิเคราะหหลักการ หมายถึง การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุสิ่งของ
เร่ืองราว และการกระทําตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวยอะไรโดย
ยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลาง มีสิ่งใดเปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไรหรือยึด
คติใดสวนการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 149-
154) คือการวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เรื่องราวหรือเน้ือหาตางๆ วา
ประกอบ ดวยอะไร มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด นอกจากนั้นยังมีสวนยอยๆ ที่สําคัญนั้นแตละ
เหตุการณเกี่ยวพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นวาสมรรถภาพดาน
วิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุใชมาประกอบการพิจารณา การวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภทคือ 
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       3.1 วิเคราะหความสําคัญของการวิเคราะหวาสิ่งที่อยูนั้นอะไรสําคัญหรือจําเปน
หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด ตัวอยาง
คําถามเชน ศีลหาขอใดสําคัญที่สุด 
       3.2  วิเคราะหความสัมพันธเปนการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวของ
สวนยอยในปรากฏการณ หรือเนื้อหานั้น เพ่ือนํามาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้นมี
ความสําคัญอะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชน เหตุใดแสงจึงเร็วกวาเสียง 
       3.3 วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวน้ันวา
ยึดหลักการใดมีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใดอาศัยหลักการใดเปนสื่อสารสัมพันธเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ตวัอยางคําถาม เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศยัหลักการใดการวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห
ของ บลูม 
        นิพนธ วงศเกษม (2534: 42) ไดสรุปลักษณะการคิดวิเคราะหไววานักเรียน
แยกแยะความแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นนักเรียนพิจารณาประเด็นปญหานักเรียน
พิจารณาขออางหรือขอโตแยงที่คลุมเครือ นักเรียนพิจารณาขอมูลที่แสดงถึงอคติ ความลําเอียงการ
โฆษณาชวนเชื่อนักเรียนแยกสิ่งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับขอมูลหรือความคิดเห็นนักเรียน
พิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล นักเรียนพิจารณาเหตุผลที่ผิดไมเกี่ยวของกับเร่ืองน้ัน
นักเรียนสรุปขอความจากขอมูลที่มีอยูเหตุผล 
       เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 240);สุวิทย มูลคํา (2547: 14); และ Marzano. 
(2001: 60) ไดอธิบายลักษณะการคิดวิเคราะหไววา นักเรียนมีความสามารถในการจําแนก จัด
หมวดหมู แจกแจงองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากนั้นหาความสัมพันธ
เชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น สูการสรุป การประยุกต และการคาดการณ บนพื้นฐานของ
ขอมูล ความรู และขอเท็จจริงที่ไดจากการสืบคน การสังเกต และตีความ  
           ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ (2547: 10-11, 83); และทิศนา แขมมณี (2546: 51) 
ไดอธิบายลักษณะการคิดวิเคราะหไววานักเรยีนสามารถสรางมโนภาพ เปรียบเทียบความเหมือนกัน
และแตกตางกัน จัดหมวดหมูได พิจารณาความเกี่ยวของ ความสัมพันธกันและไมมีความสัมพันธกัน
ออกจากกันได และสรุปอางอิงโดยอาศัยตรรกะได และไดระบุตัวบงชี้ลักษณะการคิดวิเคราะหของ
บุคคลไว 5 ประการ ไดแก  1) สามารถกําหนดเกณฑในการวิเคราะหสิ่งที่ตองการวิเคราะหได  2) สามารถ
แยกแยะสวนประกอบตางๆ ของสิ่งที่วิเคราะหได 3) สามารถแจกแจงรายละเอียดของสวนประกอบ
ตางๆของสิ่งที่วิเคราะหได 4) สามารถตรวจสอบ/จัดโครงสรางความสัมพันธขององคประกอบใหญ
และองคประกอบยอยได 5) สามารถนําเสนอขอมูลการวิเคราะหใหเขาใจไดงาย 
       จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา สรุปไดวา ลักษณะการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน ที่มีความสามารถในการการคิดวิเคราะห มี 5 ประการ ไดแก 1) สามารถกําหนดเกณฑใน
การวิเคราะหสิ่งที่ตองการวิเคราะหได2)สามารถแยกแยะสวนประกอบตางๆของสิ่งที่วิเคราะหได 
3)สามารถแจกแจงรายละเอียดของสวนประกอบตางๆ ของสิ่งที่วิเคราะหได 4) สามารถตรวจสอบ/
จัดโครงสรางความสัมพันธขององคประกอบใหญและองคประกอบยอยได 5) สามารถนําเสนอขอมูล
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การวิเคราะหใหเขาใจไดงายทักษะการคิดวิเคราะห เปนทักษะที่สําคัญและเปนทักษะที่สามารถ
พัฒนาไดและนักการศึกษาหลายทานไดอธิบายและสรุปทักษะการคิดวิเคราะห ดังนี้ 
        เสง่ียม โตรัตน (2546: 26) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีการคิดของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) ไววา ทักษะการคิดวิเคราะห ประกอบดวยทักษะตางๆ ไดแก 1) ทักษะการ
แจกแจงจัดกลุมขอมูล (Classifying) เปนการจัดหมวดหมู จับประเด็น ทักษะการวิเคราะห 
(Analyzing) การวิเคราะหเปนการตรวจสอบสิ่งใดสิ่งหน่ึงทีละดานโดยแยกออกเปนสวนๆ 
หมายความวา แยกแยะของจากสิ่งใหญลงเปนสวนยอยๆ ทําใหเกิดความเขาใจชัดเจนเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่งวาเรื่องนั้นประกอบ ดวยอะไร 3) ทักษะการประเมิน (Evaluating) การประเมินเปนหัวใจของการคิด
วิเคราะหประกอบดวย การวัด การตัดสินใจ ความสมเหตุสมผลและคุณภาพของความคิดที่มีตอสิ่ง
ตางๆ ในการวางเกณฑประเมินจึงตองคิดอยางรอบคอบ และตั้งอยูบนฐานของความรูที่ยอมรับได มี
การตรวจสอบเกณฑที่เลือก 4) ทักษะการพิจารณาในภาพรวม (Considering the whole picture)
อยางไรก็ตาม ทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะที่จําเปนจึงตองคิดใหรอบคอบ วาจะนําทักษะการคิด
วิเคราะหไปพิจารณาประเด็นใดในภาพรวม หากมีการคิดวิเคราะหรายยอย ตองนําการคิดประเด็น
ยอยๆ มาพิจารณาในภาพรวมกระบวนการคิดวิเคราะหจึงจะสมบูรณ 
         ปรียานุช สถาวรมณี (2548: 26-27) ไดสังเคราะหแนวคิดของมารซาโน 
(Marzano’s Taxonomy) กับทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) พบวา 5 ดาน ของขั้น
การคิดวิเคราะหของมารซาโน และสามารถบูรณาการนําไปเปนกรอบแนวคิดทักษะการคิดเชิง
วิเคราะหไดอยางเปนรูปธรรม คือ 1) ดานการจําแนกและการจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการ
แยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มีความเหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนให
เขาใจงาอยางมีหลักเกณฑและเปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มีลักษณะ
คลายคลึงเขาดวยกัน 2) ดานการสรุป เปนความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา 
และขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ 3) ดานการประยุกตและการคาดการณ 
เปนความ สามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎีมาใชในสถานการณใหม และในการกะ
ประมาณ คาดเดาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได 
         กระทรวงศึกษาธิการ (2549: 41) ไดใหแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะหไววา การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานหรือเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของความคิดระดับสูง และ
ทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ (Core Thing Skill) ที่จะพัฒนาไปสูการคิดวิเคราะห มี 3 ประการ คือ 
1) ทักษะการระบุองคประกอบสําคัญ หรือลักษณะเฉพาะ 2) ทักษะการระบุความสัมพันธของ
องคประกอบ  3) ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปไดวา ทักษะการคิดที่เปนแกนสําคัญ (Core 
Thing Skill) ที่จะพัฒนาไปสูการคิดวิเคราะห มี 3 ประการ คือ 1) ทักษะการระบุองคประกอบ
สําคัญ หรือลักษณะเฉพาะ 2) ทักษะการระบุความสัมพันธขององคประกอบ 3) ทักษะการจับ
ใจความสําคัญหรือการคนหาและระบุความผิดพลาด 
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          นักการศึกษาไดเสนอขั้นตอนการคิดวิเคราะห ของนักเรียนไวหลายรูปแบบซ่ึงมี
ทั้งที่เหมือนและแตกตางกัน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห นักการศึกษาหลายทานไดเสนอ
ขั้นตอนและกระบวนการการคิดวิเคราะหดังนี้ 
          ดิลก ดิลกานนท (2525: 63 - 66) ไดเสนอขั้นตอนในการฝกใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะหไวดังนี้ 
           1. วิเคราะหวาอะไรคืออะไร ขั้นน้ีผูเรียนตองรวบรวมปญหา หาขอมูลพรอม
สาเหตุ จากการคิด การถาม การอาน หรือพิจารณาจากขอเท็จจริงนั้นๆ 
           2. กําหนดทางเลือก เม่ือหาสาเหตุของปญหาน้ันไดแลว ผูเ รียนตองหา
ทางเลือกที่จะแกปญหาโดยพิจารณาจากความเปนไปไดและขอจํากัดตางๆ ทางเลือกที่จะแกปญหานั้น 
ไมจําเปนตองมีทางเลือกเดียว อาจมีหลายๆ ทางเลือกก็ได 
           3. เลือกทางเลือกเหมาะสมที่สุดเปนการพิจารณาเลือกทางเลือกที่ใชแกปญหา
นั้น โดยมีเกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญ คือผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากทางเลือกนั้น ทั้งที่เกิดขึ้นในดาน
สวนตัวและสังคมรวม 
           4. ตัดสินใจ เพ่ือพิจารณาเลือกอยางรอบคอบในขั้นตอนที่ 3 แลวจึงตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่คิดวาดีทีสุด 
         เพ็ญศรี จันทรดวง (2545: 90) ไดอธิบายถึงขั้นตอนของการคิดวิเคราะหไว
ดังนี้ 1) กําหนดขอบเขต หรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะหใหชัดเจนวา จะวิเคราะหอะไร 2) กําหนด
จุดมุงหมายใหชัดเจนวา จะวิเคราะหเพ่ืออะไร 3) พิจารณาหลักความรูหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของวาใช
หลักใดเปนเครื่องมือในการวิเคราะห4) ใชหลักความรูใหตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะหเปนกรณีๆ ไปและ
จะตองรูวาควรจะวิเคราะหอยางไร 5) สรุปและรายงานผลการวิเคราะหใหเปนระเบียบชัดเจน 
         ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ (2547: 10 -11) ไดอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติให
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห ไว 8 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูล หรือสิ่งที่ตองการวิเคราะห 2) กําหนด
วัตถุประสงค/เปาหมายของการวิเคราะห 3) กําหนดเกณฑในการวิเคราะห 4) แยกแยะ/แจกแจง
สวนประกอบของสิ่งน้ัน 5) แจกแจงรายละเอียดของสวนประกอบทั้งหมด 6) ตรวจสอบ/จัดสราง           
7) นําเสนอขอมูลการวิเคราะหใหเขาใจได 8) นําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนตามเปาหมาย 
         จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการคิดวิเคราะห สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหได 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะหให
ชัดเจนวาจะวิเคราะหอะไร 2) กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะวิเคราะหเพ่ืออะไร 3) พิจารณาหลัก
ความรูหรือทฤษฎีที่เก่ียวของวาใชหลักใดเปนเครื่องมือในการวิเคราะห 4) ใชหลักความรูใหตรงกับ
เรื่องที่จะวิเคราะหเปนกรณีๆ ไป และจะตองรูวาควรจะวิเคราะหอยางไร และ 5) สรุปและรายงานผล
การวิเคราะหใหเปนระเบียบชัดเจน 
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  3.10 แนวทางการสงเสรมิการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
        ดิวอ้ี (Dewey) กลาวถึงแนวทางการสงเสริมการคิดวาควรใหเด็กไดแสดงออกโดย
การปฏิบัติ ใหมีการลงมือกระทําและเนนในเรื่องของการพัฒนาความสนใจ และพัฒนาสติปญญาของ
เด็กไปในแนวทางที่เด็กไดรูจักการแกปญหาคนหาสิ่งใหมและวิธีการตางๆ การกระทําดังกลาวจะ
เกิดขึ้น ก็ตอเม่ือเด็กไดมีโอกาสในการแสวงหาและคิดคน (ฉวีวรรณ จึงเจริญ. 2528: 4) สอดคลอง
กับเพียเจท(Piaget) ที่ไดสนับสนุนความคิดของดิวอ้ีในหลักการที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นดวยการ
กระทําและกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาเกิดจากการเรียนรูดวยการกระทํา (พรรณี ช. เจนจิต. 
2528) 
        พัฒนาการทางการเรียนรูคิดของเด็กในชวงอายุ 6 ขวบแรกของชีวิตซึ่งเพียเจท 
(ฉันทนา ภาคบงกช. 2531: 13-20; อางอิงจาก Forman and Hill. 1980) ไดศึกษาไวเปน
ประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับการสงเสริม มี 6 ขั้น ดังนี้ 
          1. ขั้นรูความแตกตาง (Absolute differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตาง
ของสิ่งที่มองเห็น 
          2. ขั้นรูสิ่งตรงกันขาม (Opposition) ขั้นน้ีเด็กรูวาของตาง ๆ มีลักษณะตรงกัน
ขามเปน 2 ดาน เชน มี- ไมมี เล็ก –ใหญ เปนตน 
                3. ขั้นรูหลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรูจักคิดเกี่ยวกับลักษณะที่อยู
ตรงกลาง ระหวาง ปลายสุดสองปลาย เชน มาก ปานกลาง นอย 
       4. ขั้นเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ เชนบอกถึงความเจริญ เติบโตของตนไม 
       5. ขั้นรูผลของการกระทํา (Function) ในขั้นน้ีเด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของ
การเปลี่ยนแปลง 
       6. ขั้นการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการทําใหของ
สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหนึ่งอยางทัดเทียมกัน 
    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532: 656-657) กลาวถึง การจัดกิจ- 
กรรมที่สงเสริมการคิด และการคิดเชิงเหตผุลวามีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาท 
สัมผัส การใชคําถาม การสังเกต เปรียบเทียบและใชความคิดเปนตน หลักสําคัญในการจัดกิจกรรม 
นั้นจะตองคํานึงถึงสื่อและสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจ 
ของเด็ก ซึ่งกิจกรรมอาจจัดในรูปแบบของกิจกรรมกลุมใหญ กลุมเล็ก ดังนั้น พอแมครูและผูที่
เกี่ยวของจึงมีบทบาทในการสงเสริมการคิด และการคิดเชิงเหตุผล ดังนี้ 
     1. ใชคําถามกระตุนใหเกดิการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเมื่อเด็ก
มีปญหา 
     2. การจัดสื่อ อุปกรณของเลนตาง ๆ ที่สงเสริมใหเด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลงได 
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   3. จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอ รวมทั้งใหเด็กได 
คนควาจากประสบการณตรง 

   4. คํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540: 40-41) ไดกลาวถึงวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธี ไดแก 
     1. การแกปญหา การเรียนรูดวยการแกปญหา ตองเร่ิมที่ครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น 
อาจเปนคําถาม กรณีตัวอยาง ครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหาขอสรุป 
     2. การใชหลักการทางวิทยาศาสตรที่ใชกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
เด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร เชน ใหเด็กไดเรียนรูวาตนไม
งอกไดอยางไร ดวยการเพาะเมล็ดถั่วงอก และติดตามการงอก เปนตน 
     3. ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็กไดคนหา 
คําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง เชน การเลนตัวตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลาย ๆ ชนิด 
     4. การใชทักษะกระบวนการเปนการจัดประสบการณที่ เนนการสังเกต 
เปรียบเทียบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยงการสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเองซึ่ง
สอดคลองกับ ดิวอ้ี (Dewey)และ เพียเจท (Piaget) ที่วาเดก็เรียนรูดวยการกระทํา 
  สรุปไดวา การสงเสริมการคิดและการคิดวิเคราะห ใหกับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลายวิธี 
ซึ่งตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทําดวยตัวเด็กเอง ใหเด็กมีสวนรวมในการ 
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน สามารถวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูที่ตนไดปฏิบัติ และใหเด็กได 
สรุปหรือสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองและสามารถนําความรูที่ไดเรียนรูไปปรับหรือประยุกตใช 
ในชีวิตประจําวันจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเด็ก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในดานการรวมประเภท การจําแนกประเภท ความสัมพันธแบบ 
พหุคูณ การอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง และการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ สามารถใชเหตุผลไปใช 
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.11 งานวจิยัที่เก่ียวของกับการคิดวิเคราะห 
         เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530: 128) ไดศึกษาการฝกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนา
คุณภาพการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการฝกสมรรถภาพสมองพื้นฐาน 4 ดาน 
คือ การสังเกต การประยุกต การวิเคราะห และการสังเคราะห ผลของการศึกษา พบวา การสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการคิดระดับสูงกวา ความจํานั้นสามารถสอนไดทั้งวิธีการสอนตามปกติและวิธีการ
ฝกสมรรถภาพสมอง สามารถพัฒนาคุณภาพการคิดใหอยูในระดับเดียวกันกับผูที่มีสภาพแวดลอม
ดีกวาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          นิภาภรณ แสงดี (2538: 56) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนแบบอริยสัจ
กับการสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
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เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบอริยสัจกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคะแนนเฉลี่ยของกลุม
ทดลองมีแนวโนมของคะแนนสูงกวากลุมควบคุม 
                ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543: 106) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห และเจตคติตอวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกับการสอนตามคูมือครู
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมการสรางแผนภูมิ
มโนทัศน มีความสามารถดานการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
                 อุไร มะวิญธร (2543: 84) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห
เชิงวิจารณญาณและพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ที่ไดรับการสอน
ดวยการใชประสบการณกับคูมือครู มีการคิดวิเคราะหเชิงวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
           ระพินทร ครามมี (2544: 80) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชา
สังคมศึกษาโดยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนแบบแกปญหา ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแนวคอนสตรัควิซึม กับการสอนแบบแกปญหามีความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลเชิงวิเคราะหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
       สุมาลี พ่ัวชู (2547: 84) ไดศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดสังเคราะห
และการมองโลกในแงดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นที่3 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ไมมีพัฒนาการของลักษณะการมองโลกในแงดีจาก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 แตประการใด และนักเรียนหญิงมีลักษณะการ
มองโลกในแงดีสูงกวานักเรยีนชาย 
           อารม โพธิ์พัฒน (2550: 88) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
การเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเขียนแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
           ลาวรรณ โฮมแพน (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริม
การคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ความสามารถในการ
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คิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           ราตรี  แกวทองประคํา (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชแบบฝกทักษะเสรมิประสบการณใชภาพประกอบคําถาม การศึกษา 
วิจัยปรากฏผล คือ ผลสัมฤทธิ์ทางดานคิดวิเคราะห กอนและหลังการทดลองใชแบบฝกทักษะ มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางดานการคิดวิเคราะห เทากับ 0.41 และผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนระหวาง
การทดลอง จํานวน 2 ครั้ง เทากับรอยละ 81.18 และ 84.12 ตามลําดับ  โดยมีขอเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งตอไปคือ  เน่ืองจากการสรางแบบฝกทักษะในครั้งนี้ สรางขึ้นมาโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู
ระดับปฐมวัยเปนหลัก และนํามาบูรณาการกับเนื้อหาที่ใชสําหรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 
โดยปกติมาใชในการทดลองจึงไมทําใหเวลาสอนตามปกติของครูไดลดนอยลงไปแตอยางใด   ดังน้ัน
ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยควรจะเพิ่มจํานวนในการสราง แบบฝกทักษะใหมากขึ้น โดยสราง
ใหสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และนํามาใชสอนในเวลาปกติ หรือศึกษาแนว
ทางการสรางแบบฝกทักษะที่นักเรยีนสามารถฝก ไดดวยตนเองนอกเวลาเรียน มาเปนกรอบแนวคิด
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งตอไป 
            ประมูล เสงี่ยมศักดิ์ (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณแบบโครงการ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณแบบโครงการ
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ป ซึ่งกําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานสายตรี 16 จังหวัดบุรีรัมยจํานวน 13 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ คูมือการจัดประสบการณแบบโครงการและ
แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะหสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาทีผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการมีทักษะ
การคิดวิเคราะหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
             ปรียวาท นอยคลาย  (2553: บทคัดยอ) ศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะหของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาประกอบภาพมีการเปลี่ยนแปลงทักษะในการคิดวิเคราะหดานการ 
เชื่อมโยงมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการคาดคะเน ดานการจําแนก ดานการสังเกต
ตามลําดับ และดานการเปรียบเทียบมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเลนเกมการศึกษาประกอบภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น  
         จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ได
ศึกษาในระดับของเด็กประถมศึกษาเปนกระบวนการคิด และการตัดสินใจอยางรอบคอบที่ตองฝกฝน
อยูเสมอนักเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง สําหรับเด็กปฐมวัยยังไม
ปรากฏการศึกษาวิจัย ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทักษะในการคิดวิเคราะหของเด็ก
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ปฐมวัยเพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย ไดคิดวิเคราะหและตัดสินใจจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง ซึ่งการที่เด็กไดฝกคิดมากๆ เด็กจะเกิดกระบวนการคิดในขั้นที่สูงขึ้น เพ่ือ
นําไปสูกระบวนการการเรียนรูในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

     
 ในการวิจัยเรือ่งผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทีมี่ตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4. แบบแผนการทดลองและวธิีการดําเนินการทดลอง 
  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ        
ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร 
เขต 1 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ  
ตําบลชุมแสง  อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 1 จํานวน 22  คน ซึ่งเลือกมาดวยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sample) 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวจัิยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหของเด็ก
ปฐมวัย ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยคือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.  แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวยั ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน  
  ตอนที่  1 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
              การสังเกต  จํานวน  10  ขอ  
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  ตอนที่   2  แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
                การเปรียบเทียบ จํานวน  10 ขอ  
  ตอนที่   3  แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
         การจําแนก จํานวน 10 ขอ 
  ตอนที่   4  แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
        การสรุป จํานวน  10  ขอ 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  ข้ันตอนการสรางแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยมีดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยจากรายงานการวิจัย เร่ืองการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัย และการประเมินเนนเด็กเปน
สําคัญ (โครงการปที่ 1) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยนําไปสูการสงเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  
  1.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยซึ่งมีรายชื่อ
ดังตอไปน้ี กวีณา จิตนุพงษ (2551)  กาญจณา สองแสน (2551) ชยุดา  พยุงวงษ  (2551)         
พัชรี  กัลยา (2551) พูนสุข สงเสริม (2551) ศิริลักษณ วุฒิสรรพ (2551) นภาภรณ หวานขม (2554)   
ทัศณียา บัวผา (2554) มยุรี  ศรีทอง (2554)  สุจิตราภา  ชัยจํารัส (2554) จากผลที่ไดศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาเด็ก ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู 
เปนไปอยางมีลําดับขั้นตอนโดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ไดเรียนรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ ได
ลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรู อยากเห็นและความถนัดของ
ตนในเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆผูวิจัยจึงนํามาสราง
และปรับเปนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
  1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ของกรมวิชาการเพื่อบูรณาการเรียนรู ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและตรงตาม
หลักสูตรตลอดจนศึกษาแนวคิดและหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการสอน
ตางๆที่เนนเด็กเปนสําคัญตลอดจนแนวทางการจัดประสบการณ สําหรับเด็กปฐมวัยชั้นปที่ 2  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
  1.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย ซึ่งมีวิธีการขั้นตอนการสรางแผนการ
จัดประสบการณ ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู เลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจโดยครูศึกษาธรรมชาติความ
สนใจ จากการอภิปราย ซักถาม ความอยากรูอยากเห็น และความตองการของเด็กในสิ่งที่เด็ก
ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิด เพ่ือใหเด็กเห็นภาพรวมเรื่องที่เราตองการเรียนรู 
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   ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู โดยกําหนดแหลงเรียนรู  ศึกษานอก
สถานที่  ศึกษาจากบุคคลที่มีความรู  คนควาขีดเขียนสิ่งที่ไดเรียนรู  เสนอกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 
สรุปและนําเสนอผลงาน 

   ขั้นที่3ขั้นการประเมินเปนการประเมินจากการเรียนรูของผูเรียน การสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก ผลงานความรูสึก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ที่ครอบคลุมทั้งดานความรู  ดาน
ความรูสึก ทักษะการแสดงออกทุกดานและประเมินตามสภาพจริง เชน  การนําเสนอผลงานที่ตนเอง
เลือกและประเมินจากการคิดวิเคราะห 
   โดยจัดในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เรื่องละ 2 สัปดาห จํานวน 8 วัน วันละ 
40 - 50 นาที รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห 
  1.5 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เสนอผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กนักวิจัย 
จํานวน 3 ทาน มีดังนี้  
   1.5.1 อาจารยชยุดา  พยุงวงษ  
     ครู คศ.1 ประจําชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลทนาพรวทิยา  จังหวัดชลบุรี  
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ีเขต 3  
   1.5.2  อาจารยธิติมา  เรืองสกุล  
     ศึกษานิเทศก  
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส  เขต 2  
   1.4.3 อาจารยศิวภรณ     สองแสน   
     อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  
     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
  1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มี
ความเห็นตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน ถือเปนเกณฑที่เหมาะสม ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
  1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมประสบการณ  โดยใชกิจกรรมเด็กนักวิจัยไปทดลองใช  
(try  out) กับนักเรียนอนุบาลชั้นปที่ 2 อายุ 5 - 6 ป โรงเรียนบานขามศึกษาคาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  

 1.8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดานการใชภาษา ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ตลอดจนระยะเวลาในการ
จัดประสบการณ เทคนิควิธีการตางๆโดยเฉพาะเทคนิคการใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะห 
และเพื่อใหเกิดความชํานาญในการใชแผนการจัดประสบการณ ใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง
ของกลุมตัวอยางสําหรับใชในการทดลอง 
  1.9 นําแผนการจัดกิจกรรมประสบการณ โดยใชกิจกรรมแบบเด็กนักวิจัย ไปจัดทํา
ฉบับจริง เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
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 2.  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเดก็ปฐมวัย 
   2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยดานการ
สังเกต ดานการเปรียบเทียบ ดานการจําแนก ดานการสรุป  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบทดสอบการเตรียมความพรอมดานการคิด
วิเคราะหโดยศึกษาจากเอกสารของ ไผท สิทธิสุนทร (2543) วนิช สุธารัตน (2547) วีระ สุดสังข 
(2550) ปรีทยาวาท นอยคลาย (2553) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของ
เด็กปฐมวัยและเพ่ือใหครอบคลุมความสามารถดานการคิดวิเคราะหดานการสังเกต การเปรียบเทียบ 
การจําแนก และการสรุป 
  2.2 สรางแบบทดสอบการคดิวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลักษณะเปนภาพกระตุน
ความสนใจของเด็กในการตอบคําถาม ซึ่งแบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
   2.2.1  ความสามารถดานการสังเกต               จํานวน 15 ขอ 
   2.2.2  ความสามารถดานการเปรียบเทยีบ  จํานวน 15 ขอ 
   2.2.3  ความสามารถดานการจําแนก  จํานวน 15 ขอ 
   2.2.4  ความสามารถดานการสรุป  จํานวน 15 ขอ 
     2.3 สรางภาพแสดงคําตอบของคําถามแตละขอมี 3 ตัวเลือก โดยใหนักเรียนกากบาท 
(X) ลงในชองคําตอบที่ถูกตอง ขอละ 1 คําตอบเทานั้น 
     2.4 สรางคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
โดยใหสอดคลองกับแบบทดสอบที่สรางขึ้นในขอ 2  
     2.5 นําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยและคู มือคําแนะนําในการใช
แบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมเพื่อแสดงความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา ภาษาและรูปภาพที่ใช และความเหมาะสมของแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน ดังตอไปน้ี 
   2.5.1 ผศ.ดร.นพดล   กองศิลป  
     อาจารยประจําโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ประสานมิตร (ฝายประถม) 
   2.5.2 อาจารยสนอง   ตรงเที่ยง 
     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ จังหวัดนนทบุร ี
     สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
   2.5.3 ดร.ดารารัตน   อุทัยพยัคฆ  
     ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
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                2.6 นําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยที่ผานการตรวจสอบตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงตามคําแนะนําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงการใชภาษา 
การใชคําถาม รูปภาพ ปรับเกณฑการใหคะแนน และตรวจสอบการใหคะแนนไดอยางชัดเจน 
     2.7 นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of 
Item Objective Congruence)  ซึ่งตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 89) โดยคํานวณคัดเลือกขอที่มีคา IOC  ตั้งแต 0.6 - 1.0 จํานวน 60 ขอ และปรับปรุง
แบบทดสอบ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตรงกัน โดยใชเกณฑพิจารณาจากความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจาก 2 ใน 3 ทานใหเหมาะสม 
     2.8 นําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวยัที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวทดลอง
ใช (try  out) กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 อายุ 5 - 6 ป โรงเรียนบานขามศึกษาคาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร เขต 1 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 33 คน  มาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑ  คือ ตอบถูกให 1 ตอบผิดให 0 คะแนน แลววเิคราะหเปนขอสอบรายขอจํานวน 60 ขอ เพ่ือ
หาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ พบวา แบบทดสอบ
วัดทักษะในการคิดวิเคราะหมีคาความยากงาย (p) ระหวาง .48 - .79 คาอํานาจจําแนก (rp.bis) ระหวาง 
.21 - .63  และคาความเชือ่ม่ัน KR20 ของแบบทดสอบไดเทากับ .96 โดยคัดเลือกไวชุดละ 10 ขอ 
รวมขอสอบทั้งหมด 40 ขอ และมีการจัดแบงออกเปน 4 ตอน ตอนละ 10 ขอ ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการสังเกตจํานวน 
10  ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .21 - .63 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .74 
      ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการเปรียบเทียบ 
จํานวน 10 ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .28 - .63 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .78  
      ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการจําแนก 
จํานวน 10 ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .25 - .63 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .78 
      ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการสรุป จํานวน 
10 ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .21 - .63 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .81 
        2.9 นําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยที่ผานการคัดเลือกในขอ 2.8 
วิเคราะหคุณภาพตามที่ตองการแลวนํามาทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
              3. วิธีการทดสอบและเกณฑการใหคะแนน 
  3.1 จัดเตรียมสถานที่สอบสาํหรับการสอบรายบุคคล 
  3.2 ผูทดสอบพูดคุยกับเด็กเพื่อสรางความคุนเคย 
  3.3 ดําเนินการทดสอบ โดยผูทดสอบจะอานคําถามแลวใหนักเรียนเลือกกากบาท (X) 
ทับภาพที่คิดวาถูกตองโดยผูทดสอบจะถามติดตอกัน 2 ครั้ง ภายในเวลา 1 นาที 
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แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน 
การทดลองโดยใชอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
249) ตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ทดลอง T1 X T2 

 
 เม่ือ  E   แทน  กลุมทดลอง 
   T1    แทน การทดสอบวดัการคิดวิเคราะหกอนการทดลอง 
   T2   แทน  การทดสอบวดัการคิดวิเคราะหหลังการทดลอง 
    X   แทน  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนีด้ําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 วัน วันละ 40-50 นาที รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 32 ครั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
  1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
             2. แจงขอมูลขาวสารในการจัดการเรียนการสอนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอการ
คิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยใหผูปกครองทราบ ถึงกระบวนการวิธีการดําเนินกิจรรมและบทบาทของ
ผูปกครองตอการสงเสริมตามแนวจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพ่ือขอความรวมมือในการเปน
วิทยากร และสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
                 3. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง และจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
        4.ทําการทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กกลุมตัวอยางกอนการทดลอง (Pretest) กอน
การทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 22 คน ดวยแบบทดสอบการคิดวิเคราะห จํานวน 4 ชุดโดยทํา
การทดสอบวันละ 1 ชุด เปนเวลา 4 วัน จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑและเก็บคะแนนไว
เปนหลักฐาน 

       5. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกับกลุมตัวอยางใชเวลา 
8 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 40 - 50 นาที ชวงกิจกรรมเสริมประสบการณเริ่มเวลา 09.00 - 09.50 น. 
จนสิ้นสุดการทดลองรวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
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ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู และขั้นการประเมินผล
การทดลองเริ่มตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 

       6. กําหนดการทดลองโดยกําหนดหัวขอเร่ืองในการเรียนรูตามความตองการของเด็ก
ซึ่งอยูในขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ปรากฏดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงกําหนดการทดลอง 
 

สัปดาหที่ หัวเรื่องที่เด็กตองการเรียนรู วันที่ทําการทดลอง 

เวลา 09.00 น. - 09.50 น. 
1 - 2 หัวเรื่องที่ 1 เด็กเลือกเรียนเร่ือง “ขาว” จันทร, อังคาร, พุธ, 

พฤหัสบด ี3 - 4 หัวเรื่องที่ 2 เด็กเลือกเรียนเร่ือง “ปลา” 
5 - 6 หัวเรื่องที่ 3 เด็กเลือกเรียนเร่ือง “กลวย” 
7 - 8 หัวเรื่องที ่4 เด็กเลือกเรียนเร่ือง “ผักสวนครัว” 

 
หมายเหตุ : หัวเรื่องที่ปรากฏในตารางที่เกิดขึ้นจากความสนใจของเด็ก 

 1. เม่ือครบ 8 สัปดาหแลวทาํการทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง
ดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
            2. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิต ิเพ่ือสรุปผลการวิจัยตอไป 
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ตาราง 3 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กวิจัย 3 ขั้นตอน 
 

ข้ันตอนการเรียนรู 
แบบเด็กวิจัย 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันทบทวนความรูและ 
เลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
(ครูวางแผนการสอนกําหนด
ระยะเวลาประมาณ 1 วัน) 
 

1.ศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนสรางบรรยากาศ
ที่เอ้ือตอการเรียนรู 
2. ครูสรางสถานการณหรือใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กไดตอบ 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เลาประสบการณ 
3. ครูสังเกตและจดบันทึกสิง่ที่เด็กพูดแสดงความคิดเห็น 
4.เด็กกําหนดหัวขอเรื่องที่สนใจในการเรียนรูสรางแผนที่
ความคิดเพื่อใหเด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู 
5. ครูเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เน้ือหาใน 
หลักสูตร เพ่ือการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความ 
ตอเนื่องบูรณาการ สาระการเรียนรูใหสัมพันธกับการคดิ
วิเคราะหสอดคลองกับวถิีชวีิตจริงตามภมิูปญญาทองถิ่นโดยครู
ตั้งคําถามกระตุนใหเด็กเกิดขอสงสัยและวางแผนใหเด็กคิดหา
คําตอบดวยตนเอง 

ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยั 
หาความรู  
(การเรียนรูของเด็ก 
กําหนดระยะเวลา 6 วัน) 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (3 วัน) 
1.1 ครูพาเด็กศึกษาแหลงเรยีนรู ภูมิปญญาทองถิ่นทีมี่อยูใน 
ชุมชน เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจ 
1.2 ครูกระตุนความสนใจในการเรียนรูโดยการตั้งคําถามให 
เด็กแสวงหาคาํตอบคนควาหาขอมูลโดยใชการคิดวิเคราะห  
เปดโอกาสใหเด็กซักถามปญหาที่เด็กมีความสนใจ 
1.3 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กซกัถาม 
1.4 เด็กเลาประสบการณเกีย่วกับการไปศึกษาแหลงเรยีนรู 
2. การกําหนดเรื่องที่ตองการศึกษา (1 วนั) 
2.1 เด็กเลือกหัวขอและกําหนดกิจกรรมที่จะศึกษาตามความ 
สนใจของตนเอง 
2.2 เด็กและครูรวมกันสรางแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็ก 
ทุกคน เพ่ือวางแผนในการเรียนรู 
3. การศึกษาคนควา ขีดเขยีนและจดบันทึก (1 วัน) 
3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความสนใจและความ 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการเรียนรู 
แบบเด็กวิจัย 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 

ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยั 
หาความรู  
(การเรียนรูของเด็ก 
กําหนดระยะเวลา 6 วัน) 

และความถนดัของแตละคนโดยเนนกิจกรรมที่ฝกฝนสงเสริมการ
คิดวิเคราะห 
3.2 บันทึกการเรียนรูดวยการวาดภาพ การเลาเรื่อง 
4. สรางผลงาน (1 วัน) 
4.1 เด็กสรางผลงานของตนเอง 
4.2 ครูใหการเสริมแรงเพ่ือเด็กเกิดตั้งใจในการสรางผลงานของ 
ตนเองและมีความสนใจที่จะเรียนรูตอไป 

ข้ันที่3 ข้ันการประเมินผล 
(กําหนดระยะเวลา 1 วัน) 
 

สรุปความรู (1 วัน) 
1.เด็กนําเสนอผลงาน 
2.เด็กและครูรวมกันสรุปเนือ้หาความรูที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา 
2.จัดเก็บผลงานเขาแฟม 
3.ครูกระตุนการเรียนรูในหัวขอเนื้อหาตอไป 

 
 หมายเหตุ  ขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย เนนใหเด็กเกิดการคิดวเิคราะห  
ในสวนของตารางการจัดกิจกรรมจะปรากฏในภาคผนวก 
  4. ขณะจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยผูวิจัยทําการบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการรวม 
กิจกรรมของเด็กปฐมวัยทุกครั้ง 
  5. ผูวิจัยดําเนินการทดลองจนครบ 8 สัปดาห จากนั้นทําการทดสอบการคิดวิเคราะหของ
เด็กปฐมวัย (Posttest) หลังการทดลองซึ่งใชแบบทดสอบชุดเดียวกนักับที่ใชในการทดสอบครัง้กอน
การทดลอง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
  6. นําขอมูลที่ใชไดจากการทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยไปวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2526: 36) 
 

    X  = 
N
X

 ∑  

 
  เม่ือ    X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุม          
 
  1.2 คํานวณคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังนี้              
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 55) 
 

    S  =  
1)N(N

X)(XN 22

−
∑ ∑−  

 
  เม่ือ  S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
           N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
         ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    ∑X2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2. สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 คํานวณคาความเที่ยงตรง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) 
   

    
N

R
               IOC ∑=  

 
  เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
       ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
             N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  2.2 คํานวณคาความยากงายของแบบทดสอบการคิดวเิคราะห โดยใชสูตรดังนี้  
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 9) 
 

       
N
R                 P =  

 

  เม่ือ     P แทน คาความยากงาย 
       R แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถกู 
       N แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 
 

  2.3 คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวธิีการวิเคราะหสหสัมพันธ         
แบบพอยทไบซีเรียล (Point Biserial / Correlation) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 258)           
โดยใชสูตร 
 

    pq
S

MM
                p.bisr

t

qp
−

=  

 

  เม่ือ  p.bisr  แทน คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยท ไบซีเรียล 

    Mp แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
    Mq แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
    tS  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
    p  แทน สัดสวนของคนตอบถูก 
    q  แทน 1-p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
 
  2.4 คาํนวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห โดยใชวิธขีอง 
 คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) จากสตูร KR-20 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 99) 
ดังนี้ 
 

         rtt   = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 21

1-k
k 

Sx
pq

 

 

  เม่ือ  rtt  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    k  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
    p  แทน สัดสวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอ 
    q  แทน สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ 
    Sx2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งหมด 
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 3.  สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมตฐิาน เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยจากแบบทดสอบเชิงปฏิบัตวิัดการคิดวเิคราะห กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช 
 t-test แบบ Dependent Sample (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 99) ดังนี้ 
 

     t = 
DS

D  

 
  เม่ือ      t        แทน    คาสถิตทิี่ใชใน t-distribution  
             D      แทน    คาความแตกตางของคะแนน 
                    N      แทน    จํานวนคูของคะแนน 
    D   แทน    คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
       

D
S  แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง     

                               
 4.   การแปลผลระดับของการคดิวิเคราะห 
  การแปลผลระดับของการคดิวิเคราะหของเด็กปฐมวัยในการศึกษา วจัิยครั้งนี้
กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายดาน ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 4 แสดงการแปลผลระดับของการคดิวิเคราะหในภาพรวม 
 

คะแนน หมายความวา 
32.01 - 40.00   มีการคิดวิเคราะหในระดบัดีมาก  
24.01 - 32.00   มีการคิดวิเคราะหในระดบัด ี
16.01 - 24.00  
8.01 - 16.00  

มีการคิดวิเคราะหในระดบัปานกลาง  
มีการคิดวิเคราะหในระดบัพอใช 

0 - 8.00  มีการคิดวิเคราะหในระดบัปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



68 
 

ตาราง 5 แสดงการแปลผลระดับการคิดวเิคราะหในดานการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก 
     และการสรุป 
 

คะแนน หมายความวา 
8.01 - 10.00  มีการคิดวิเคราะหในระดบัดีมาก  
6.01 - 8.00  มีการคิดวิเคราะหในระดบัดี 
4.01 - 6.00  
2.01 - 4.00  

มีการคิดวิเคราะหในระดบัปานกลาง  
มีการคิดวิเคราะหในระดบัพอใช 

0 - 2.00  มีการคิดวิเคราะหในระดบัปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
        การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใชวิธีการทางสถิติ และมีสัญลักษณในการวิเคราะห ดังตอไปน้ี  
          N     แทน   จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 K   แทน  คะแนนรายดาน 
          X     แทน   คะแนนเฉลี่ย 
          S.D.   แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  
    D     แทน   คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน 
 

D
S     แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 

  t      แทน  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหในการแจกแจงแบบ t  
 P   แทน  ความนาจะเปนของคาสถิต ิ  
  *   แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   **     แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 

การวิเคราะหขอมูล 
      การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในการทดลองครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1. ระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย กอนและหลังที่ไดรับการจัด การเรียนรู
แบบเด็กนักวจัิย 
 ตอนที่ 2. การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและแยกเปน
รายดานกอนและหลังที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1. ระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอน และหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยแปลผลระดับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ของเด็กปฐมวัย 
 การวเิคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็ก
ปฐมวัยในแตละดานทั้งกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มาหาคาคะแนนเฉลี่ย 
โดยแยกเปนดานการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก และการสรุป คาเฉลี่ยที่คํานวณไดจะใช
เปนคาบงชี้ระดับการคิดวิเคราะห ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงคาสถิติแสดงระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด 
     การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ความสามารถดาน
การคิดวิเคราะห 

N K กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. การสังเกต 22 10 5.55 .96 ปานกลาง 9.05 .58 ดีมาก 
2. การเปรียบเทียบ 22 10 5.95 .84 ปานกลาง  8.55 .60 ดีมาก 
3. การจําแนก 22 10 5.82 .73 ปานกลาง  8.05 .72 ด ี
4. การสรุป 22 10 5.68 .65 ปานกลาง  7.50 .60 ด ี

รวม 22 40 23.00 3.18 ปานกลาง 33.15 2.50 ดีมาก 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา เด็กปฐมวัยมีการคิด
วิเคราะหกอนการทดลอง ( X  = 23.00) อยูในระดับปานกลาง ภายหลังการทดลอง    ( X  = 33.15) 
อยูในระดับดีมาก และเมื่อแยกเปนรายดานพบวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห 
ดานการสังเกต ( X  = 5.55) การเปรียบเทียบ ( X  = 5.95) การจําแนก ( X  = 5.82) และการสรุป 
( X  = 5.68) อยูในระดับปานกลางภายหลังการทดลอง พบวา ดานการสังเกต ( X  = 9.05) และการ
เปรียบเทียบ ( X  = 8.55) อยูในระดับดีมาก สวนการจําแนก( X  = 8.05) และการสรุป( X  = 7.50) 
อยูในระดับดี 
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 2. การเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ในภาพรวมและแยกเปนราย
ดานกอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนของแบบทดสอบการคิดวิเคราะหในภาพรวม 
และรายดาน  ทั้งกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง และทดสอบความแตกตางเฉลี่ยวามีความแตกตางมาก 
นอยเพียงใด โดยใช t - test ทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบปรากฏผลดังแสดงใน
ตาราง 7  
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ในภาพรวมและแยกเปนรายดาน 
     กอน และหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย 
 

การคิดวิเคราะห K 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

D  D
S  t P 

X  S.D. X  S.D. 
1. การสังเกต 10 5.55 .96 9.05 .58 3.50 .74 22.18 .00 
2. การเปรียบเทียบ 10 5.95 .84 8.55 .60 2.59 .50 24.15 .00 
3. การจําแนก 10 5.82 .73 8.05 .72 2.23 .53 19.77 .00 
4. การสรุป 10 5.68 .65 7.50 .60 1.82 .50 17.02 .00 

รวม 40 23.00 3.18 33.15 2.50 10.14 1.46 32.63 .00 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา เม่ือพิจารณาภาพรวมพบวา หลังจากการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห ( D  = 10.14) สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย ทําใหการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยสูงกวากอนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
นั่นคือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลใหเด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห โดยรวมสูงขึ้น  
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา หลังจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กปฐมวัยมีการสังเกต 
( D = 3.50) การเปรียบเทียบ ( D = 2.59) การจําแนก ( D = 2.23) และการสรุป ( D =1.82) ทุกดาน
สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังจาก   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ทําใหการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยทุกดานสูงกวากอนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย นั่นคือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงผลใหเด็กปฐมวัยมี
การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก และการสรุปสูงขึ้น 
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 เพ่ือใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงนําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบการคดิ
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยทั้งกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  มานําเสนอเปน 
แผนภูมิเชิงเปรียบเทียบ ปรากฏดังแสดงตามภาพประกอบ 2 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบการคิดวเิคราะหของเด็กปฐมวัย แยกเปนรายดานกอนและหลงั  
      ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยโดยใชแผนภูมิเชิงเปรยีบเทียบ 

 
 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวา ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เด็กปฐมวยัมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห
สูงขึ้น กวากอนการทดลองทุกดาน และดานที่มีการพัฒนามากที่สุดคือ การสังเกต รองลงมาคือ  
การเปรียบเทียบ การจําแนก และการสรุป ตามลําดับ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอการคิดวิเคราะห
ของเด็กปฐมวัย มีความมุงหมายของการวิจัย  คือ   เพ่ือศึกษาระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและเพื่อเปรียบเทียบระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกอนทดลองและหลังการทดลอง 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Qusai Experimental Design) ซึ่งประชากรที่ใชใน
การสุมกลุมตัวอยางครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้น
อนุบาลปที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2554  โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ ตําบลชุมแสง อําเภอ
จอมพระ จังหวัดสุรินทร สํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 จํานวน 1 
หองเรียน จํานวน 22 คน โดยสรางความคุนเคยกับเด็กเปนระยะเวลา 1 สัปดาหดําเนินการทดสอบ 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกับกลุมตัวอยางกอนการทดลองโดยใชแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย มาทดสอบกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เม่ือสิ้นสุดการ
ทดลองผูวิจัยไดนําแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย มาทดสอบหลังการทดลอง และนํา
ขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดวยวิธีการทางสถิติซึ่งมีลําดับขั้นตอนการวิจัยและผลโดย
สรุปดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหของเดก็ปฐมวยั
โดยกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับการคิดวเิคราะหของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีการคิดวิเคราะหสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลอง 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ        
ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 1 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานผางอุดมสมบูรณ     
ตําบลชุมแสง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร    
เขต 1 จํานวน 22 คน ซึ่งเลือกมาดวยการเลือกแบบเจาะจง 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา    
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2.  ตัวแปรตาม ไดแก การคดิวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2. แบบทดสอบวัดการคิดวเิคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยทีผู่วิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ ได
คาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .21 - .63  และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .96 แบงเปน  
      ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการสังเกต  จํานวน 
10  ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .21 - .63 และคาความเชือ่ม่ัน KR20 เทากับ .74 
      ตอนที่ 2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการเปรียบเทียบ 
จํานวน 10 ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .28 - .63 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .78  
   ตอนที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการจําแนก จํานวน 
10 ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .25 - .63 และคาความเชือ่ม่ัน KR20 เทากับ .78 
   ตอนที่ 4 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยดานการสรุป จํานวน 10 
ขอ ไดคาอํานาจจําแนก rp.bis ระหวาง .21 - .63 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .81 
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 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การทดลองครั้งนี้ดําเนินการเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก จันทร, อังคาร, 
พุธ, พฤหัสบดี วันละ 40-50 นาที รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 32 ครั้ง ในเวลา 09.00 - 09.50 น. 
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
   1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
              2. แจงใหผูปกครองรับทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเพ่ือขอความ
รวมมือในการเปนวิทยากร และสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
              3. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง และจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยผูวิจัยดําเนินการทําการทดสอบ การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
กอนการทดลอง (Pretest) 
   4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองจนครบ 8 สัปดาห จากนั้นทําการทดสอบการคิดวิเคราะหของ
เด็กปฐมวัย (Posttest) หลังการทดลองซึ่งใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใชในการทดสอบครั้งกอน
การทดลอง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
   5. นําขอมูลที่ใชไดจากการทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยไปวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. หาสถิติพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและขณะทาํการ
ทดลอง โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
  2. วิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง และหลัง
การทดลอง  โดยคํานวณจากสูตร t - test  for Dependent Samples  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา เด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยที่มีตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 1.ระดับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยโดยรวมมีการคิดวิเคราะหอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ  33.15  เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวาทุกดานมีระดับการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี ดานที่มีการคิดวิเคราะหมากที่สุด คือ ดาน
การสังเกต รองลงมาคือดานการเปรียบเทียบ, ดานการจําแนก, ดานการสรุป โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากบั 9.05, 8.55, 8.05,  และ 7.50 ตามลําดับ   
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 2. การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยกอนการทดลองมีคา
คะแนนเฉลี่ย 23.00 คะแนนและหลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเปน 33.15 คะแนน มีคาผลตาง
คะแนนเฉล่ียเทากับ 10.14 คะแนน 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาระดับและ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากการวิจัยพบวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การคิดวิเคราะหสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวา 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีการคิดวิเคราะหสูงขึ้น โดยที่การคิดวิเคราะห 
ดานการสังเกต เพ่ิมมากขึ้นกวาเดิมเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแก ดานการเปรียบเทียบ ดานการ
จําแนก และดานการสรุป  ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สามารถ
สงเสริมพัฒนาการการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้จึงอภิปรายไดดังนี้ 
  1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคะแนนการคิดวิเคราะหโดยรวม
สูงขึ้นกวากอนการทดลองเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบการสอนที่ทําใหเด็ก
ไดตระหนักถึงความสามารถของตนมีการวางแผนกระบวนการคิดวิเคราะหในการจัดการเรียนรูเปน
ลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กลาแสดงความคิดเห็น สามารถ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมรอบตัวไดอยางเหมาะสม และกลาแสดงออกอยางอิสระทําใหบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเปนไปอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขเด็กมีความกระตือรือรนอยากเขารวมกิจกรรม
ซึ่งสอดคลองกับ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2550: 55 – 56 )ไดกลาวไววาพัฒนาการทางสติปญญา 
เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู สอดคลองกับเพียเจต กลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยไววา
มนุษยสรางความรูผานการปรับตัว(Adaptation) เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด 
(Scheme) โดยการมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 ลักษณะคือ เด็กพยายามปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมโดยซึมซับประสบการณ (Assimilation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุลใน
การสรางความคิดความเขาใจ  
  ขั้นที่ 1 เด็กทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ เด็กไดสนทนา เลาประสบการณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดเลือกเรียนในหัวขอที่สนใจในขั้นน้ี ครูไดศึกษาหัวขอเร่ืองใหเด็กไดเรียนรู
ในสัปดาหแรก แตใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกหัวขอเร่ือง เชน ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับอาหารที่เด็ก
ชอบรับประทาน แลวใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการพูด โดยครูตั้งคําถามใหเด็กพูดแสดงความคิดเห็น
ออกมา เด็กๆ คิดวาอะไรบางที่เด็กๆชอบรับประทาน คําตอบของเด็กที่ไดมา ทําใหเกิดเรื่องที่เด็ก
อยากศึกษา คือเรื่อง ขาว  ปลา  กลวย และผักสวนครัวเปนตน หลังจากนั้นครูจูงใจใหเด็กพูด
สนทนาเกี่ยวกับหัวเรื่องที่พูดออกมาและเลือกหัวขอที่สนใจอยากจะศึกษามากที่สุด เด็กๆ ชวยกันตั้ง
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ชื่อหัวขอที่จะศึกษาวาเด็กไดมีสวนรวมและรูวาสัปดาหนี้จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับอะไรโดยครูกระตุน
ดวยการใชคําถามเพื่อใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะห ซึ่งเด็กไดใชประสบการณเดิมสอดคลองกับสิ่งที่
ตองการเรียนรู โดยกําหนดใหเปนกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนทํากจิกรรม โดยใชประสบการณการเรียนรู
มาแกปญหา สังเกต  เปรียบเทียบ จําแนก  และ สรุปของหัวขอเร่ืองที่ตองการเรียนรูทําใหเกิดการ
คิดวิเคราะห 
      ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรูเด็กไดเดินทางไปศึกษาแหลงเรียนรูที่มีอยูใน
ทองถิ่น มีโอกาสคิดตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติ การใหเด็กได หยิบ จับ สัมผัส เรียนรูจาก
ของจริง เม่ือเกิดขอสงสัยเด็กสามารถคนควาหาคําตอบจากแหลงขอมูลดวยการสืบคนจากอินเตอรเน็ต 
หองสมุดสารานุกรม หนังสือ แหลงเรียนรูในชุมชน และกิจกรรมที่เด็กเลือกการประกอบอาหารเด็ก
ศึกษาสังเกต เปรียบเทียบ จําแนกและสรุปถึงวัสดุ-อุปกรณในการประกอบอาหาร และเด็กสรุป
ความรูที่ไดจากการศึกษาโดยมีครูเปนผูสนับสนุนใหคําปรึกษา ไดแก การออกไปสํารวจบริเวณ
โรงเรียน เชนการออกไปสํารวจทุงนาแปลงปลูกขาวในชุมชน บอปลา อางปลาในโรงเรียน การ
ออกไป ทัศนศึกษานอกสถานที่เชน ชุมชนบริเวณใกลๆ โรงเรียน  สวนผักในชุมชน ตลาด สวน
กลวย การศึกษาจากการเชิญวิทยากรมาสาธิตและใหความรูแกเด็ก หรือการศึกษาจากของจริง
หนังสือ รูปภาพภายในหองเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่เด็กจะไดใชการคิดวิเคราะห การสังเกต 
เปรียบเทียบ จําแนก และสรุปโดยการใชประสาทสัมผัสการมอง การดู การฟง โดยระหวาง
การศึกษาจากแหลงเรียนรูนี้ครูตองกระตุนใหเด็กไดสังเกต เปรียบเทียบ จําแนก  เกิดขอสงสัย เพ่ือ
กระตุนใหเด็กแสวงหาคําตอบดวยตนเองดวยการสรุป  จะพบวาขณะทํากิจกรรมนั้นเด็กจะ
สนุกสนานมีความกระตือรือรน สนใจ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับเพ่ือน  เลา
ประสบการณเดิมของตนเองใหผูอ่ืนฟง ซึ่งสอดคลองกับกับแนวคิดของดิวอ้ี (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2547ก: 97; อางอิงจาก Dewey. 1859 - 1952) ที่วา การเรียนรูเกิดจากการกระทํา (Learning by 
doing) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของทิศนา แขมณีและคนอื่นๆ (2536: 133 - 135) ที่ไดศึกษา
ถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัย วาเด็กมีการเรียนรูทั้งที่ผานการรับรูของประสาทสัมผัสและที่สรางขึ้น
ดวยตนเอง ฉะนั้น การเปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณและมีวิธีการเรียนรูที่หลากหลายก็จะ
สามารถชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี ผานกิจกรรมการเรียนรู โดยกิจกรรมการเรียนรูนั้นตองมีการ
วางแผนอยางดีจากครู ดวยการใหเด็กมีโอกาสคนควาหาคําตอบดวยตนเอง เด็กมีพัฒนาการคิด
วิเคราะหจากกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดขึ้น สงเสริมพัฒนาการของเด็กแตละวัยสรางศักยภาพในการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นกับเด็กมากขึ้น ทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กได 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมิน เด็กและครูรวมกันประเมินผล การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ทุกขั้นตอนเปดโอกาสใหเด็กไดใชการคิดวิเคราะหในการดานสังเกต เปรียบเทียบ จําแนก สรุป
คนควาหาคําตอบซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็กพัฒนา การคิดวิเคราะหอยางเต็มตามศักยภาพอยางตอ
ตอเนื่องและมีความสุขในการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู เปนการเนนพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางและความสามารถของเด็ก ใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองลงมือปฏิบัติ
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ดวยตนเอง ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงมีการคิดวิเคราะหสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับสุธาภา โชติประดิษฐ (2547: 12 - 13) กลาวถึงบทบาทครูในการชวยใหเด็กเรียนรู
ดวยการติดตามสังเกตเด็ก สะทอนขอมูลจากการสังเกตและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
โดยปรับเปลี่ยนบทบาทครูในฐานะผูสอนมาเปนผูสังเกตและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหกับ
เด็ก ประเมินผลจากพฤติกรรมที่ปรากฏ คือ การตอบคําถาม ทําไม อยางไร ที่ไหน การแสดงความ
คิดเห็น พูดโตตอบ มีการคนควาหาคําตอบ การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีการแกปญหา รูจัก
สรุปความรู รูจักสังเกต สืบคน วางแผน การมีสวนรวมในการทํางานและรูจักแกไขขอขัดของ ผลงาน
ของเด็ก ชื่นชมผลงาน โดยเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงผลงานของตนเองและเลาเรื่องราวความรูสึก
เกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองใหเพ่ือนๆ และครูไดชื่นชมสรุปและจัดทําผลงานความรู  เด็กและครูรวมกัน
สรุปความรูที่ไดจากเรื่องท่ีศึกษากระตุน ใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่ตนเองศึกษาไปใชประโยชน 
และกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป 
       2.  ผลการศึกษาเปรยีบเทียบเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มี
การคิดวิเคราะหในภาพรวมและรายดานพบวา 
     2.1 ดานการสังเกต  การสังเกตกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ  5.55 
หลังการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 9.05 ซึ่งจะเห็นวาทักษะการสังเกตของเด็กหลังการทดลอง
จะสูงขึ้นเนื่องจากวาในการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้น เปนลักษณะการจัดกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหเด็กได ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยเด็กจะไดเปนผูลงมือกระทําดวย การใช
ประสาทสัมผัส เชน การดู การสัมผัส การชิมรส เชน การสังเกตลักษณะของตนขาว การสังเกตทุง
นาแปลงปลูกขาว ชิมรสอาหารที่ทําจากขาวในระยะแรกครูอาจจะใชคําถามกระตุนใหเด็กไดสังเกต
ลักษณะ ความแตกตางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแลวการ
บันทึกและสรุปผลการศึกษาตอไป ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ มารติน (Martin. 2001: 36) กลาววา 
การสังเกต คือ ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา หรือใชเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมเขาสัมผัสโดยตรงกับวัตถุสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูและ 
สรศักดิ์ แพรดํา (2544: 69) กลาววา ความสามารถหรือพฤติกรรมที่ชี้บงวา เด็กเกิดความสามารถ
การสังเกต คือ สามารถบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ไดจากการใชประสาทสัมผัส
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน รวมถึงบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได และ
สามารถแยกแยะขอมูลจากการสังเกตจากการลงความเห็นได ซึ่งยังสอดคลองกับแนวคิดของอัญชลี 
ไสยวรรณ(2531: 209) ที่กลาววา การสังเกตเปนความสามารถในการใชประสาทสัมผัสทั้งอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ เด็กจึงสามารถบอกความ
แตกตางของสิ่งน้ัน ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจาการสังเกต 
สนทนา ศึกษาหาคําตอบ ไดพัฒนาการสังเกตการ หยิบ จับ สัมผัส สิ่งของระหวางที่เด็ก
ทําการศึกษาคนควา ตัวอยางเชน การศึกษาเรื่องปลา เด็กไดสังเกตลักษณะความเหมือนความ
แตกตางขนาด สี รูปรางของปลาชนิดตางๆ เชนปลาดุก ปลาหมอ ปลาทับทิม ปลาทู ปลาหางนกยูง  
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สังเกตวัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารจากปลา เชน มีด ทัพพี ตะหลิว ไม ตะแกรง หมอ
กะละมัง ที่มีรูปรางลักษณะที่แตกตางกัน การทําอาหารจากปลาที่มีวิธี การที่แตกตางกัน การศึกษา
เร่ืองตนขาวในนา สังเกตลักษณะตนขาว พืชและสัตวชนิดตางๆที่อยูในทุงนาเด็กไดจําแนก
ขาวเปลือก ขาวสาร เมล็ดขาวเจา ขาวเหนียว ขาวกลองขาวเหนียวดําขาวมันปู ขาวสุก การจําแนก
อุปกรณในการทํานา การประกอบอาการจากขาว การศึกษาเรื่องกลวยสังเกต ลักษณะของกลวย
ชนิดตางๆ เชน กลวยไข กลวยน้ําหวา กลวยหอม ลักษณะ อาหารที่แปรรูปจากกลวย อุปกรณที่ใช
ในการประกอบอาหารจากกลวย การศึกษาเรื่องผักสวนครัวชนิด เด็กไดสังเกต ผักกินใบกินราก สี
ของผัก รูปรางลักษณะของผัก ทั้งนี้จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยชวยสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัย เกิดการเรียนรูไดดีดังน้ันประสบการณตรงจากการไดศึกษาแหลงเรียนรู รวมถึงการทํา
กิจกรรมตางๆจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลไหเด็กมีการคิดวิเคราะห ดานการ
สังเกตสูงขึ้น 
       2.2 ดานการเปรียบเทียบ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 5.95 หลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 8.55 แสดงวา ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กแสวงหาความรู ดวยตนเองเปดโอกาสใหเด็กไดซักถามโดยครูเปนผูกระตุนเพ่ือให
เด็กเกิดการคิดวิเคราะหซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2546: 51) ไดอธิบายลักษณะ
การคิดวิเคราะหไววานเด็กสามารถสรางมโนภาพ เปรียบเทียบความเหมือนกันและแตกตางกัน จัด
หมวดหมูได พิจารณาความเกี่ยวของ ความสัมพันธกันและไมมีความสัมพันธกันออกจากกันไดใน
การศึกษาเรื่อง ขาว ปลา  กลวย และผักสวนครัว ในเรื่องปลาไดเปรียบเทียบขนาดของปลาชนิด
ตางๆ สี ลักษณะความเหมือนความแตกตาง ในเรื่องกลวยไดเปรียบเทียบ จํานวน ปริมาณ ขนาด 
รูปราง ลักษณะ ความเหมือนตางของกลวยแตละชนิด ระยะหางในการปลูกกลวย ในการศึกษาเรื่อง
ตนขาวในนาเด็กไดเปรียบเทียบขนาดของตนขาวความเหมือนตางของตนขาวท่ีอยูในนาแตละแปลง 
เมล็ดขาวสารแตละชนิด ขนาดสี รูปราง ในการศึกษาเรื่องผักสวนครัว เด็กไดศึกษาสวนผักในชุมชน 
เปรียบเทียบลักษณะของผักชนิดตางๆ เชนผักชี  ชะอม ตนหอม ตระไคร พริก เปรียบเทียบขนาด 
ลําตน สี ของผักชนิดตางๆ รูปรางลักษณะ ขนาด น้ําหนัก จํานวน ปริมาณ ความสั้น ยาว ของผักที่
ศึกษาทั้งในแปลงผักและรานคาซึ่งแตละเรื่องที่เด็กไดเรียนรูเปดโอกาส ใหผูปกครองมามีสวนรวมใน
การเปนวิทยากรซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญ แตละหัวขอที่เด็กๆเรียนรูทําใหเด็กไดมีโอกาสในการ
ซักถาม ขอสงสัย  ไดรับขอมูลที่ถูกตองดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 158) กลาววาการเรียนรูที่
ดีสําหรับเด็กปฐมวัยคือการใชสถานการณ ในชีวิตประจําวันของเด็กเปนฐานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยกิจกรรมการเรียนรูนั้นตองมีการวางแผนจากครู ดวยการใหเด็กมีการคนควาแกปญหา
และพัฒนาความคิดรวบยอด ความรูในการคิดวิเคราะหจากการเปรียบเทียบจากกิจกรรมการเรียนรู
ที่ครูจัดขึ้นซึ่งสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ในแตละชวงอายุจะมีความสามารถเฉพาะการเขาถึง
พัฒนาการจะทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน ที่เหมาะสมกับเด็กไดซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม
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การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ที่สงผลใหเด็กมีระดับการคิดวิเคราะหดานการเปรียบเทียบสูงขึ้นอยาง
ชัดเจน 
 
         2.3 ดานการจําแนกกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 5.82 หลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 8.05 แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้น มุงใหเด็กเกิด
การเรียนรูจากการกระทํา มีประสบการณตรงจากการศึกษาแหลงเรียนรู มีกิจกรรมที่เด็กตองสืบ
คนหาความรูดวยตนเอง ความสามารถดานการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มีความ
เหมือนกันและแตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 173) ที่กลาววา การจําแนกประเภทเปนทักษะพื้นฐานที่ใช
ในการจัดระเบียบขอมูล ซึ่งในการจําแนกนี้เด็กตองสามารถเปรียบเทียบและบอกขอแตกตางของ
คุณสมบัติถาเด็กเล็กมากเด็กอาจจําแนกสี หรือจําแนกรูปรางก็ได การจําแนกหรือเปรียบเทียบ
สําหรับเด็กปฐมวัยตองใชคุณสมบัติหยาบๆ เห็นเปนรูปธรรมเด็กจึงทําได รวมถึง สุวัฒน นิยมคา 
(2531: 182) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการจําแนกประเภท วา การจําแนกตองมีเกณฑ เม่ือจําแนกแลว
สองกลุมนั้นตองมีคุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน  และของอยู ในกลุมเ ดียวกันจะตองมี
คุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางการจัดประสบการณการคิดวิเคราะหดานการ
จําแนก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527: 37) นั้นเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีทักษะในการจัด
ประเภทสิ่งของดวยวิธีการสังเกตเชนในเรื่องการจําแนกประเภทของผักชนิดตางๆ ผักที่เรา
รับประทานหัว ผักที่รับประทานใบ ลําตน สี อายุ รูปราง ขนาด ลักษณะคลายคลึง หรือแตกตางของ
ผักแตละชนิด รวมถึงมีการนําประสบการณเดิมของเด็กที่มีมารวมกับความรูใหมอยางตอเน่ืองดวย
การจําแนกเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง ซึ่งตองนําทักษะการสังเกตมาพิจารณาอยางถี่
ถวน โดยเด็กจะไดฝกฝนการทํากิจกรรมที่ใหเด็กไดแยกแยะ สิ่งของตางๆตามหมวดหมูตามเกณฑที่
กําหนดหรือเกณฑที่เด็กไดกําหนดคิดขึ้นมาเอง เชนการศึกษาเรื่องปลา  เด็กจําแนกลักษณะความ
เหมือนความแตกตางของปลาแตละชนิด ในเร่ืองกลวยจําแนก หนอ ลําตน ใบ และบอกชื่อไดอยาง
ถูกตอง ในเรื่องขาว จําแนกขาวชนิดตางๆได เชน ขาวเหนียว ขาวจาว ขาวหอมมะลิ ขาวกลอง  
การที่ไดรับประสบการณตรงจากการไดศึกษาจากแหลงเรียนรู อินเตอรเน็ต ชุมชน ตลาด จําแนก
อุปกรณเครื่องครัวในการทําอาหารจากเรื่องที่ศึกษา เด็กจะเกิดมโนมติเกี่ยวกับประเภทสิ่งของตางๆ
รวมถึงสงเสริมใหเด็กเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล และความเหมือนระหวาง
สิ่งของลักษณะตางๆ และเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัยความมีระเบียบในการจัดของใหเปนประเภท
เดียวกัน จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการจัดการเรียนรูจากการที่เด็กไดมีโอกาส
สํารวจสังเกตสิ่งตางๆ รอบๆ ตัว นํามาจําแนกเปรียบเทียบความแตกตางรวมถึงการทํากิจกรรม
ตางๆ จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงผลใหเด็กมีระดับการคิดวิเคราะหดานการจําแนก
สูงขึ้นอยางชัดเจน 
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          2.4 ดานการสรุปของเด็กปฐมวัย กอนทดลองมีคาเฉลี่ย 5.68 และหลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.50 จะเห็นวาดานการสรุปของเด็กหลังทดลองจะสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การที่เด็กไดไปศึกษาจากแหลงการเรียนรู ระหวางที่เด็กสํารวจ 
สังเกต เปรียบเทียบ จําแนก ศึกษา สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน้ัน ครูและเด็กรวมกันตั้ง
คําถาม และรวมกันคิดคําตอบรวมกัน เชนในกิจกรรมที่เด็กไดสังเกตลักษณะของปลา เด็กเกิดขอ
สงสัยขึ้นมาวาปลาทําไมถึงอยูในน้ํา ลักษณะของปลาแตละชนิดตางกันหรือเหมือนกันอยางไร 
แยกแยะความคิดของตน  สรุปโดยวาดภาพ เลาประสบการณเดิม โดยเด็กสามารถอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ โดยการสรุปอยางมีเหตุผลจากการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก จัดหมวดหมู 
และการใชความรูเดิมผสานกับความรูใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆมารซาโน เพ่ือ
เชื่อมโยงเขาสูดานการสรุปอยางมีเหตุผล มารซาโน (Marzano. 2001: 60)ประโยชนของการสรุปจะ 
ชวยตรวจสอบวาขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตนั้นเปนการสังเกตจริงหรือไม ทําใหสิ่งที่ไดรับจาก
การสังเกตมีความหมาย สมบูรณ มีประโยชน มีเหตุผล ไมดวนตัดสินใจ มีความรอบคอบ และเปน
พ้ืนฐานในการที่จะสรางสมมุติฐานหรือการนําไปสูขอสรุปตอไปดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยสามารถสงเสริมใหการคิดวิเคราะหดานการสรุปสูงขึ้นไดอยางชัดเจน 
     ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในครั้งนี้ จึงสงผลตอการคิดวิเคราะหของ
เด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี เพราะเด็กไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาจากแหลงเรียนรูทําใหไดประสบการณตรง 
โดยครูมีบทบาทที่สําคัญในการเตรียมความพรอมเด็กและกระตุนใหเด็กเกิดขอสงสัย สังเกต และคิดหา  
คําตอบจากการสํารวจคนหาความรูดวยตนเอง ซึ่งในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยนี้ เปนการที่
เด็ก และครูเรียนรูไปพรอมๆ กับเด็ก เด็กเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน เพราะการจัดสิ่งแวดลอมที่
หลากหลาย ยิ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูมากยิ่งขั้น ครูมีหนาที่ในการจะกระตุนใหเด็กไดใชการคิด
วิเคราะห และต้ังคําถามใหเด็กไดคิดหาคําตอบ เพ่ือเด็กจะไดเขาใจในความสัมพันธระหวางเหตุและ
ผลการวิจัยในครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมใหเด็กมีการ
คิดวิเคราะหสูงขึ้น ทั้งนี้ครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถใชวิธีการดังกลาวใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหเด็กปฐมวัยได 
           ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547: 85 – 86) 
ไดกลาวไววาการใหครูจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการมุงแสวงหารูปแบบการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองและเอ้ือตอการปฏิรูปการศึกษา ที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตาม
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาที่มุงเนนปฏิรูปการเรียนรูเนนผูเรียนสําคัญที่สุดโดยในมาตรา 22 
กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” คือการจัดการเรียนรูใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดคิดเอง 
ปฏิบัติเอง โดยครูมีการวางแผนรวมกับผูเรียน กระตุน ใหกําลังใจ อันเปนแมบทสําคัญตอการปฏิรูป
ใหครูปฏิบัติการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูแบบน้ีครูสามารถนํามาใช
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หลอมรวมเปนวิธีการสอนปกติในชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอนไดทุกวันและตลอดไป  
อันนําไปสูการสอนใหครูแบบพ่ึงพาตนเอง 
            ผลการวิจัยในครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถ
สงเสริมใหเด็กมีการคิดวิเคราะหสูงขึ้นเด็กไดลงมือปฏิบัติศึกษาจากแหลงเรียนรูทําใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงโดยครูมีบทบาทที่สําคัญในการเตรียมความพรอมใหกับเด็กครูกระตุนใหเด็กเกิด
ขอสงสัย สังเกต เปรียบเทียบ จําแนก และสรุป คิดหาคําตอบจากการสํารวจคนหาความรูดวยตนเอง
เปนการจัดการเรียนรูใหเด็กมีสวนรวมในการสรางบทเรียนเด็กไดทํากิจกรรมในหลายรูปแบบได
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบในสถานการณตางๆ ทําใหบรรยากาศการเรียน
เปนไปอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุข มีความกระตือรือรนเกิดขึ้นทุกขั้นตอนเด็กมีสวนรวม
ในการสรางบทเรียนทั้งนี้ ครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถใชวิธีการดังกลาว
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหเด็กปฐมวัยได 
 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 

    1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่
สนใจเด็กจะกระตือรือรนในการคิดหาหัวขอเม่ือครูตั้งคําถามใหชวยกันคิด ในการตั้งคําถามแตละครั้ง 
เปดโอกาสใหเด็กไดคิดกอนที่จะตอบ เพราะเด็กบางคนตองการเวลาคิด  การตอบคําถาม   
การแสดงความคิดเห็นของเด็ก ในชวงสัปดาหแรก เด็กจะยังไมเสนอความคิดเห็น ครูควรใชคําถาม
ใหเด็กคิดและตอบคําถามของเด็กจะเปนไปในลักษณะของการตอบตามๆ กัน ครูควรใหเด็กมีสวน
รวมในชวงสัปดาหแรกเด็กยังคงไมกลาแสดงออก  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผูวิจัย   ใหแรงเสริมดวยการกลาวคําชื่นชมใชคําพูดในเชิงบวกแกเด็กที่กลาตอบคําถาม กลา
แสดงความคิดเห็น และใหเพ่ือนแสดงความชื่นชมดวยการปรบมือ และสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง
กับเด็กในสัปดาหตอๆ มา เด็กเริ่มกลาแสดงความคิดเห็น กลาตอบคําถามมากขึ้น ซึ่งสังเกตจาก
ความกระตือรือรนในการคิดและการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็นและกลานําเสนอผลงานของ
ตนเองใหผูอ่ืนรับรู 
     2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ขั้นที่ 2 เด็กสามารถคนควาคําตอบดวยตนเอง 
รับรูและเรียนรูจากการศึกษาคนควา โดยครูใหอิสระในการคนควา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากการศึกษาคนควาเอง ไมวางกฎเกณฑในการเลือกที่จะศึกษา ครูตอง
ศึกษาเนื้อหาที่เด็กตองการเรียนรูจากหนังสือ หรือสื่อที่เด็กสามารถเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย
ในการตั้งคําถามสําหรับเด็กตองเปนคําถามที่ฝกการคิด และครูตองรอคอยคําตอบจากเด็ก โดยอยู
ภายใตการดูแลของครู ทําใหเด็กเรียนรูอยางเต็มที่และแสดงความคิดเห็นถายทอดการเรียนรูออกมา
ไดดี และการจัดการสอนบางครั้งตองมีการยืดหยุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพราะเด็ก
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ไมสามารถทําตามที่เรากําหนดไดทุกครั้งเสมอไป ทั้งน้ีเม่ือเด็กทําไดควรใหแรงเสริม เม่ือเด็ก
ตองการคําแนะนําตัวครูหรือผูใกลชิดควรแนะนําเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู แกไขปญหาดวยตนเอง 
      3. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ขั้นที่ 3 การประเมิน ใหเด็กคิดออกแบบการ
จัดการเรียนรู เราไมควรกําหนดใหตามครูผูสอนเสมอไป เด็กถายทอดจากการเรียนรูจากแบบเด็ก
นักวิจัยสามารถนํามาประยุกตเปนนิทานที่สะทอนการเรียนรูของเด็กได การประเมินผลประเมินผล
กาเรียนรูดวยการพุดคุย การรวมทํางาน วาดภาพจากเรื่องราวที่ไดศึกษาคนควา การแกปญหาเพื่อ
เกิดปญหาขึ้น โดยเด็กเรียนรูจากการลงมือกระทํากระทําดวยตนเอง  
       4. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การที่เด็กเปนผูกําหนดหัวเรื่องที่สนใจรวมกัน 
ทําใหการเด็กมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรม อยากมีสวนรวม อยากแสดงความคิดเห็น 
มีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมตางๆ การถามคําถามในระยะแรกเด็กจะไมกลาตอบคําถาม ไม
มีความมั่นใจ หลังจากที่ใหเด็กออกมาพูดหนาหองเรียนบอยๆ เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น อยากมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นกับผูอ่ืน ตอบไดเปนเรื่องราวชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
       5. ระยะเวลาและแผนการจัดกิจกรรมตองมีความยืดหยุน เพราะเด็กไมสามารถทํา
กิจกรรมบางอยางได หรือเด็กสนใจในสิ่งอ่ืนมากกวา แผนตองคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก 
       6. ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ครูตองคอยอํานวยความ
สะดวกจัดหาแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก และตองเปนสิ่งที่เด็กสนใจ ตองสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
รวมถึงประเมินการเรียนรูของเด็กวาตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม นอกจากนี้ยังตองรูจักวิธีการ
แกไขปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะการจัดการเรียนรู การตั้งคําถามของครูมีสวนสําคัญในการ
เรียนรูของเด็ก เพราะเปนตัวกระตุนใหเด็กไดสังเกต คิดหาคําตอบ รวมถึงคนหาคําตอบดวยตนเอง 
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
       1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยครูตองศึกษาหลักการ และทําความเขาใจกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดก็นักวิจัยใหเขาใจกอนการนําไปใชเพ่ือใหนําไปใชไดถูกตอง เน่ืองจากการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยเปนการเนนการพัฒนาศักยภาพของเด็กคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล 
       2. ในการสงเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ครูตองใหเด็กไดแสดงความคิดและการ
กระทําอยางอิสระ ยอมรับฟงความคิดและจินตนาการของเด็ก การเสริมแรงดวยการพูดใหกําลังใจ 
ใบหนายิ้มแยมแจมใสซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและอยากรวมกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น 
       3. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปใชในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
ใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับเด็กและครูควรกระตุน
ใหเด็กไดใชการคิดวิเคราะหโดยการศึกษาคนควาความรูเชื่อมโยงเนื้อหาใหเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเพ่ือใหเด็กเขาใจสิ่งที่เรียนรูไดงายยิ่งขึ้น 
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      4. ควรเปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกันและในการจัดกิจกรรมตางๆ ครูควรสังเกตดู
ความสนใจของเด็ก จะไดนําความสนใจของเด็กมาจัดกิจกรรมเพื่อใหสืบคนตอไป และครูควรแจง
ขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กไดลงมือคนควาความรูเพ่ือผูปกครองจะไดมีสวนรวมในการชวย
สงเสริมการเรียนรูในการหา วัสดุ อุปกรณ สื่อ เพ่ิมเติมสําหรับเด็ก 
 
 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

     1. ควรมีการศึกษาการสงเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ระหวางบานและ
โรงเรียนควรมีศึกษาวิจัยการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ในหองเรียนสองกลุมอายุโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและควรมีการศึกษาความพึงพอใจศึกษาทัศนคติของผูบริหารโรงเรียน 
ผูปกครองในระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
     2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในการสงเสริมพัฒนาการใน
แตละอ่ืนๆที่นอกเหนือจากการคิดวิเคราะห เชน  ดานการคิดแบบมีวิจารณญาณ ดานการคิดเชิง
เหตุผล ดานการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ ดานพฤติกรรมศาสตร  ดานความเอ้ือเฟอ ดานภาษา 
ดานพฤตกิรรมความรวมมือ 
     3. การนําการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปใชควรมีการศึกษาใหเขาใจถึงหลักการ
และขั้นตอนอยางละเอียดเพื่อนําไปใชใหถูกตองเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือในระดับชั้นอ่ืนๆตอไป 
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คูมือการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
ความเปนมา 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว
ดังน้ี การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการพัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและการ
ประเมินเนน เด็กเปนสําคัญ โดยมีจุดมุงหมายสงเสริม พัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการจัดการเรียนรูโดย
เนนเด็กเปนศูนยกลาง อันเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสูงสุด เปนคนดี และมี
ความสุข ตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียน โดยยึดหลักการวาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาเนน 
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู อยางสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหไดทํา คิดเปน ทําเปน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้น สริิมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวไววา เปน
การจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการจัด 
การเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอน
สงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียน โดยยึดหลักวาทุกคน 
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหง
การเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝก
ทกัษะเนนกระบวนการคิดใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน จัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพจัดการประเมินผูเรียนควบคูไปกับกระบวน 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 ความสามารถดานการคิดวิเคราะหทําใหเด็กเกิดการเรียนรู อยางมีเหตุผล คิดเปนสังเกต
เปน เปนพ้ืนฐานของการสงเสริมใหเด็กการคิดพิจารณาตรึกตรอง ใครครวญ อยางละเอียด รอบคอบ 
ในเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดีสวนบกพรองหรือจุดเดนจุดดอยของเรื่องน้ันๆ แลว 
เสนอแนะสิ่งที่ดีที่เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรม ยิ่งฝกฝนใชสมองคิดและเรียนรูสิ่งตางๆ ชวยพัฒนา
ทักษะในการคิดมากขึ้นเทานั้น การที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพการจัดการ ประเมินผูเรียน
ควบคูกันไปกับกระบวนการเรียนรูการสอนตามความเหมาะสม ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยจึงมุงพัฒนาผูเรียนบนพื้นฐานแบบไทยการจัดประสบการณ ที่เหมาะสมตามวุฒิภาวะและ
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ความแตกตางของแตละคนโดยเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆดวยการลงมือกระทําโดยใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา สํารวจและสังเกตศึกษาคนควา ตามความสนใจอยากรูอยากเห็น และความ
ถนัดของตนเพื่อใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะหและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวยั ดานการสังเกต ดานการเปรียบเทียบ ดานการ
จําแนก ดานการสรุป ดวยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยโดยเด็กเปนผูลงมือศึกษาคนควา
คําตอบดวยตวัเอง 
 
หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวดังนี้ 
 1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรยีนเปนผูลงมือศึกษาคนควาสรางสรรคความรูดวยตนเองคาม
ความสนใจอยากรูอยากเห็น ซึ่งเปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียน 
 2. เปนกิจกรรมการเรียนรูทีส่งเสริมความถนัดของผูเรียน 
 3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง ภาคสนาม สวนสัตว สวนพืช
เปนตนสงเสรมิใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติและศักยภาพของตนเอง 
 4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน ตลอดจน 
สถานที่สําคัญทําใหเด็กไดฝกความสามารถดานการคิดวิเคราะห เรียนรูจากประสบการณจริง 
 5. เด็กสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชน ที่เปนผูรู 
ในสาขาวชิาเด็กวางแผนรวมกันในการสืบคน สํารวจ ทดลอง คนควา และใชความสามารถดานการ
สังเกต เปรียบเทียบ จําแนก สรุปทําใหเด็กได คิดวิเคราะหรวมกัน 
 6. ใชการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเรียนรูของเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการ 
สอนอยางตอเนื่องและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งที่ 
เรียนและสามารถทําได 
 7. ครสูามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ 
คําถามผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ 
เรียนรูอยางสูงสุดได 
   8. จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายของสื่อ วัสดุอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
เชน หองสมุด สารานุกรม พจนานุกรม โรงเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชน เปนตน 

  9. ครูเปนผูอํานวยความสะดวก ชวยเหลอืสนับสนุน จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที ่
เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก 
            10. จัดการประเมินเด็กควบคูไปกับการจัดกระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
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แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ประกอบดวย 
 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 1. ครูตองเตรยีมการเรียนการสอนลวงหนาในดานการศึกษาแหลงเรยีนรูใหกับเด็ก ความรู
เน้ือหาในเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู 
 2. ในการสอนควรใชวธิีการสอนแบบบูรณาการ 1) มีการวางแผนสาํรวจ ใชแหลงขอมูลที่ 
อยูใกลตวั - ไกลตวั เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจรงิ และภูมิปญญาในทองถิ่น 2) ใหเด็กไดลงมือ
ศึกษา คนควาแสวงหาความรู ความจริงดวยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา
ผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนได 4) ใชวิธีการสอนทีมี่การประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเด็กควบคู
กับการสอนอยางตอเนื่อง 5) เนนกระบวนการกลุม ทําใหเด็กมีทักษะในการทํางานโดยปรึกษา 
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และชวยเหลือกัน 
 3. ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถาม 
กระตุนใหเด็กแสดงความคดิเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลงการ 
เรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 
 4. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถบอก
เหตุผลของการเรียนรูและสิง่ที่ไดรับที่สําคัญเด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู ชวยในการ
ไปศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ 
 5. จัดการเรียนการสอน โดยใหผูปกครองมีสวนรวม รบัรู หรือ รวมมือในการที่เด็กเรียนรู 
เรื่องนั้นๆ 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
 
 บทบาทเด็กในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวขอเรื่องที่สนใจที่จะเรียนรูและทบทวนความรู รวมกัน
วางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ 
 2. กําหนดกติกาในการทํากจิกรรมและรวมกันปฏิบัตติาม 

 3. ศึกษาแหลงเรียนรูหลากหลายคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งจากแหลงเรียนรูที่ครู
จัดเตรียมไวให และหาคําตอบจากแหลงเรียนรูที่บาน 
 4.เลือกประเดน็ที่ตนเองสนใจจากแหลงเรียนรูคิดกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัดตามหัวขอ
ที่ศึกษาเรียนรู จากนั้นลงมือปฏิบัต ิ

 5. ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศึกษาหาความรูรวบรวมความคิด
รวบยอดที่ไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองมาจากแหลงเรียนรูหลากหลายบันทึกเปนภาพวาดออกมาจาก
ความรูที่ไดเรียนรูในแตละหัวเรื่องออกมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาหาความรู 
 ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล 
 
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่สงเสริมความสมารถดานการคิดวิเคราะห 
 การศึกษาครั้งน้ีระยะเวลาทีใ่ชในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คอื เวลา 8 สัปดาห 
โดยกําหนดหัวเรื่องละ 8 วัน 2 สัปดาห ตั้งแตวัน จันทร  อังคาร  พุธ พฤหัสบด ีวันละประมาณ 
40-50 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ ผูวิจัยไดดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิยใน 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาท่ีสนใจ หมายถึง ครูศึกษาความตองการ
ของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของของเด็ก รวมถึงการเลาประสบการณเดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษา เพ่ือเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเห็น 
จากนั้นครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรูโดยกจิกรรม
ตองสัมพันธกันกับเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหในทุกๆ ดาน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครูพา
เด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรู   มีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางการดําเนินกิจกรรม
ศึกษาที่แหลงเรียนรูเด็กจะไดฝกฝนความสามารถดานการคิดวิเคราะห ทั้ง 4 ดานไดแก การสังเกต
การเปรียบเทียบ  การจําแนก  การสรุป โดยระหวางทํากิจกรรมครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะ
สังเกตสิ่งตางๆ รวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบ จากนั้นใหเด็กเลือกหวัขอที่จะศึกษา
จากแหลงเรียนรู โดยครูกระตุนใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากนั้นครูทําแผนที่
ความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคน เม่ือเห็นภาพรวมแลวครูจัด
กิจกรรม ใหเด็กไดเลือกตามความสนใจ หลังจากนั้นจึงใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและให
เด็กสืบคนและแสวงหาความรูใหม 
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การ
ทําผลงาน และการนําเสนอผลงานของเด็ก เพ่ือทําการประเมิน ความสามารถในดานการคิดวิเคราะห
ของเด็ก 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

 
จุดมุงหมาย 
 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห 
     - ดานการสังเกต   - ดานการเปรียบเทียบ      - ดานการจําแนก      - ดานการสรุป 
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง 
 
เน้ือหา 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู ผูเรียนเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจในการเรียนรูดวยตนเอง ลงมือศึกษาคนควาหา
ความรูที่สงสัยโดยใชวิธีการที่หลากหลายโดยครูเปนผูกระตุน ใหเด็กไดใชการคิดวิเคราะหในการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทุกขั้นตอน 
 
การแสดงการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่สงเสริมการคดิวิเคราะหประกอบดวย  
      ขั้นตอนการสอนและการดําเนินกิจกรรมแตละขัน้ ซึ่งมี 3 ขั้นดังนี้ 
 
ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็วิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเน้ือหา
ที่สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนเพ่ือเปนการเตรียม 
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณ 
เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งที่นาสนใจ 
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการ 
ศึกษาเรยีนรู 
4. กําหนดหัวขอที่จะศึกษารวมกัน 
5. เด็กและครรูวมกันเลาประสบการณเกีย่วกับเรื่อง 
ที่สนใจศึกษา 
6. ครูนําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขา 
กับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวย 
สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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    ตาราง  (ตอ) 
            
ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็วิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
(ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ2 สัปดาห) 
 
 
 
 
 
 

2. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วัน) 
    2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆตองการทํา 
    2.2 ครูทําแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็กทุก 
คน เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ขีดเขยีน และจดบนัทึก 
(ประมาณ 1 วัน) 
    3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ 
สนใจและความถนัดของแตละคน 
4. สรางผลงาน (1 วัน) 
    4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
    4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
    4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู 
ตอไป 
 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็วิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ข้ันที่ 3 การประเมินผล 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน) 
 
 
 
 
 
 

1.สรุปจัดทําผลงานความรูนาํเสนอผลงาน(1 วัน) 
    1.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
    1.2เด็กและครูรวมกันสรปุเนื้อหาความรูที่ไดจาก
เรื่องที่ศึกษาโดยครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ตนเองศึกษาไปใชประโยชน 
    1.3 จัดเก็บผลงานเขาแฟม 
    1.4 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู
ในเน้ือเรื่องเน้ือหาตอไป 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เร่ือง : ขาว 

 
จุดประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห ดานการสังเกต ดานการเปรียบเทียบ 
ดานการจําแนก   ดานการสรุป เชื่อมโยงสูสาระการเรียนรู  เรื่อง “ขาว” อยางมีเหตุผล 

 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจของตนเองอยางอิสระจาก 
แหลงเรียนรูตางๆ 

 3.  เพ่ือสงเสรมิใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู 
 

เน้ือหา 
 ขาวเปนอาหารหลักของคนไทยเปนแหลงอาหารที่ใหพลังงานแกชีวิต ขาวมีหลายชนิดสําหรับ
คนไทย ขาวที่คนไทยกินเปนอาหารหลักมี 2 ชนิด คือ ขาวเจา หรือขาวสารเจา และขาวเหนียว     
คนที่กินขาวเจามีมากกวาคนที่กินขาวเหนียว 
 กลาเปนคําเรียกตนขาวออน ที่เพาะไวในเทือกตอนตนฤดูทํานา เพ่ือยายไปปกดําในนา
ตอไป นาที่ปลูกดวยกลา เปนนาดํา ซึ่งตองมีน้ําขังอยูในแปลงนาเมื่อถึงฤดูทํานาในหนาฝน ฝนตก
ลงมาพอควรแลว ชาวนาจะไถเตรียมที่นาใหพ้ืนดินที่แข็งแหงในหนารอนนั้นกลับนุมดี แลวจึงนํากลา
มาดําลงในที่นากอละ 4-5 ตน คําวา ดํา 
 ขาวเปลือก หมายถึงเมล็ดขาวเจา หรือขาวเหนียวที่หลุดออกจากรวงแลว แตยังไมไดสี 
หรือตําเอาเปลือกออก แตขาวเปลือก 2-3 เมล็ดที่หลงเหลืออยูในขาวที่สีเรียบรอยแลว เรียกกันวา
กากขาว ถาขาวที่สีแลวมีกากมาก คนที่จะหุงขาวมักจะเก็บกากขาวออกเสียกอน ชาวนาเก็บ
ขาวเปลือกไวในยุงหรือฉางขาว และจะเปดยุงหรือฉางเฉพาะเมื่อเวลาที่จะขายขาว หรือตองการเอา
ขาวออกไปจํานวนมากเทานั้น เพราะถือกันวา หากเปดปดยุงฉางบอย ๆ อาจทําใหแมโพสพ ซึ่งเปน
เทพธิดาหรือเทพีประจําขาวโกรธ และไมอยูดูแลใหขาวออกรวงดีในการเพาะปลูกในปตอไปก็ได ที่
จริงการเปดปดยุงฉางบอยๆ อาจทําใหสัตว เชน หนู หลงเขาไปกินขาว หรือทําใหขาวไดรับ
ความชื้นจากอากาศมากไปก็ได จึงมีการถือไมเปดปดยุงฉางบอยเกินความจําเปน 
 ขาวสารหมายถึง ขาวเจาหรือขาวเหนียวที่ไดสีหรือตําเอาเปลือกออกจนหมดแลว เหลือแต
เน้ือในเปนสีขาว ถาเปนขาวเจา เรียกวา ขาวสารเจา ถาเปนขาวเหนียว เรียกวา ขาวสารเหนียว 
 ขาวสารทําใหสุกไดดวยการตม นึ่ง หรือหุง สวนขาวเหนียว ทําใหสุกไดดวยการนึ่ง คนที่
กินขาวเหนียวเปนอาหารหลักจึงมักเรียกดวยสํานวนวา ลูกขาวนึ่ง ขาวสารที่หุงสุกแลว อาจเรียกวา 
ขาวสุก หรือขาวสวย 
 แมโพสพเปนเทพธิดาหรือเทพีประจําพืชพรรณธัญชาติ ซึ่งหมายถึง ตนขาว โดยเฉพาะ 
ขาวเจากับขาวเหนียวซึ่งเปนอาหารหลักของคนไทยมากกวาพืชพรรณอยางอ่ืน 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 

 ครูศึกษาความตองการของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม หัวขอเนือ้หาที่เด็กสนใจและ 
ใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวของกับเรือ่ง “ขาว” 
 ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาหาความรู 
 เด็กศึกษาจากแหลงเรียนรู ไดแก ศึกษาของจริงจากตนขาวศึกษาจากหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของกับขาว และ ศึกษาทุงนาแปลงปลูกขาวในชุมชน และอาหารที่ทําจากขาวจากวิทยากรรับ
เชิญ ระหวางศึกษาแหลงเรียนรูเด็กรวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและตอบคําถาม 
จากนั้นเด็กคิดและทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเองพรอมทั้งนําเสนอผลงาน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมินผล 

 เด็กพูดคุยสนทนาสรุปเรื่องราวที่ไดเรียนรูในเร่ืองตนขาวและวาดรูปสรุปเรื่องราวที่ 
ตนเองไดเรียนรู ครูสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก 
 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 2. การจัดกลุมผลงานและการนําเสนอผลงาน 
 3. สังเกตการใชความสามารถดานการคิดวิเคราะหขณะรวมกิจกรรม 
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ตัวอยาง ตารางแสดงการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

สัปดาห เร่ือง วันที ่
ทําการ 

การจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยทดลอง 
ข้ันตอนเด็ก
นักวิจัย 

กิจกรรมเด็กนักวิจัย 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขาว 

 
 
 
 
 

จันทร ขั้นที ่1 ทบทวน 
ความรูและเลอืก 
หัวขอเนื้อหาที่
สนใจ 

กําหนดหัวขอ 
- อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณ
เดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 

อังคาร  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 
คนควาวิจัย 
หาความรู 

 
 
 

 

แห
ลง
กา
รเ
รีย
นร

ู 

ศึกษาเมล็ดขาวของจริง 
- สังเกต เปรยีบเทียบ จําแนก
และสรุปตนขาวเมล็ดขาว 

 
 
 

พุธ 

ศึกษาจากหนงัสือที่หองสมุด 
/อินเตอรเน็ตของโรงเรียน 
-ศึกษาคนควาจากหนังสือภาพ
ดวยการสังเกต เปรียบเทียบ 
จําแนกและสรุปเกี่ยวกับขาว 

พฤหัสบด ี ทัศนศึกษาทุงนา/แปลงปลูกขาว
ในชุมชน 
-ศึกษาตนขาวในแปลงปลกูขาว  
-สนทนาพูดคยุซักถามวิทยากร 

 
 
 
 
2 

จันทร เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 
- เสนอกิจกรรมการเรียนรูทีต่นเอง
ตองการ 

อังคาร ลงมือปฏิบัติทาํผลงานอาหารที่ไดจาก
ขาวคือ ขนมบัวลอย 
- ปฏิบัตติามกจิกรรมที่เด็กเลือก 

พุธ นําเสนอผลงาน 
- บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละคนลง 
มือปฏิบัติกิจกรรม 

พฤหัสบด ี ขั้นที ่3        
การประเมินผล 

ทบทวนความรูและสรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน 
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ตัวอยาง ตารางแสดงการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

สัปดาห เร่ือง วันที ่
ทําการ 

การจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยทดลอง 
ข้ันตอนเด็ก
นักวิจัย 

กิจกรรมเด็กนักวิจัย 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปลา 

 
 
 
 
 

จันทร ขั้นที ่1 ทบทวน 
ความรูและเลอืก 
หัวขอเนื้อหาที่
สนใจ 

กําหนดหัวขอ 
- อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณ
เดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 

อังคาร  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 
คนควาวิจัย 
หาความรู 

 
 
 

 

แห
ลง
กา
รเ
รีย
นร

ู 

ศึกษาเมล็ดขาวของจริง 
- สังเกต เปรยีบเทียบ จําแนก
และสรุปลักษณะของปลา 

 
 
 

พุธ 

ศึกษาจากหนงัสือที่หองสมุด 
/อินเตอรเน็ตของโรงเรียน 
-ศึกษาคนควาจากหนังสือภาพ
ดวยการสังเกต เปรียบเทียบ 
จําแนกและสรุปเกี่ยวกับปลา 

พฤหัสบด ี ทัศนศึกษาบอปลาในโรงเรียน 
-ศึกษาปลาชนิดตางๆ 
-สนทนาพูดคยุซักถามวิทยากร 

 
 
 
 
2 

จันทร เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 
- เสนอกิจกรรมการเรียนรูทีต่นเอง
ตองการ 

อังคาร ลงมือปฏิบัติทาํผลงานอาหารที่ไดจาก
ปลาคือการทาํปลาทอด 
- ปฏิบัตติามกจิกรรมที่เด็กเลือก 

พุธ นําเสนอผลงาน 
- บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละคนลง 
มือปฏิบัติกิจกรรม 

พฤหัสบด ี ขั้นที ่3        
การประเมินผล 

ทบทวนความรูและสรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน 
 
 

 



 
 

104

ตัวอยาง ตารางแสดงการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

สัปดาห เร่ือง วันที ่
ทําการ 

การจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยทดลอง 
ข้ันตอนเด็ก
นักวิจัย 

กิจกรรมเด็กนักวิจัย 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลวย 

 
 
 
 
 

จันทร ขั้นที ่1 ทบทวน 
ความรูและเลอืก 
หัวขอเนื้อหาที่
สนใจ 

กําหนดหัวขอ 
- อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณ
เดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 

อังคาร  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 
คนควาวิจัย 
หาความรู 

 
 
 

 

แห
ลง
กา
รเ
รีย
นร

ู 

ศึกษากลวยของจริง 
- สังเกต เปรยีบเทียบ จําแนก
สรุปเกี่ยวกบักลวยชนิดตางๆ 

 
 
 

พุธ 

ศึกษาจากหนงัสือที่หองสมุด 
/อินเตอรเน็ตของโรงเรียน 
-ศึกษาคนควาจากหนังสือภาพ
ดวยการสังเกต เปรียบเทียบ 
จําแนกและสรุปเกี่ยวกับกลวย 

พฤหัสบด ี ทัศนศึกษาสวนกลวยในชุมชน 
-ศึกษาตนกลวย 
-สนทนาพูดคยุซักถามวิทยากร 

 
 
 
 
2 

จันทร เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 
- เสนอกิจกรรมการเรียนรูทีต่นเอง
ตองการ 

อังคาร ลงมือปฏิบัติทาํผลงานอาหารที่ไดจาก
กลวยคือกลวยบวชช ี
- ปฏิบัตติามกจิกรรมที่เด็กเลือก 

พุธ นําเสนอผลงาน 
- บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละคนลง 
มือปฏิบัติกิจกรรม 

พฤหัสบด ี ขั้นที ่3        
การประเมินผล 

ทบทวนความรูและสรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน 
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ตัวอยาง ตารางแสดงการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
สัปดาห เรื่อง วันที ่

ทําการ 
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทดลอง 
ขั้นตอนเด็ก
นักวิจัย 

กิจกรรมเด็กนักวิจัย 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผักสวน
ครัว 

 
 
 
 
 

จันทร ขั้นที ่1 ทบทวน 
ความรูและเลอืก 
หัวขอเนื้อหาที่
สนใจ 

กําหนดหัวขอ 
- อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณ
เดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 

อังคาร  
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่2 
คนควาวิจัย 
หาความรู 

 
 
 

 

แห
ลง
กา
รเ
รีย
นร

ู 

ศึกษาผักของจริง 
- สังเกต เปรยีบเทียบ จําแนก
และสรุปผักชนิดตางๆ 

 
 
 

พุธ 

ศึกษาจากหนงัสือที่หองสมุด 
/อินเตอรเน็ตของโรงเรียน 
-ศึกษาคนควาจากหนังสือภาพ
ดวยการสังเกต เปรียบเทียบ 
จําแนกและสรุปเกี่ยวกับผัก 

พฤหัสบด ี ทัศนศึกษาสวนผักสวนครวัใน
ชุมชน 
-ศึกษาผักสวนครัวชนิดตางๆ  
-สนทนาพูดคยุซักถามวิทยากร 

 
 
 
 
2 

จันทร เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 
- เสนอกิจกรรมการเรียนรูทีต่นเอง
ตองการ 

อังคาร ลงมือปฏิบัติทาํผลงานอาหารที่ไดจากผัก 
- ปฏิบัตติามกจิกรรมที่เด็กเลือก 

พุธ นําเสนอผลงาน 
- บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละคนลง 
มือปฏิบัติกิจกรรม 

พฤหัสบด ี ขั้นที ่3        
การประเมินผล 

ทบทวนความรูและสรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทีส่งเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย   
เร่ือง : ขาว 

การจัดการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู 

ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอ
เร่ืองเน้ือหาที่สนใจ  
1.วันจันทร    (กําหนดหัวขอที่สนใจศึกษา) 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนดวยการรอง
เพลง “สวัสด”ี 
2. กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจสิ่งที่เด็ก
ตองการศึกษาเรียนรูดวยการใชคําถาม 

- คุณพอคุณแมเด็กๆทํางานอะไรบาง 
- ทําไมผูปกครองของเราตองทํางาน 

3. พูดคุยจนกระทั่งไดหัวขอที่เด็กสนใจ คอื 
เรื่อง “ขาว” 
4. เด็กและครรูวมกันทบทวนถึงความรูเดิม
เกี่ยวกับขาวเพื่อนํามาวางแผนในการหาแหลง
ที่ศึกษาคนควา 
5.ครูใหเด็กวาดภาพเพื่อเลาประสบการณเดิม
ของตนเองที่เกี่ยวกับขาว 

เม่ือครูตั้งคําถามถึงอาชีพของผูปกครองของนักเรียน
ที่มีในชุมชมมากที่สุดและอาหารเชาที่เด็กรับประทาน
มาในตอนเชามีเด็กจํานวนมากตอบวา กินขาว ขนม  
นมซ่ึงขาวเปนอาหารที่เด็กจํานวนมากตอบเด็กๆจึง
ตกลงรวมกันวาจะเรียนรูเร่ือง“ขาว”เพราะเปนเรื่องที่
ใกลตัวเด็กและเด็กๆทุกคนสนใจอยากศึกษา จากนั้น
เด็กแตละคนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความ
คิดเห็นถึงประสบการณเดิมของตนเองเกี่ยวกับ”ขาว”
ที่เด็กรูจักเชน ขาวเหนียว ขาวจาว ขาวหอมมะลิ 
ขาวกลอง 
 
 
 

ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู 
2. วันอังคาร (ศึกษาจากเมล็ดขาวชนิดตางๆ
และทดลองการปลูกขาว) 
1. รวมกันรองเพลง “ขาว” 
2. รวมกันสนทนาตอบคําถามเพื่อกระตุนให
เด็กการคิดวิเคราะหดวยการสังเกต 
เปรียบเทียบ จําแนก สี ขนาด ลักษณะของ
เมล็ดขาวชนิดตางๆ เชน ขาวจาว ขาวเหนียว 
ขาวหอมมะลิ ขาวเปลือก 
3. ถามชื่อขาวเด็กบอกชื่อของขาวชนิดตางๆ 
4.ชมวิทยากรสาธิต(ผูปกครอง)ทดลองการ
ปลูกขาว 
5.เปดโอกาสใหสนทนาซักถามจากวิทยากร 
6.เด็กทดลองการปลูกขาว 

หลังจากทบทวนความรูเดิม โดยการ รองเพลง “ขาว” 
ครูกระตุนเด็กใหเกิดการคิดวิเคราะห ดวยการใช
คําถามหลายคําถามเชน เด็กๆทราบไหมขาวมีกี่ชนิด
อะไรบางแตละชนิด เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
เพ่ือใหเด็กเกิดการสังเกต เปรียบเทียบ จําแนก สรุป 
ลักษณะของเมล็ดขาวตางๆเชน ขาวเจา ขาวเหนียว 
ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียวที่นึ่งแลว แตกตางจากขาว
เจาอยางไร พรอมทั้งนําตัวอยางตนขาวมาใหเด็กดู 
เด็กบอกลักษณะของตนขาว รวมกันวัดความสูง 
บอกสี ลักษณะของใบ ลําตน หลังจากนั้นเด็กและครู
รวมกันทดลองปลูกขาว ในกระถางที่ครู เตรียม
อุปกรณไว เด็กรวมกิจกรรมดวยความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมีความสุข  
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3. วันพุธ  (ศึกษาจากหนังสือ/อินเตอรเน็ต
ของโรงเรียน) 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนดวยการรอง
เพลง”ขาว”และสรางขอตกลงในการไป
หองสมุดและหองอินเตอรเน็ตของโรงเรียน 
2.ครูพาเด็กๆ ออกไปหองสมุดพูดคุยถึง
ขั้นตอนการทาํนาจากหนังสือภาพและพาเด็ก
ไปหองอินเตอรเน็ตเพ่ือศึกษาคนควาเกีย่วกับ
อาหารที่ทําจากขาว เพ่ือเชือ่มโยงใหเกิดการ
คิดวิเคราะห 
3.เปดโอกาสใหเด็กพูดคุยสนทนาซักถามจาก
คุณครูประจําหองสมุดและคุณครูประจําหอง
คอมพิวเตอร 
4.ทําแผนผังความคิดเด็กในประเด็นที่เด็ก
สงสัย 
5.บันทึกการเรียนรูและเลือกวาดภาพปนดิน
น้ํามัน ปะติดตามความสนใจ 

เด็กเรียนรูเร่ือง ”ขาว” จากคําคลองจองและรวมกัน
สนทนา พรอมทั้งเลาประสบการณเกี่ยวกับ ขาวที่
เด็กรูจัก  เด็กและครูตกลงรวมกันที่จะคนหา อาชีพ
ของชาวนาขั้นตอนวิธีการทํานาขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  
และคนหาขอมูลในอินเตอรเนต ถึงอาหารชนิดตางๆ 
ที่ทําจากขาว เชนขนมบัวลอย ขาวตมมัด ขาวหลาม 
ขาวปง   เด็กรวมกิจกรรมดวยความสนใจและตื่นเตน
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุข 
 
 

4. วันพฤหัสบดี  (ทัศนศึกษาทุงนาแปลงปลูก
ขาวในชุมชน) 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนดวยการทองคํา
คลองจอง”ขาว”  
2.เด็กและครูรวมสรางขอตกลงรวมกันถึงการ
ไปทัศนศึกษาทุงนาแปลงปลูกขาวในชุมชน 
3.แนะนําวิทยากร 
4.เด็กและครูรวมกันทัศนศึกษาทุงนาแปลง
ปลูกขาวในชมุชนกระตุนใหเด็กเกิดการคิด
วิเคราะหจากการศึกษาสังเกต เปรียบเทยีบ 
จําแนกลักษณะของตนขาวและสิ่งตางๆที่อยู
ในทุงนา 
5.เปดโอกาสใหเด็กสนทนาซักถาม
แลกเปลีย่นเรยีนรูจากขอสงสัยตางๆ 
6.เด็กบันทึกการเรียนรูจากเรื่องที่ศึกษา 

บรรยากาศ ในวันน้ีหลังจากทองคําคลองจองพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู เด็กและครูตกลงรวมกันกอนที่จะ
ออกไป ศึกษาทุงนาที่แปลงปลูกขาวในชุมชน เม่ือไป
ถึงเด็กๆตื่นเตนครูใหเด็กๆรวมกันสังเกตลักษณะของ
ตนขาวสิ่งตางๆที่อยูในทุงนา เปรียบเทียบความ
แตกตาง ความสูง ขนาดของตนขาว นองอารมพูดวา 
คุณครูครับที่นี่อากาศเย็นดีจัง ใตตนไมแบบน้ีนานอน
ที่สุด นองวาดพูดแทรกขึ้นมาวา จะนอนไดไงดูซิมีแต
มดแดงเต็มไปหมด อยากใหมดกัดใชไหม นองพล
พูดวาวันเสารพลไปนากับพอกับแมไดจับปลาดวย 
นองแกมพูดวาแกมก็ไปนาของแกมติดถนนลาดยาง 
เด็กๆหลายคน หัวเราะชอบใจอยางสนุกสนาน ทําให
บรรยากาศในวันนี้เต็มไปดวยรอยยิ้ม และมีความสุข
หลังจากนั้นเด็กทุกคนพักดื่มรับประทานอาหารวาง
จากซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากผูปกครอง 
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5. วันจันทร   เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการ
เรียนรู 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการรอง
เพลง “ ฉันคือขาว ” ในการเตรียมความพรอม
เด็กรวมกันศกึษาความคิดเห็นขอเสนอแนะ
จากคุณครูหองขางเคียงในการทําอาหารจาก
ขาว 
2.ครูเปดโอกาสใหเด็กพูดคุยซักถาม 
3.เด็กรวมกันวางแผนประกอบอาหารการ
จัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณเครื่องครัวและ
เปรียบเทียบ จําแนกลักษณะการใชงาน 
4.เด็กรวมกันสรางแผนผังความคิดเกี่ยวกบั
กิจกรรมที่เด็กตองทําเพื่อใหเกิดการเรียนรู
สงเสริมการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับเด็ก 

หลังจากที่เด็กศึกษาเรียนรู ลักษณะของปลาจาก
หนังสือภาพ จากอินเตอรเน็ต และดูของจริง วันนี้
เด็กๆทุกคนรวมกันวางแผนขั้นตอนการประกอบ
อาหารและชวยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตางๆ
ที่ใชในการประกอบอาหาร พรอมทั้งบอกชื่อ วัสดุ 
อุปกรณแตละชนิด ปดโอกาสใหเด็กๆวางแผนการ
ทํางานเปนกลุมดวยตนเองและปรึกษาคุณครูประจํา
ชั้นหองขางเคียง โดยการใชคําถามที่เด็กๆตองการ
อยากรูและสนใจ ซึ่งเด็กๆทุกคน รวมกิจกรรมวันนี้
ดวย   ความสนุกสนาน   
 

6.วันอังคาร   ลงมือปฏิบตัิทําผลงาน 
1.สรางบรรยากาศในชั้นสรางบรรยากาศในชั้น
เรียนดวยการรองเพลง “ขาวจาว ขาวเหนียว” 
2. เด็กตอบคาํถามจากคําคลองจอง 
3. ครูแนะนํากิจกรรมที่จะทําในหองเรียน 
4. เด็กแนะนําอุปกรณในการทํากิจกรรมที่
เตรียมมาจากบาน 
5. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอาหารที่ทําจาก
ขาว คือ “ขนมบัวลอย” 
6. ครูเชื่อมโยงเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการคิด
วิเคราะหโดยใชคําถาม จากการสังเกต 
ขั้นตอนวิธีการทํา การนวดแปง การปน โดย
ใชคําถามดังนี ้
-ทําไมเราตองนวดแปงและปนแปง 
-เม่ือแปงสุกจะมีลักษณะอยางไร 
-เด็กรวมชิมและบอกรสชาติของขนมบวัลอย 
-เด็กบันทึกการเรียนรูดวยการวาดภาพ 

หลังจากเตรียมความพรอม ดวยการ  ทองคําคลอง
จอง “ขาวเจา ขาวเหนียว “ หลังจากนั้นเด็กๆลงมือ 
ทําขนมบัวลอย รวมกัน ครูและเด็กลางมือใหสะอาด 
เตรียมพรอมสําหรับการนวดแปง เด็ก ทุกคนรวมกัน
ปนแปง เปนกอนๆ นําไปตมใหเดือด ขณะท่ีรอแปง
สุกครูคอยกระตุนใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะหโดยการ
ใชคําถาม และใหเด็กรวมกัน สังเกต เปรียบเทียบ 
จําแนก ลักษณะของแปง กอนที่จะใสลงไปใน   น้ําที่
เดือด เม่ือสุก แลวแปงมีลักษณะอยางไร หลังจาก
เสร็จเรียบรอย เด็กๆ ทุกคนรวมกันชิมรสชาติของบัว
ลอย อยางสนุกสนานมีความสุขและรวมกัน ทําความ
สะอาด เก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 
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7. วันพุธ  (นําเสนอผลงาน) 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการสราง
ขอตกลงในการนําเสนอผลงานเพื่อเตรียม
ความพรอมเด็กดวยการฟงนิทานเรื่อง 
“แมโพสพ” 
2.รวมกันสรุปถึงประโยชนของขาวและอาหาร
ที่ทําจากขาว 
3.รวมกันสนทนาถึงประเพณีงานบุญตางๆใน
ชุมชนที่เกี่ยวกับขาวเชน การลงแขก การทํา
ขาวเมา การทํากระยาสารท 
4.เด็กรวมกันรับประทานอาหารจากขาวชนิด
ตางๆ เชน ขาวเมา ขาวตมมัด ขาวหลาม 
5. หลังจากนั้นนําชิ้นงานทุกอยางของเด็กทุก
คนมาวางเรียงไว แลวใหผลัดกันชมผลงาน
ของตนเองและของเพื่อน 
6. เปดโอกาสใหเด็กเลือกชิน้งานของตนเองที่
ชอบที่สุดมาเพียง 1 ชิ้น 
7. เปดโอกาสใหเด็กพูดใหเพ่ือนฟงวาทําไมถึง
ชอบชิ้นงานนี้ 

บรรยากาศวันนี้ คอนขางสนุกสนานปนความวุนวาย
เล็กนอย เม่ือคุณครูใหเลือกชิ้นงาน ที่เด็กแตละคน
ชอบมากที่สุด ออกมาเลาใหเพ่ือนฟง เด็กๆหลายคน
อยากเลาผลงานที่ตนเองทําใหเ พ่ือนๆ ฟงกอน 
คุณครูจึงใหเด็กนั่งเปนกลุมและเวียนเลาเปนกลุม   
-ครูกระตุนเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหใหเกิดขึ้นกับ
เด็ก โดยใชคําถาม วาเด็กอยากทําอะไร กับผลงาน
ชิ้นน้ีและเด็กแตละคนตางพูดคุยใหเพ่ือนฟงวา จะนํา
ผลงานที่ตนเอง ทําไปเลนที่บานของตนเอง เด็กๆ
บางคนบอกวาจะเอาไปฝากนอง บางคนบอกวาจะ
เอาไปอวดคุณพอคุณแม เด็กๆทุกคนดีใจที่จะไดนํา
ผลงานของตนเองกลับบ าน  พรอมทั้ ง ร วมกัน
รับประทานขาวกระยาสารท ขาวเมา ขาวตมมัด ขาว
หลามดวยความเอร็ดอรอย 
 

ข้ันที่ 3 ประเมินผล 
8.วันพฤหัส (ทบทวนความรูและสรุปเรื่องราว
ที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน) 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรียน โดยการทองคํา
คลองจอง “ขาวเอยขาวสุก” 
2. ใหเด็กวาดรูปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษา
คนควา 
3. เปดโอกาสใหเด็กไดซักถาม 
4. เปดโอกาสใหเด็กนั่งวาดรูปตามกลุมเพ่ือน
ที่ชอบได  
5. ครูจดบันทึกเรื่องเลาของเด็กลงผลงาน 

บรรยากาศการเรียนรูวันนี้ เต็มไปดวยรอยยิ้ม ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุข หลังจากที่ทุก
คนชวยกันจัดปายนิเทศ จากภาพชนิดตางๆ และ
ภาพอาหารที่ทําจากขาวเชน เด็กๆ เลือก ชื่นชม
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ และเลาเรื่องราว พูดคุย
เรื่องราวในปายนิเทศอยางมีความสุข 
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ภาคผนวก 
แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

เพลง “สวัสดี” 
 

สวัสดีแบบไทย  แลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุกๆคน   แบบสากลแลวก็แบบไทย 

 

เพลง “ขาว” 
 

ขาว  ขาว  ขาว  กวาจะไดขาวชาวนาเหนื่อยนัก 
เด็ก ๆ นารัก                    เด็ก ๆ นารัก 

อยากแข็งแรงดี  กินขาวซี  อยาทิ้งขวางเอย  (ซ้ํา) 
 

คําคลองจอง “ตนขาว” 
 

ตนเอย ตนขาว พุมเขียว        เมล็ดขาวสวางไสว 
มองดูแลวสดใส    ทําใหจิตใจเบกิบาน 

 
คําคลองจอง “ขาว” 

 
ขาวทุกจาน       อาหารทุกอยาง 
อยากินทิ้งขวาง        เปนของมีคา 
ผูคนอดอยาก          มีมากหนักหนา 
สงสารชาวนา          เด็กตาดําดํา 

 

เพลง “ฉันคือขาว” 
             (ไมทราบนามผูแตง) 

ฉันคือขาวที่เด็กกินทุกเวลา         ชวยกายาเติบใหญใหแข็งแรง 
ขาวใสโมบดใหเสร็จเมล็ดทีแ่ข็ง     กลายเปนแปงทําขนมอรอยเอย 
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คําคลองจอง “ขาวเจา ขาวเหนียว” 
(สุจิตรา  ขาวสําอาง) 

ขาวเจา  ขาวเหนียว          คนไทยชอบเคี้ยวเปนอาหารหลัก 
พวกเราถูกใจยิ่งนัก                 พอถึงเวลาพัก  ตักขาวกินเอย 

 
คําคลองจอง “ขาวเอยขาวสุก” 

 
(ไมทราบนามผูแตง) 

ขาวเอยขาวสกุ                      ตองกินทุกบานทุกถิน่ฐาน 
วาจะไดขาวมาใหเรากิน                    ชาวนาสิ้นกําลังเกือบทั้งป 
ตองทนแดด ทนฝน ทนลมหนาว         จึงไดขาวจากนามาถึงนี่ 

คนกินขาวควรนึกไวจงดี                      ชาวนามีคุณแกเราไมเบาเลย 
 

นิทานเรื่อง แมโพสพ 
 
                                                                                       (ไมทราบนามผูแตง) 
           นานมาแลวมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยแมและลูกหลายคน   
ลูกตองอดอยากเสมอ  ดวยความสงสารลูก แมจึงตั้งจิตอธิษฐานวา หากตนจะตองตายก็ไมวา ขอ
เพียงไดชวยใหลูกไดกินอยางอ่ิมหมีพีมัน ตอมาแมของเด็ก ๆ เหลานั้นไดตายลง และไดเกิดเปนตน
ขาว  ชวยใหลูกมีอาหารกินอยางเพียงพอ 
           ตอมานานเขา ลูกเริ่มลืมความหิวโหย ก็เร่ิมกินทิ้งกินขวางไมประหยัด ทําใหแมโพสพ
เสียใจมาก  ในเวลาดึกสงัด หากใครเดินไปตามยุงฉางขาวก็จะไดยินเสียงแมโพสพรองไหสะอึก
สะอ้ืน  เด็ก ๆก็เชนกัน หากรับประทานขาวไมหมด ปลอยใหตกหลน  ทิ้งขวางขาว แมโพสพก็จะ
รองไหเสียใจเชนเดียวกัน แมจึงอธิบายกับลูกวา 
 ขาวเปนเมล็ดพืชที่มีคุณคายิ่งใหญ ขาวเปนอาหารหลักในชีวิตประจําวัน และยังเปนพืช
เศรษฐกิจ ขาวเปนพืชที่สามารถปลูกไดทุกภาคของประเทศ ขาวเปนพืชตระกูลเดียวกับหญา จาก
เมล็ดพันธุขาวถูกเพาะจนมีรากงอกและแตกยอดเปนตนกลา แลวแตกหนอออกมาจากโคนตน หนอ
แตละหนอออกเปนชอดอกเปนรวงขาวหนึ่งรวง เมล็ดขาวใชเวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงสุกเต็มที่ ทั้ง
ตนและรวงจะเริ่มแหงและกลายเปนสีเหลืองทอง ชาวนาเกี่ยวขาวทั้งรวง แลวนําไปนวดเพื่อแยก
เมล็ดจนสุดทายเหลือเพียงฟางขาว เมล็ดขาวมีคุณคาทางอาหารสูงและใหพลังงาน นิยมนํามาทํา
เปนอาหารและขนมนานาชนิด 
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แผนภูมิแสดงการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทีม่ีผลตอ 
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวยั 

เร่ือง ขาว 
 

                                    เลาประสบการณเดิม      เสนอหัวขอเรื่อง            สรุปหัวขอเรื่อง 
 
 
          ขั้นที่ 3 (1 วัน)                         ขั้นที่ 1 (1 วัน) 
ขั้นการประเมินผลที่มีตอความ        ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหา 
สามารถดานการคิดวิเคราะห              การเรยีนรูที่สนใจที่มีผลตอ                
              ความสามารถดานการคิดวิเคราะห 
                               เด็ก 
 
           คร ู                   เสนอผลงาน       สรุปการเรียนรู        ทุงนา แปลงปลูกขาว 
                                            หองสมุด 
สังเกตเด็ก    ใหการเสริมแรง                              ขาว       มุมประสบการณ  
  
                            แหลงเรียนรู           หองคอมพิวเตอร 
ฉีกปะภาพ   วาดภาพระบายสี 
                  พิมพภาพ        ตลาด 
        เด็กคิดกจิกรรม        
        ตามความสนใจ            ขั้นที่ 2 (6 วัน)   วัสดุอุปกรณงานครัว 
                   ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
ปนดินน้ํามัน                   ที่มีตอความสามารถดาน      ส่ือการจัดกิจกรรม 
                      การคิดวิเคราะหของเด็ก  
                                         หนังสือสารานุกรม     ตนขาวของจริง 
        ลําตน 
  สวนประกอบ             ใบ    
    ของตนขาว          ราก           การประกอบอาหาร 
 
           เด็กคนควาหา                  ขาวปง    ขาวผัด    บัวลอย 
         คําตอบดวยตนเอง      ขาวจาว 
                  ขาวเหนียว 
       ชื่อขาว  ขาวหอมมะลิ 
                  ขาวซอมมือ 
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ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยที่มผีลตอการคดิวิเคราะห 
 
              รองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ  ไดพัฒนารูปแบบการสอน การจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาใหครูผูสอนจัดประสบการณโดยเนนเด็ก
เปนศูนยกลางสนองตอบตอพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เนนใหครูผูสอนสงเสริมให
เด็กมีความรูความสามารถ สูงสุดเปนคนดีและมีความสุขตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนและ
ถือวาผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู พัฒนาทั้งความรูคุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยาง
สมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระเลือกตามความสนใจของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหฝกทักษะกระบวน 
การคิดการจัดการไดเรียนรูจากประสบการณจริง การเผชิญสถานการณ ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน สงเสริมใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะห ดานการสังเกต ดานการเปรียบเทียบ ดานการจําแนก  
ดานการสรุปและ ความคิดสรางสรรค ทักษะการแกปญหา ความมีวินัย ทักษะการสังเกต 
กระบวนการเรียนรูมนุษยสัมพันธ การสื่อความหมาย การเปนผูนําและเกิดการคิดวิเคราะห มี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู ขั้นการ
ประเมินผลเม่ือผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครบทั้ง3 ขั้นตอนแลวมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
                 ขั้นที่1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ ในชวงแรกของการจัดกิจกรรม
ครูตองกระตุนโดยใชคําถามบอยๆ เพ่ือชวยใหเด็กคิดหาคําตอบและเลาประสบการณ เม่ือเด็ก
คุนเคยกับการไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เด็กจึงแสดงความคิดเห็นและเลาประสบการณของ
ตนเองมากขึ้นเด็กเลือกศึกษาเรื่องขาวจํานวน 10 คน เรื่องดอกไมจํานวน 5 คน เรื่องตนไม 4 คน 
เด็กสรุปวามีความตองการเรียนรูเร่ืองขาว  เม่ือใหตั้งหัวขอชื่อเรื่องเด็กจึงตั้งชื่อเรื่อง “ขาว” เพราะ
ขาวเปนอาหารที่เด็กรับประทานทุกวัน ในขั้นตอนนี้ครูตองกระตุนเด็กโดยใชคําถามใหเด็กคิดอยาง
หลากหลาย และเนนใหเด็กสังเกต  เปรียบเทียบ จําแนก สรุปถึงลักษณะของตนขาว เมล็ดขาวชนิด
ตางๆ เชนขาวจาว ขาวเหนียว ขาวหอมมะลิ ขาวหอมมะลิ นับจํานวนเลือกตัวเลขมาติดใหถูกตอง
ตามจํานวนที่นับได การเปรียบเทียบจํานวนมากที่สุด ซึ่งเด็กไดมีโอกาสพัฒนาการคิดวิเคราะห
ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นน้ี 
                 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู เด็กเลือกแหลงเรียนรูที่ปลูกขาวในชุมชนและ
ทําการคนควาหาความรูดวยความตั้งใจ การที่ครูกระตุนใหเด็กไดใชคําถามในการพูดคุยสนทนา
ซักถามกับวิทยากร จะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะห ดานการสังเกต การเปรียบเทียบ การ
จําแนกและการสรุปเกิดการคิดวิเคราะหใครครวญ พิจารณาไตรตรองมากขึ้นการเขาศึกษาใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเด็กสนใจเนื้อหาที่คนควาทางอินเตอรเน็ตมีขอมูลที่หลากหลาย และ
ทําการศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน หนังสือเร่ืองตนขาว  ในมุมหนังสือ
ประจําหองรวมกันวางแผนการทําอาหารจากขาวคือทําขนม  “บัวลอย” ทําใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรงในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม จากครูหองขางเคียงจากผูปกครองมีความเขาใจหลักการในการ
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จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดีมากขึ้น ในการประกอบอาหารจากขาว เด็กไดลงมือชั่ง ตวง นับ
จํานวน สวนผสมตางๆ ลําดับเหตุการณ วางแผนขั้นตอนในการทํางานรวมกัน โดยครูตองอํานวย
ความสะดวกใหเด็กเม่ือเด็กตองการคนควาขอมูล และจัดสื่อการสอนที่หลากหลาย เพราะความสนใจ
ในการคนควาของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาการคิดวิเคราะหอยางเต็มตาม
ศักยภาพ การไดรับความรวมมือจากผูปกครองจะชวยใหการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีความ
สมบูรณมากขึ้น เน่ืองจากผูปกครองมีความเชี่ยวชาญในหัวขอเร่ืองที่เด็กสนใจ และเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนดวย 
           ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล  เด็กสรางผลงานเพื่อสรุปการเรียนรูไดผลงานที่เปนภาพวาด 
ระบายสีเกี่ยวกับตนขาว  การทําขนมบัวลอยจํานวน 20  ชิ้น การปนดินนํ้ามัน 15 ชิ้น การพิมพ
ภาพ 20 ชิ้น และการฉีกปะภาพ 10 ชิ้น เด็กภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและสามารถอธิบาย
ผลงานของตนเองได เด็กจําแนกประเภทของผลงานศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ตาง รูปราง 
ลักษณะของผลงานได โดยครูมีสวนสําคัญในการกระตุนใหเด็กสนใจในการคนควาหาความรูและ
สรุปการเรียนรูไดถูกตอง ผูปกครอง และบุคคลที่อยูรอบขางเด็กมีสวนในการใหขอมูลที่สงเสริมการ
เรียนรูของเด็กไดเปนอยางดี การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทุกขั้นตอนเปดโอกาสใหเด็ก
พัฒนาการคิดวิเคราะหครบทุกทักษะ 
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ภาคผนวก ข 

                           - คูมือแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
                           - แบบทดสอบวัดการคิดวเิคราะหของเด็กปฐมวัย 
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คูมือแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
(อายุ 5 - 6 ป) 

1.  คําชี้แจง 
 1.1 แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย   
ชั้นอนุบาลปที ่2  (อายุ  5 - 6 ป) 

 1.2 แบบทดสอบฉบับนี้มี ทัง้หมด 4 ชุด เปนแบบทดสอบประเภทคาํถามที่มีรูปภาพที่

เหมือนจริง 
 1.3 การดําเนินการสอบ ผูทดสอบอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบทลีะขอ  สําหรับผูชวย
ดําเนินการทดสอบจะคอยดูแลและใหผูรับการทดสอบใหปฏิบัติอยางถูกตองตามขัน้ตอน ซึ่งการ
ทดสอบจะทดสอบวันละ 1  ชุด โดยเรียงลําดับจากชุดที่ 1-4  รวมระยะเวลาในการทดสอบ 4 วัน  

เม่ือทําการทดสอบครบ 4 ชุดแลว  นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ        
 

2.  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ   
 2.1 ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ  ประกอบดวยแบบทดสอบ จํานวน 4 ชุด    

 โดยจําแนกไดดังตอไปน้ี 
     ชุดที่ 1 ดานการสังเกต                 จํานวน  10   ขอ 

       ชุดที่ 2 ดานการเปรียบเทียบ    จํานวน         10   ขอ 
       ชุดที่ 3 ดานการจําแนก              จํานวน         10   ขอ 
       ชุดที่ 4 ดานการสรุป     จํานวน         10   ขอ  

 2.2 ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 

                 การทดสอบกําหนดเวลาขอละ 1  นาที   

 2.3 การตรวจใหคะแนน 
  2.3.1  ขอที่กากบาท ( )  ถูกให 1 คะแนน 

  2.3.2  ขอที่กากบาท ( )  ผิดหรือไมไดกากบาท ( )  หรือกากบาท ( )  

                        เกินกวาภาพหรือ 1 ขอ  ให 0 คะแนน 
 

3.  การเตรียมตัวกอนสอบ 

 3.1 สถานทีท่ดสอบควรเปนหองที่สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ืออํานวยตอ

ผูรับการทดสอบ เปนตนวา มีแสงสวางที่เพียงพอ โตะเกาอ้ีจัดใหเหมาะสมกับผูรับการทดสอบและไม
มีเสียงดังรบกวนจนเกินไป 
 3.2 ผูดําเนินการทดสอบตองทําหนาที่อานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงและทําดังนั้นจึงตองอาน

คูมือในการทดสอบแตละตอน ใหเขาใจลวงหนา เพ่ือใหคุนเคยกับสิง่ที่ตองปฏิบตัใินเวลาดาํเนนิการ 
 3.3 เตรียมอุปกรณที่เด็กจําเปนตองใชในการทดสอบ ดังนี้ 
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      3.3.1 ดินสอดํา ยางลบ สําหรับแจกผูรับการทดสอบเพือ่ใชในการทําแบบทดสอบ 

และควรมีสํารองไวดวย 
  3.3.2 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
 

4.  ขอปฏิบัติในการทดสอบ 

             4.1 กอนลงมือทดสอบ  ผูดําเนินการทดสอบสรางความคุนเคยกับเด็ก 

             4.2  การออกคําสั่ง  ผูดําเนินการทดสอบตองใชคําพูดใหชดัเจนและเปนธรรมชาต ิ

              4.3  ดําเนินการทดสอบทีละ 1 ตอน ผูดําเนินการทดสอบอานแบบทดสอบขอละ 2 ครั้ง 

และสังเกตเดก็ทุกคนทํา 
 4.4 เม่ือทดสอบเสร็จในแตละตอน  ตองใหผูรับการทดสอบไดหยุดพัก เชน เขาหองน้ํา  
ดื่มน้ํา  และเปลี่ยนอิริยาบถ ประมาณ  5  นาที 

 4.4 ผูดําเนินการทดสอบ  เขียนชื่อ  นามสกุล  วันที่ทดสอบ  โรงเรียน และอ่ืนๆ ที่หนาปก
แบบทดสอบของผูรับการทดสอบทุกคนใหเรียบรอยกอนการดําเนินการทดสอบทุกครั้ง ในขณะที่
ดําเนินการทดสอบ  ผูดําเนินการทดสอบตองดูแลใหดินสอดําหรือสีเทียนอยูในสภาพที่ใชการไดดี 
             4.5 การใหผูรับการทดสอบทําแบบทดสอบแตละชุด ผูดําเนินการทดสอบตองพูดจูงใจ  

เราใจ  เพ่ือใหผูรับการทดสอบสนใจ  และตั้งใจทําแบบทดสอบ 
 

5.  การดําเนินการทดสอบ 

 ครู  :   สวัสดีคะเด็กๆ วันน้ีครูมีอะไรมาใหเด็กๆ ทําอยางสนุกเด็กๆ สนใจอยากทราบ 

    ไหมคะ วาครจูะใหทําอะไร 
 ปฏิบัต ิ :   ครูยกแบบทดสอบใหเด็กดู 

 ครู  :   กอนที่จะลงมือทํา  ครูมีขอตกลงกับเด็กๆ วาเมื่อไดรับสมุด  ที่ครูแจกใหแลว 

     เด็กๆ อยารีบเปดกอนที่ครจูะบอก  และเมื่อครูบอก ใหเด็กทําอะไร  ขอให 
    เด็กๆ  ตั้งใจฟงและทําตามที่ครูบอก   ครูจะแจก สมุด กระดาษ  และใหเด็กๆ 
    เลือกสีเทียน หรือดินสอดําคนละ  1 แทง นะคะ 
 ปฏิบัต ิ :   ผูดําเนินการทดสอบแจกแบบทดสอบ ตรงตามชื่อของเด็ก และแจกกระดาษ  

                คนละ 1 แผน   
 ปฏิบัต ิ :   ครูติดเครื่องหมายกากบาท ( )  ที่กระดานและชี้ทีเ่ครือ่งหมายดังกลาว 

 ครู  :   เด็ก ๆ  คะ  นี่คือเครื่องหมายกากบาท ( ) เด็กๆ พูดตามซิคะ 

    (เด็กพูดตาม  2  ครั้ง)  เด็กเปดสมุดพรอมครูเลยนะคะ  เปดหนาแรกคะ 
 ปฏิบัต ิ :   ครูเปดแบบทดสอบหนาแรก  และดูแลใหเด็กทุกคนเปดไดถูกตอง 
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ตอนที่  1  แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห 
ดานการสังเกต 
จํานวน 10 ขอ 

ผูดําเนินการทดสอบ 
ขอตัวอยาง 

ครู :   ฟงคําสั่งนะคะ 

ครู :   เด็ก ๆ  ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็ก ๆ  ตอบ)  ถูกตอง  เกงมากคะ  ทีนี้เด็ก ๆ  

              ทุกคนลองลากเสนทับเสนประในชองนี้นะคะ 
ปฏิบัต ิ :   ครูชี้ที่ชองแรก  และชองที่สอง  แลวเดินดูความถูกตอง 

ครู :   ในชองวางสุดทาย  ใหเด็ก ๆ  ลองเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )  เหมือนตัวอยาง 

              ในชองแรก  และชองที่สอง   
ปฏิบัต ิ :   เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท  ( )  ในชองสุดทายและครูเดินดูความถูกตอง 

 
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  นองขาวฟางจะออกไปเที่ยว แตหาหมวกใบเกงไมพบ เด็กๆชวยนองขาวฟาง 
               หาหนอยซิคะ ความลับของหมวกใบเกงคอื ใสแลวเท กันแดดเยี่ยม มีรูระบาย 
   อากาศสองรู และมีดาว ดานหนาหมวกอยู 1 ดวง  (เฉลย : ภาพ ข) 
ปฏิบัต ิ  :   ใหเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )ทับภาพตามคําสั่ง (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 

     ดูแลใหเด็กทําทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
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ขอที่ 1. 
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  พรุงนี้เปดเทอมวันแรก นองขาวเมาจะไปโรงเรียนแลว นองขาวเมากําลัง 

 จัดเตรียมสิ่งของที่ตองการใชคือ สมุด ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ สีเทยีน  
 กบเหลาดินสอ เด็กๆชวยนองขาวเมาทีซคิะวา นองขาวเมาควรจัดเตรียมสิ่งของ 
 ใสในกระเปาใบใด (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 

ปฏิบัต ิ  :  เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท ( )ทับภาพตามคําสั่ง(สังเกตใหเด็กทําทุกคน) 

 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
 

ขอที่ 2 
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :   ในวันหยุด นองตนหอมกําลังจะนอนกลางวัน ซึ่งคุณแมกําหนดเวลาใหตนหอม 
    ตองตื่นเวลา บาย 3 โมง  นองตนหอม กลัวตื่นไมทันตามกําหนดนองตนหอมจึง 
    ตั้งนาฬิกาปลกุตั้งโตะไว เด็กๆบอกทีซิคะวานาฬิกาเรือนใดเปนนาฬกิาปลุกของ 
    นองตนหอม  (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  :  เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท ( )ทับภาพตามคําสั่ง (สังเกตใหเด็กทําทุกคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก                                                    ข                                                   ค 
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ตอนที่  2  แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห 
ดานการเปรียบเทียบ 

จํานวน 10 ขอ 
ผูดําเนินการทดสอบ 
ขอตัวอยาง 

ครู :   ฟงคําสั่งนะคะ 

ครู :   เด็ก ๆ  ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็ก ๆ  ตอบ)  ถูกตอง  เกงมากคะ  ที่นี้เด็ก ๆ  

              ทุกคนลองลากเสนทับเสนประในชองนี้นะคะ 
ปฏิบัต ิ :   ครูชี้ที่ชองแรก  และชองที่สอง  แลวเดินดูความถูกตอง 

ครู :   ในชองวางสุดทาย  ใหเด็ก ๆ  ลองเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )  เหมือนตัวอยาง 

              ในชองแรก  และชองที่สอง   
ปฏิบัต ิ :   เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท  ( )  ในชองสุดทายและครูเดินดูความถูกตอง 
 

 
สถานการณ  :  วันน้ีเปนวันหยุด คุณพอและคุณแมจะพานองนองผักบุงไปเที่ยวสวนสัตว เด็กๆ 

     คิดวาครอบครัวของนองผักบุงควรใชยานพาหนะใดในการขับขีท่ี่จะทําใหไปถึง 
   สวนสัตวไดเรว็ที่สุด (เฉลย : ภาพ  ค) 

ปฏิบัต ิ  :  ใหเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )ทับภาพตามคําสั่ง (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 

     ดูแลใหเด็กทําทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
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ขอที่ 1  
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  โรงเรียนเลิกแลว นองเกงจะเดินกลับบาน แตบานของนองเกงอยูไกลมาก 

           เด็กๆ บอกทซีิคะวาบานหลังใดเปนบานของนองเกง (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ        :  เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท ( ) ทับภาพตามคําสั่ง (สังเกตใหเด็กทําทุกคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
 

ขอที่ 2  
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  นองมะปรางไปรานหนังสือกับคุณแม นองมะปรางอยากไดหนังสือ ซึ่งหนังสือ 

 ที่นองมะปรางตองการซื้อคือ หนังสือเลมที่ไมหนาเกินไปและไมบางจนเกินไป 
 เด็กๆ คิดวานองมะปรางควรเลือกซื้อหนังสือเลมใด (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 

ปฏิบัต ิ        :  เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท ( ) ทับภาพตามคําสั่ง (สังเกตใหเด็กทําทุกคน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
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ตอนที่  3 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห 
ดานการจําแนก 
จํานวน 10 ขอ 

ผูดําเนินการทดสอบ 
ขอตัวอยาง 

ครู :   ฟงคําสั่งนะคะ 

ครู :   เด็ก ๆ  ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็ก ๆ  ตอบ)  ถูกตอง  เกงมากคะ  ที่นี้เด็ก ๆ  

              ทุกคนลองลากเสนทับเสนประในชองนี้นะคะ 
ปฏิบัต ิ :   ครูชี้ที่ชองแรก  และชองที่สอง  แลวเดินดูความถูกตอง 

ครู :   ในชองวางสุดทาย  ใหเด็ก ๆ  ลองเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )  เหมือนตัวอยาง 

               ในชองแรก  และชองที่สอง   
ปฏิบัต ิ :   เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท  ( )  ในชองสุดทายและครูเดินดูความถูกตอง 
 

 
สถานการณ  :  เด็กๆ ชวยคณุครูหาหนอยซิคะวาภาพใดที่มีลักษณะการใชงานเหมือน 

         กับภาพแรก (เฉลย : ภาพ  ข) 

ปฏิบัต ิ     :  ใหเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )ทับภาพตามคําสั่ง (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 

         ดูแลใหเด็กทําทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
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ขอที่ 1  
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  เด็กๆ ชวยคณุครูหาหนอยซิคะวาอุปกรณในภาพใดที่ไมเขาพวกกบัภาพแรก  
                     (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                 ข                                              ค 
 
 ขอที่ 2  
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :    เด็กๆ ชวยคณุครูหาหนอยซิคะวาอุปกรณชนิดใดที่ไมเขาพวกกบัภาพแรก         

(พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                 ข                                              ค 
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ตอนที่  4  แบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห 
ดานการสรุป 
จํานวน 10 ขอ 

ผูดําเนินการทดสอบ 
ขอตัวอยาง 

ครู :   ฟงคําสั่งนะคะ 

ครู :  เด็ก ๆ  ดูชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็ก ๆ  ตอบ)  ถูกตอง  เกงมากคะ  ที่นี้เด็ก ๆ  

              ทุกคนลองลากเสนทับเสนประในชองนี้นะคะ 
ปฏิบัต ิ :   ครูชี้ที่ชองแรก  และชองที่สอง  แลวเดินดูความถูกตอง 

ครู :   ในชองวางสุดทาย  ใหเด็ก ๆ  ลองเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )  เหมือนตัวอยาง 

               ในชองแรก  และชองที่สอง   
ปฏิบัติ  :   เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท  ( )  ในชองสุดทายและครูเดินดูความถูกตอง 
 
 

 
สถานการณ  :   แมวเล็กกวาหมา หมาเล็กกวาหมู  หมูเล็กกวาชางเด็กๆ ชวยคุณครหูาหนอย 
                    ซิคะวาสตัวตวัใดเล็กที่สุด (เฉลย : ภาพ  ก) 

ปฏิบัต ิ  :   ใหเขียนเครื่องหมายกากบาท  ( )ทับภาพตามคําสั่ง (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง)  

      ดูแลใหเด็กทําทุกคน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
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ขอที่ 1 
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  มะนาวเล็กกวามะกรูด มะกรูดเล็กกวาหอมหัวใหญ หอมหัวใหญเล็กกวาฟกทอง

เด็กๆ หาหนอยซิคะวาผักชนิดใดเล็กทีสุ่ด (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  :  เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท ( ) ทับภาพตามคําสั่ง (สังเกตใหเด็กทําทุกคน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
ขอที่ 2 
เวลา           :   1 นาที 
สถานการณ  :  หมายืนอยูหนาลิง ลิงยืนอยูหนาเสือ เสือยืนอยูหนาวัวเด็กๆชวยคุณครูหาหนอย 
   ซิคะวาสตัวตวัใดยืนอยูหลงัสุด (พูดซ้ําอีก  2  ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ     :  เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท ( ) ทับภาพตามคําสั่ง (สังเกตใหเด็กทําทุกคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก                                                    ข                                                   ค 
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ภาคผนวก ค 
- ภาพการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

                              - ภาพผลงานเด็ก 
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ภาพตัวอยางการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 
ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 

   ศึกษาความตองการของเด็กโดยการสนทนา ซักถาม พูดคุยหัวขอเนื้อหาที่เด็กสนใจ 
วางแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวยสงเสริมการคิดวิเคราะหใหเกิดขึน้สอดคลองกับวิถี
ชีวติจริงตามภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู 
เด็กรวมกันทศันศึกษาศึกษาเมล็ดขาวชนิดตางๆเด็กรวมพูดคุยซักถามปญหาที่ตนเองสนใจเพื่อ
แสวงหาคําตอบโดยเชื่อมโยงการเรียนรูจากการคิดวิเคราะหดวยการศึกษาสังเกตเปรียบเทียบ 
จําแนกสรุปคนควาจากเมลด็ขาวแปลงปลูกขาวในชุมชนและคนควาหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
หองสมุดของโรงเรียน 

                                                                             
ทัศนศึกษาทุงนาแปลงปลูกขาวในชุมชน            พูดคุยสนทนาซักถามวิทยากร 

                        

    ศึกษาจากอินเตอรเน็ต                                     ศึกษาจากหนังสือ 
ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมิน 
 เด็กสรุปและจัดทําผลงานรวมกันจากความรูที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา  

 
 

สรางผลงานจากเรื่องที่ศึกษา 
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ภาพตัวอยางผลงานบันทกึการคิดวิเคราะหของเด็ก 
 

 
เร่ือง ขาว 

 นองนาตาลวาดรูปตนขาว โดยบรรยายวา ในนามีตนขาว ขณะทีฝ่นตกมีน้ําเต็มในนา  
ตนขาวกําลังออกรวงสีเหลอืง 

 
 

 
 

เร่ือง ปลา 
 นองเอฟวาดรูปลาโดยบรรยายวา ในบอปลามีปลา 3 ตวั มีแมปลา ลกูปลา 2 ตัวกาํลัง 
วายน้ํา อยูในบอปลาตามหาพอปลา แตหาพอปลาไมเจอจึงวายน้ําไปเรื่อยๆ 
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เร่ืองกลวย 
 นองสมวาดรูปกลวย โดยบรรยายวานองสมไปซ้ือกลวยกับแมที่ตลาด 2 หวี จะเอาไปทํา 
กลวยบวชชี 
 
 

                                                          

เร่ืองผักสวนครัว 
 นองโอวาดรูปผักกาด โดยบรรยายวา นองโอชอบรับประทานผักกาดคุณแมเอามาทําแกง
จืดใหรับประทานบอยๆ 
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ภาคผนวก ง 
              - รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 
              - รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 

 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 1.  อาจารยชยุดา   พยุงวงษ  
     ครูคศ.1ประจําชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลทนาพรวทิยา จังหวัดชลบรุี  
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ีเขต 3 
 2.  อาจารย ธิติมา   เรืองสกุล 
  ศึกษานิเทศก   
     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส  เขต 2  
 3.  อาจารยศวิภรณ     สองแสน   
     อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  
     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบแบบทดสอบความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ 
เด็กปฐมวัย 
 1.  ผศ.ดร. นพดล   กองศิลป  
  อาจารยประจําโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
  ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 2.  อาจารยสนอง   ตรงเที่ยง 
  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ จังหวัดนนทบุร ี
  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  
 3.  ดร.ดารารัตน อุทัยพยัคฆ 
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ   
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวกุลละชาติ  ชาญศร ี  
วัน เดือน ป เกิด    1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2520 
สถานที่เกิด     อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจุบัน   126 หมู 1 ตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู คศ.1 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถมัภ) 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
      เขต  5 จังหวัดอุบลราชธานี  
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2543          ค.บ. (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  
                      จาก สถาบันราชภัฎสุรินทร 
 พ.ศ.2554              กศ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 
      จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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