
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  5 

  
หัวขอเนื้อหาประจําบท 
 1.  การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

      1.1  ความหมายของการคิด 

   1.2  ความสําคัญของการคิด 

  1.3  องคประกอบของการคิด  

1.4 หลักการสอนคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

1.5 วิธีการสอนใหคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

1.6 บทบาทครูในการสงเสริมการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

1.7 การคิดกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 2.  การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.1  ความสําคัญของการใชคําถาม 

  2.2  หลักในการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.3  ลักษณะของคําถาม 

  2.4  เทคนิคการใชคําถาม 

  2.5  ประเภทของคําถาม 

   2.5.1  คําถามแบงตามลักษณะของการคิด 

   2.5.2  คําถามแบงตามวัตถุประสงค 

  2.6  ตัวอยางคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 3. สรุป 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  5  จบแลว  นักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

 1.  บอกคําจํากัดความของการคิดและการใชคําถามได 

 2.  อธิบายถึงความสําคัญ  ประโยชนของการคิดและการใชคําถามได    

 3.  อภิปรายหลักในการสงเสริมการคิดได 

 4.  วิเคราะหหลักในการใชคําถามได 

 5.  วิเคราะหและอธิบายประเภทของคําถามได 
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 6.  สามารถยกตัวอยางคําถามแตละประเภทได   

 

วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบอุปนัย 

 2.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 3.  วิธีสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม 

 4.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.  นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  5 

2.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนใสประกอบ 

 3.  ผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปรายและเสนอความคิดเห็น 

 4.  ผูสอนมอบหมายใบงานใหนักศึกษาตอบคําถามและวิเคราะหตามหัวขอที่กําหนดให 

  4.1  นักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหเปนรายบุคคล 

  4.2  นักศึกษารวมอภิปราย  ตอบคําถาม  และแสดงความคิดเห็นตามที่ผูสอนตั้ง 

ประเด็น 

 5.  นักศึกษาฟงคําบรรยายสรุปจากผูสอน  

6.  นักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน  

 2.  เอกสาร  ตําราและหนังสือที่นักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 3.  แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ   

 4.  ใบงานวิเคราะหการคิดและการใชคําถาม 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตการทํากจิกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.  สังเกตการมีสวนรวมการนําเสนอความคิด  และรวมอภิปรายของนกัศึกษา  

3.  ตรวจแบบฝกหัด 
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บทที่  5 
การคิดกับการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
  การใชคําถามเพื่อกระตุนกระบวนการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยในขณะทํากิจกรรมหรือ 

การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรนับวาเปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมใหเด็กไดคิดวิเคราะห  

สังเกต  และเปรียบเทียบ  โดยคุณภาพของคําถามที่ถามไดถูกวิธี ถูกเวลา  ขณะที่เด็กกําลังให

ความสนใจและเรียนรูในกิจกรรมที่ครูเตรียมไวใหนั้นมีผลตอกระบวนการคิดหาคําตอบของเด็กวา

สามารถพัฒนาการคิดไดมากนอยเพียงใด ดังนั้นครูและผูเกี่ยวของจึงควรมีความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบ  และหลักในการสงเสริมการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  

พรอมทั้งความสําคัญของหลักการใชคําถาม  และประเภทของคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อเด็ก

จะไดนําประโยชนที่ไดรับมาใชเปนทักษะพื้นฐานในการแกปญหาตอไป    

 

การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การคิดเปนศักยภาพอยางหนึ่งของมนุษย  ทุกคนสามารถที่จะคิดหาหนทางเพื่อ         

ตอบสนองความตองการพื้นฐานของตน  และอาจจะคิดสูงไปกวาในเรื่องของสิ่งเหลานี้  เชน การคิด

เพื่อหาหนทางในการแกปญหา  การคิดเพื่อตอบสนองความอยากรูอยากเห็น  การคิดเพื่อหาเหตุผล  

และการคิดเพื่อแสดงถึงวุฒิภาวะทางดานตาง ๆ เปนตน  การคิดของมนุษยจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

อยูตลอดเวลา  แตละบุคคลจะมีความคิดแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับการเรียนรู  และ

ประสบการณที่ไดรับและสะสมมา  ประสบการณจากสิ่งแวดลอมจะทําใหมีการตอบสนองไดกวาง

ข้ึน  ส่ิงที่เราใชในการตัดสินใจเปนสิ่งที่มาจากสมองและความรูสึกนึกคิดเมื่อมีการคิดและ

พัฒนาการคิดไดสมบูรณ   สมองจะมีความสามารถที่จะเรียนรู   และมีประสบการณมากขึ้น              

ประสบการณที่เราไดมานั้นทําใหพฤติกรรมการตอบสนองของเราตอส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

ดวย  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 43)  มนุษยแสวงหาความรูเพื่อคนหาคําตอบจากคําถามที่

เกิดขึ้นในสมองตลอดเวลา  เพื่อพัฒนาการคิด  การตัดสินใจ  และการแกปญหา  รวมถึงการสราง

แนวคิดใหม ๆ  เปนความสงสัยจากความสนใจของตนเอง  ซึ่งกระบวนการคนหานี้นําไปสูความ

เปนนักวิทยาศาสตร  ที่หยั่งรูขอความรูดวยการใชหลักการทางวิทยาศาสตรนั่นเอง  (อัญชลี  

ไสยวรรณ, 2548, หนา 7) 
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        1. ความหมายของการคิด 
  การคิดเปนเครื่องมือที่ใชประโยชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและจะสะสมการเรียนรูนั้นไว

ในสมอง  เมื่อตองการก็สามารถนําความรูนั้นมาใช  ถามีการคิดก็จะมีลักษณะเชนนี้อยูเสมอ  ดังมี        

ผูใหความหมายของการคิดไวดังตอไปนี้ 

  การคิด หมายถึง  กระบวนการทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับ            

ส่ิงเราและสภาพแวดลอม  โดยนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ  สังเคราะหอยางเปนระบบ  และมีเหตุผล  

เพื่อใหไดแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสม  (กรมวิชาการ, 2542, หนา  3)   

  อรพรรณ  พรสีมา  (2543, หนา 12 – 14)  กลาววา  การคิดเปนกระบวนการของ

สมองที่เกิดขึ้นอยางมีข้ันตอน  3  ข้ัน  ดังนี้ 

  1.  ความอยากรูอยากเห็นเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการคิดทําใหคนรับรูขอมูลผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา 

  2.  ขอมูลที่จะผานประสาทสัมผัสไปส ู การจัดกระทํา  เชน  การเปรียบเทียบ  การจัด

กลุม  และบันทึกผลการวิเคราะหดวยวิธีการที่ชํานาญ  เปนตน 

  3.  การสรุปตามวัตถุประสงคของการคิด   เปนการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ        

ประสบการณเดิม  ซึ่งชวยใหฐานความรู  ความเขาใจกวางขวางขึ้น  เกิดแนวคิดและองคความรู

ใหม  เปนตน

  นพเนตร  ธรรมบวร  (2544, หนา 3)  ไดกลาวถึงการคิดสําหรับมนุษยไววาเปน

ความสามารถในการคิดสิ่งตาง ๆ  การคิดเกิดขึ้นและดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดเวลาไมวา

บุคคลนั้นจะใหความสําคัญในกระบวนการคิดของตนหรือไมก็ตาม  ขอสําคัญก็คือ  ความสามารถ

ในการคิดของมนุษยจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล  เด็กเล็ก ๆ มีกระบวนการคิดเชนเดียวกับ

ผูใหญ  โดยเด็กสามารถเรียนรู  จํา  สรางความคิดรวบยอด  สามารถสื่อสารสิ่งที่ตนคิดได  ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับประสบการณที่เด็กไดรับ 

  ศันสนีย  ฉัตรคุปต และอุษา  ชูชาติ  (2545, หนา 5 – 11)  กลาวไววา  “การคิดเปน  

การทํางานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  แตตองจัดการเรียนรูหรือจัดสิ่งกระตุนใหมากพอที่

สมองจะไดคิด  ซึ่งการคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนได” 

  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2547)  ไดกลาวถึงการคิดวา  คนเราจําเปนตองไดรับ

การเรียนรูเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยพยายามใชพลังทางสมองของตนในการนําเอา

ขอมูล  ความรู  และประสบการณมาจัดวางอยางเหมาะสมเพื่อแกปญหา 
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  เดมิตริโอ  (Demitrio, 1992, pp, 36-38  อางถึงในกุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2548, หนา  

24)   กลาวไววา  “การคิดเปนกระบวนการของสมองในการประมวลขอมูลความรูไปสูการอธิบาย  

การประยุกต  การขยายและการสรางใหม  จุดเริ่มตนของการคิดขึ้นอยูกับส่ิงเราและการไดใช

ประสาทสัมผัสทั้งหาที่ไปกระตุนสมองใหรับรูผานสูกระบวนการในสมองเพื่อซึมซับและเชื่อมสาน

ส่ิงที่รูเดิมกับส่ิงที่รับรูใหม” 

 คราจซิค, ซีแนค  และเบอรเกอร  (Krajcik, Czerniak, & Berger, 2003, p. 134)    

กลาววา  ความสามารถทางการคิดของเด็กปฐมวัยอยูในระดับสูงสามารถวิเคราะหการนําขอมูล

มาเปรียบเทียบ  จําแนกหรือแบงกล ุ มที่มีความคลายกันหรือเหมือนกันดวยตนเองโดยใชตาราง

หรือกราฟ  เปนตน 

  จากความหมายของการคิดสรุปไดวา  การคิดเปนกระบวนการทํางานทางสมองของ

มนุษยที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  เปนปญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  ความรูสึก  ความจํา  และการ

จินตนาการ  การคิดอาศัยสิ่งเราและสภาพแวดลอมมาชวยใหบุคคลพยายามทําสิ่งตาง ๆ         

เพื่อนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ  ดังภาพที่  

5.1 

 

 
การเรยีนรูจากการคิด 

 

 
 

 

กระบวนการทางสมอง 
                       ผลผลิต 

           เมื่อส้ินสุดกระบวนการคิดทางสมอง 
 

   การคิด         องคความรูที่บอกหรืออธิบายได 

   การแกปญหา       การกระทําที่เปนผลจากการคิด 

   การจํา         การแกปญหาอยางมีเหตุผล 

   การสรางองคความรู      ผลงานที่เกิดจากองคความรู 

           และการจํา 

 

ภาพที ่ 5.1  การเรียนรูจากการคิด 

ที่มา  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2548, หนา 25) 
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 ตอไปนี้เปนตัวอยางการคิดของเด็กปฐมวัยที่สามารถถายทอดความคิดโดยผานทางการ

วาดภาพและสามารถบอกความหมายของการคิดใหเขาใจไดดังภาพที่  5.2  ถึง  ภาพที่  5.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.2  การคิด  คือ  “ฝนกําลังตก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.3  การคิด  คือ  “การไปเที่ยวสวนสัตว” 
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ภาพที่  5.4  การคิด  คือ  “การคิดวาครอบครัวแสนสุข” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.5  การคิด  คือ  “การใชสมอง” 
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ภาพที่  5.6  การคิด  คือ  “เร่ืองที่เราคิดไดดวยตนเอง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.7  การคิด  คือ  “การแสดงเหตุและผล” 
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ภาพที่  5.8  การคิด  คือ  “การคิดวาจะไปฉลองปใหมที่ทุงทานตะวัน” 

 

  การคิดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองเปนการประมวลความรูตลอดจนความรูสึก

ที่สามารถถายทอดผานทางการพูด  การแสดงทาทาง  และที่สําคัญคือการคิดของเด็กเกิดขึ้น  

ตลอดเวลาแมในขณะวาดภาพ  ซึ่งสอดคลองกับ  อัญชลี  ไสยวรรณ  (2548, หนา  13)  ที่กลาววา  

“เด็กเล็ก  ๆ  จะเริ่มตนพัฒนาความสามารถในการเผยแพรความรูที่ไดจากการสืบคน  สามารถ

อธิบายผลงานจากการเขียนหรือการวาดภาพ  การเผยแพรความรูของเด็กเล็ก ๆ จะตองเปนการ

แสดงออกโดยการพูดหรือการวาดภาพซึ่งมีคุณภาพเทากับงานเขียน”  ครูควรจดักจิกรรมเพือ่ใหเดก็ได

มีโอกาสใชความสามารถทางการคิดที่เด็กมีเพื่อแกปญหาและกระตุนใหเด็กคิดโดยผานการ

วิเคราะห  เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยความสนุกสนานจาก      กิจกรรมตาง ๆ  ที่มีความเหมาะสม

กับวัย  และทาทายการคิดของเด็ก  และนําความรูนั้นมาปรับใชในชีวิตประจําวัน  การคิดดวยการ

จินตนาการผานจากสมองเพื่อส่ือสารใหบุคคลเขาใจเปนวิธีการหนึ่งที่บงบอกถึงความสามารถทาง

สติปญญาและภาษาของเด็ก 
 

       2. ความสําคัญของการคิด 
  การจัดประสบการณเพื่อใหเด็กไดฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีผลตอ

การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก  เด็กจะสะสมไวเปนประสบการณและเก็บไวเปนขอมูล

เกี่ยวกับการใชทักษะดานตาง ๆ  ส่ิงสําคัญก็คือการจัดประสบการณดังกลาวมีผลตอการคิดของ

เด็กขณะที่ทํากิจกรรม   รวมไปถึงการแกปญหาที่เกิดขึ้นถาปญหานั้นมีความหมายกับตัวเด็ก           

การคิดจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังตอไปนี้ 
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 2.1  การคิดชวยใหเด็กปฐมวัยไดรูจักแกปญหาอยางมีเหตุผลขณะทํากิจกรรมที่ฝก 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 2.2  การคิดชวยใหเด็กสามารถเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 2.3  การคิดเกิดขึ้นไดขณะที่เด็กฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไดแก  การ

สังเกต  การวัด  การจําแนกประเภท  การลงความเห็น  การสื่อความหมาย  การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับเวลา  และการใชตัวเลข  เปนตน  

 2.4  การคิดชวยใหเด็กไดมีโอกาสหาคําตอบในการแกปญหาจากการทํากิจกรรม

วิทยาศาสตรไดหลายคําตอบ 

 2.5  การคิดชวยใหเด็กเรียนรูความสามารถของศักยภาพทางการคิดของตนเอง 

 2.6  การคิดชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาทําใหเด็กพัฒนา

ความสามารถทางสมอง 

 2.7  การคิดชวยใหเด็กเล็ก ๆ  สามารถแกปญหาที่ซับซอนไดถาปญหานั้นมีความเกี่ยวของ          

กับเด็ก      

 เยาวพา เดชะคุปต  (2542 ก, หนา 93 – 94)  ไดกลาวถึงการจัดประสบการณทาง

วิทยาศาสตร  มีผลตอการคิดของเด็กปฐมวัยดังตารางที่  5.1 

 

ตารางที่  5.1  กระบวนการในการคิดแบบวิทยาศาสตรกับการสงเสริมการคิด 

 
 1.  การสรางความคิดรวบยอด  (concept  formation) 
 

กิจกรรมที่แสดงออก 
(overt  activity) 

กระบวนการทางสมอง 
(convert mental operation) 

การต้ังคําถาม 
(eliciting questions) 

1. การรวบรวมขอมูล  

2. การแบงกลุม 

3. การบงชี้และการจัด 

   หมวดหมู 

- การหาความแตกตาง 

- การบอกคุณสมบัติของ 

  ส่ิงของ 

- การพิจารณาลําดับข้ันตาม 

  ลําดับหัวขอทั้งหนวยใหญ 

  และหนวยยอย 

- เด็ก ๆ  เห็น และไดยินอะไร 

  บาง 

- อะไรควรอยูกลุมเดียวกัน 

  บาง  เด็ก ๆ ใชอะไรเปน 

  เกณฑในการจัดกลุม 

- เด็ก ๆ  จะเรียกชื่อกลุมนี้วา 

  อะไร  ควรอยูกลุมไหน 
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 2.  การแปลความหมายขอมูล  (Interpretation  of  data) 
 

กิจกรรมที่แสดงออก 
(overt  activity) 

กระบวนการทางสมอง 
(convert mental operation) 

การต้ังคําถาม 
(eliciting questions) 

1. การมองประเด็นที่สําคัญ 

2. การอธิบายตามลําดับ 

   หัวขอ 

   2.1 การบอกประเด็น 

   2.2 การบอกขอมูล 

3. การหาแหลงอางอิง 

- การหาความแตกตาง 

- การสรางความสัมพันธ 

  ระหวางประเด็นตาง ๆ 

- การพิจารณาความสัมพันธ 

  ระหวางเหตุและผล 

- การพิจารณาสิ่งที่กําหนดให 

- การหาแนวทางใน 

  การประยุกตหลักการ 

- เด็ก ๆ  สังเกตเห็นและพบ 

  อะไรบาง 

- ทําไมสิ่งเหลานั้นจึงเกิดขึ้นได 

- ส่ิงนั้นหมายความวาอะไร 

- เด็ก ๆ คิดวาเกิดอะไรขึ้นบาง 

- เด็ก ๆ ชวยกันสรุปวาอยางไร 

 

 
 3.  การประยุกตหลักการ  (application of principles) 
 

กิจกรรมที่แสดงออก 
(overt  activity) 

กระบวนการทางสมอง 
(convert mental operation) 

การต้ังคําถาม 
(eliciting questions) 

1. การทํานายผลการอธิบาย 

    ปรากฏการณที่แตกตางกัน 

2. การอธิบาย  การหาขอมูล 

   เพื่อสนับสนุน  การทํานาย 

   และสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 

3. การทําใหส่ิงที่ทํานายหรือ 

   สมมติฐานนั้นเปนจริง 

- การวิเคราะหธรรมชาติของ 

  ปญหาหรือสถานการณ 

- การไดรับความรูที่ถูกตอง 

- การพิจารณาหาสาเหตุของ 

  ส่ิงที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสู 

  การทํานายและสมมติฐาน 

  ที่ตั้งขึ้น   

- การใชหลักการทางตรรก 

  ศาสตรหรือความรูที่เปน 

  ขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาถึง 

  สถานการณที่ตองการทราบ 

- อะไรจะเกิดขึ้นถา…   

- ทําไมเด็ก ๆ  จึงคิดวา 

  ส่ิงนี้…จะเกิดขึ้น 

- อะไรที่ทําใหส่ิงนี้เปนจริง 

  หรือนาจะเปนจริง 

 

ที่มา  (เยาวพา  เดชะคุปต, 2542 ก, หนา  93 – 94) 
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 จากตารางที่  5.1  อาจสรุปไดวาประสบการณทางวิทยาศาสตรมีผลตอการคิดของเด็ก

ปฐมวัย  เพราะขณะที่เด็กเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร  

เด็กมักมีขอสงสัยและเกิดเปนคําถามในใจ  ครูจึงใชคําถามกระตุนใหเด็กฝกคิดและฝกใชประสาท

สัมผัสเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่ตนเองตองการรู 
 

        3. องคประกอบของการคิด 
  มนุษยมีความสามารถแตกตางกัน  ความสามารถในการคิดก็มีความแตกตางกันไป

ดวย  คนเรามักจะคิดถึงเรื่องราวตาง ๆ  อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  และความสามารถดังกลาว 

จะนําไปสูการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  แตจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ

ดังตอไปนี้        

  3.1  ความสามารถทางสมองของบุคคล  ผูมีความสามารถทางสมองสูงยอมสามารถ

คนหาวิธีในการแกปญหาไดดีกวาผูที่มีความสามารถทางสมองที่ต่ํากวา  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของเพียเจท  (Piaget อางถึงใน  นภเนตร  ธรรมบวร, 2544, หนา 18) ที่ใหความสําคัญระหวาง

ความคิดรวบยอดกับความฉลาดของมนุษย  ซึ่งสามารถวัดไดโดยแบบวัดความสามารถทางสติปญญา  

(I.Q-test) 

  3.2  การที่บุคคลเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงยอมเปนความรูที่แทจริง  เมื่อมี

ปญหาใหมเขามาก็จะสามารถแกปญหานั้นได 

  3.3  บุคคลที่ใชการคิดในการแกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอยาง

สม่ําเสมออยูตลอดเวลา  มักจะมีเหตุผลและวิธีการคิดที่ดีเพื่อนําไปสูทางออกสําหรับปญหาที่พบ

ไดดีที่สุดเสมอ  

 นอกจากนี้   กิลฟอรด   (Guilford, 1959   อางถึงใน   สุรางค   โควตระกูล, 2544, หนา  

106 - 109)  ไดกลาววาการคิดมีองคประกอบ  3  มิติ  คือ  ดานเนื้อหา  วิธีคิด  และผลการคิด                 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  เนื้อหา  (contents)  แบงออกเปน  4  ดาน  ไดแก 

      1.1  ภาพ  (figural)  หมายถึง  ขอมูลที่เปนนามธรรมที่สามารถรับรูและระลึกถึง

ภาพตาง ๆ ออกได 

        1.2  สัญลักษณ  (symbolic)  หมายถึง  ขอมูลที่มีลักษณะเปนเครื่องหมายตาง ๆ 

      1.3  ภาษา  (semantic)  หมายถึง  ขอมูลที่ถายทอดออกมาเปนถอยคํา 

      1.4  พฤติกรรม  (behavioral)  หมายถึง  ขอมูลที่อยูในลักษณะของกิริยาอาการ 
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 2.  วิธีคิด  (operation)  แบงออกเปน  5  ดาน  ไดแก 

      2.1  การรับรูและเขาใจ  (cognition)  หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคล 

ที่รูจักและมีความเขาใจในสิ่งตาง ๆ 

      2.2  ความจํา (memory)  หมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถ

เก็บสะสมรวบรวมขอมูล 

      2.3  ความคิดแบบอเนกนัย  (divergent   thinking)  หมายถึงความสามารถทาง

สมองของบุคคลที่สามารถใหขอมูลที่รวบรวมไวอยางไมจํากัด 

      2.4  ความคิดเอกนัย  (convergent  thinking)  หมายถึง  ความสามารถทางสมอง

ของบุคคลที่สามารถสรุปขอมูลที่กําหนดให  เพื่อใหไดขอมูลที่ดีที่สุด 

      2.5  การประเมินคา  (evaluation)  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่สามารถ

บอกเกณฑจากขอมูลที่กําหนดให  และสรุปไดวาขอมูลนั้นสอดคลองกับเกณฑ 

 3.  ผลการคิด  (product)  เปนขอมูลที่มาจากวิธีการแบบตาง ๆ สามารถแบงออกเปน 

6 ดาน  ดังนี้ 

      3.1  หนวย  (units)  หมายถึง  ส่ิงที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

      3.2  จํานวน  (classes)  หมายถึง  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งของกลุมหนวยตาง ๆ   

      3.3  ความสัมพันธ  (relations)  หมายถึง  การโยงความคิด  2  ประเภทเขาดวยกัน 

      3.4  ระบบ  (systems) หมายถึง  การเชื่อมโยงความสัมพันธของผลที่ไดจากหลาย ๆ 

คูอยางมีระเบียบแบบแผน 

      3.5  การแปลงรูป  (transformations)  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล 

      3.6  การประยุกต  (implication)  หมายถึง  ความสามารถในการนําประโยชนจาก

การคิดมาใช 

 จากความคิดดังกลาว  ผูที่มีความสามารถทางสติปญญาสูงสามารถคิดไดดี  รวดเร็ว

และมีเหตุผล   คนสามารถนําความรู   ประสบการณจากการจําขอมูลดานตาง ๆ มาเปน                  

องคประกอบในการคิด  ทั้งนี้ตองอาศัยขอเท็จจริง  และระยะเวลาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับ

การแกปญหา  จากรายงานการวิจัยของจิรพา  จันทะเวียง  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลการฝก

ความสามารถทางสมองดานภาษาและผลผลิตที่ใชวิธีการคิดตางกันตามทฤษฎีโครงสรางทาง

สมองของกิลฟอรด    ที่มีตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน                      

ชั้นประถมศึกษาปที่  6  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนชั้น  ในการ

ทดลองสุมตัวอยางออกเปน  3  กลุม  ไดกลุมตัวอยางละ  30  คน  โดยกลุมที่  1  ไดรับการฝก
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ความสามารถทางสมองดวยวิธีคิดแบบอเนกนัยดานภาษาและผลผลิต  กลุมที่  2  ไดรับการฝก

ความสามารถทางสมองดวยวิธีคิดแบบเอกนัยดานภาษาและผลผลิต  กลุมที่  3  ไดรับการฝก

ความสามารถทางสมองดวยวิธีคิดแบบประเมินคาดานภาษาและผลผลิต  ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนแตละกลุมที่ไดรับการฝกความสามารถทางสมองดวยวิธีการคิดแบบอเนกนัย  เอกนัยและ

ประเมินคา  ดานภาษาและผลผลิตมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นักเรียนทุกกลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสามารถในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และไมมีปฏิสัมพันธ

ระหวางวิธีการฝกความสามารถทางสมองดานภาษา  และผลผลิตที่มีวิธีการคิดตางกันกับระดับ

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

       4. หลักการสอนคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางการคิด  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นนัน้ตอง

ใหเด็กสังเกต  สืบคน  อธิบายฝกการคาดการณและติดตามผลโดยใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย

ตนเอง  และสรุปผลที่ไดจากการสังเกต  การคาดการณ  หรือการทดลองติดตามขั้นตอนตาง  ๆ        

ดวยตนเอง  ดังที่กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547 ข, หนา  47 - 48)  กลาวถึงวิธีสอนใหคิดวา              

“ครูตองใชกลวิธี  (strategies)  ของครูในการกระตุนใหเด็กคิด  และเกิดความงอกงามทาง ความคิด”  

ดังนั้นกลวิธีที่จะพัฒนาทักษะการคิดนี้มีหลักการ  3  ประการ  ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเปน

หลักการสอนคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยคํานึงถึงความแตกตางกันของอายุ  จะตองใชข้ันตอน         

ที่งายเหมาะกับวัยโดยทําใหเด็กสนุกกับการฝกและใชความคิด  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้   

 4.1  การจูงใจ  “การจูงใจเปนหัวใจสําคัญของการฝกเด็กใหคิด  การบอกเหตุผลถึง

ประโยชนของการคิดไมมีผลกับเด็ก  เพราะเด็กไมเขาใจแตชอบที่จะมีชีวิตชีวา  สนุก  เพลิดเพลิน

และอารมณที่สบาย  เหมือนกับการเลนเกม  เด็กสนุกที่จะคิดจินตนาการ  สงผลใหเด็กมีการรับรู

อยางมีความหมาย”    

 4.2  วิธีการฝก  การสอนและฝกเด็กคิดนั้น  ครูตองตระหนักถึงเปาหมายที่ตองการ             

ทําใหเด็กสนุกกับการใชความคิด  ครูตองทําใหส่ิงที่คิดนั้นงายไมซับซอน  เร่ืองที่นํามาใหเด็กฝกคดิ

แตละเรื่องตองงาย  นาสนใจ  และใหเวลาคิดกับเด็ก  โดยครูใหโอกาสหรอืชวยเดก็หาทางเลอืกใหม ๆ  

และแนวคิดใหม ๆ  เพื่อใหเกิดการเรียนรู  ดวยวิธีการสอนใหเด็กคิดดังตอไปนี้คือ 

         4.2.1  ควรมีเปาหมายของการคิดวาจะคิดเกี่ยวกับเร่ืองอะไร             

         4.2.2  ควรใชเครื่องมือเพื่อชวยคิด  เชน  คําถามปลายเปด  ประเด็นปญหา  

สถานการณ  การมีตัวอยาง  และการอภิปราย  เปนตน 
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         4.2.3  ควรนําผลที่ไดจากการคิดมาวิเคราะหเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิด    

         4.2.4  ควรมีการฝกปฏิบัติหลาย ๆ  คร้ัง  และหลายสถานการณ  เพื่อใหการ

คิดเจริญงอกงามและมั่นใจวามีทักษะการคิดเกิดขึ้น  

         4.2.5  ควรฝกใหปรับกลไกการคิด  เชน  เมื่อใดการคิดนั้นตองใชเหตุผล          

เมื่อใดตองใชการสรางสรรค  และเมื่อใดตองใชขอมูลสารสนเทศ  เปนตน 

         4.2.6  ควรใหมีการสะทอนการคิด  (reflective)  ตลอดเวลาทั้งการคิดในแนว

กวางและในรายละเอียด  

         4.2.7  ควรฝกการคิดในทางบวกทุกครั้ง  เพื่อเปนการหลอหลอมการคิดในแงดี 

  4.3  การเสนอผลความคิด  ควรใหเด็กมองความคิดของตนเองดวยความเขาใจ  

สามารถแสดงความคิดออกมาดวยวิธีการของเด็กเอง  เชน  การพูด  การสนทนา  หรือการนําเสนอ

ผานการวาดภาพ  เปนตน    
 

 5. วิธีการสอนใหคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
    วิธีการสอนใหคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อใหเกิดความงอกงามทางความคิด  สําหรับ 

แกปญหาและแสวงหาความรู  ความจริง  จากการคนพบดวยตนเอง  ครูอาจใชรูปแบบการสอนทีม่ ี             

ผูออกแบบไวแลว  ดังตัวอยางตอไปนี้  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2547 ข, หนา 49 – 50) 

   5.1  รูปแบบการสอนแบบอุปนัย เปนการสอนที่ใชขอมูลอยางหลากหลาย  เพื่อ

กระตุนใหเด็กคิดหาความสัมพันธ  แจกแจง  เปรียบเทียบ  คัดเลือก  เชื่อมโยง  เพื่อหาขอสรุป  

โดยครูใชคําถามกระต ุ นการคิดระหวางการสอน 

   5.2  รูปแบบการสอนแบบสืบสวน  เปนการสอนที่ใชส่ือ  หรือสถานการณจําลองใน

การกระตุนใหเด็กเห็นปญหา  และคิดคนหาคําตอบจากปญหาตาง ๆ  ดวยตนเองในระดับอธิบาย

ไดวาสาเหตุคืออะไร  เพราะอะไร  ทําไม  และเปนอยางไร 

   5.3  รูปแบบการสอนแบบหมวกแหงความคิด  เปนการสอนของเดอโบโน  (Edward  

de  Bono)  ที่เนนการสังเกตจากสีหมวก  ซึ่งมี  6  สี  ที่ผูสวมหมวกสีนั้น ๆ  เปนสัญลักษณเพื่อให

กลุมแสดงความคิดเห็นตามสีของหมวก  ดังนี้  (สุดตระการ  ธนโกเศศ  และคนอื่น ๆ, 2545 อางถึง

ในกุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2547, หนา  50)  

          5.3.1  หมวกสีขาว  แทน  ขอเท็จจริง  ขอมูลการยอมรับ  ถาผูเรียนคนใดสวม

หมวกสีขาว  แปลวาเขาตองการใหสมาชิกเงียบ  ถาถามผูตอบตองใหขอเท็จจริง 

          5.3.2  หมวกสีแดง  แทน  อารมณ  ความรูสึก  เมื่อมีการสวมหมวกสีแดงคือ

ความตองการใหสมาชิกบอกความรูสึกตอเร่ืองราวตาง ๆ  ที่กําลังพูดถึง 
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          5.3.3  หมวกสีดํา  แทน  ความคิดในทางลบ  ส่ิงไมดีขอบกพรองถาสวมหมวก 

สีดํา  คือ  ความตองการใหบอกขอบกพรอง 

           5.3.4  หมวกสีเหลือง  แทน  ส่ิงที่ดี  ส่ิงที่ถูกตอง  ส่ิงที่สรางสรรคกําลังใจ  ถาใส

หมวกสีนี้  แปลวาตองการใหบอกความดี  หรือความคิดสรางสรรค 

          5.3.5  หมวกสีเขียว  แทน  ความอุดมสมบูรณ  คุณคาของความคิด  และสิ่งที่

เปนประโยชน  ถาสวมหมวกสีเขียว หมายถึงตองการใหเสนอความคิดใหม ๆ  ที่เปนไปได  และมี

ประโยชน 

          5.3.6  หมวกสีน้ําเงิน  แทน  สีทองฟาเปนสีของการควบคุมกํากับหนาที่วิธีการ          

ตาง ๆ ของกลุม  ใหมีความเปนระเบียบ  ทุกคนมีสิทธิ์ใชไดสวนใหญ  หมวกสีน้ําเงินมักจะถูก

นํามาใชกอน  โดยผูนํากลุมเพื่อบอกบทบาท  ข้ันตอน  และการอภิปราย  หรืออาจใชตอนสรุปของ

กลุม 

   การสอนแบบหมวกแหงความคิดนี้  เดอโบโนซึ่งเปนเจาของแนวคิดไดเสนอแนะวา

สามารถสอนไดอายุต่ําที่สุด  6  ขวบ  ถาต่ํากวานี้ตองมีการนํามาปรับใช  ซึ่งกุลยา  ตันติผลาชีวะ  

(2546, หนา 14 – 22)  ไดเสนอใหใชหมวกเพียง  4  ใบ  โดยตัดสีแดงและสีดําออกเพราะเปนการ

คิดที่ซับซอนและสรางทัศนคติไดทั้งทางบวกและลบไมเหมาะกับเด็ก  จากการศึกษาของปยวรรณ  

สันชุมศรี  (2547, บทคัดยอ)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูเด็กปกติ

กับเด็กอายุ  5 – 6  ขวบ  พบวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดเดอโบโน               

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง   

   สรุปวาการสอนคิดมีหลายวิธี  ซึ่งแตละวิธีครูผูสอนควรเนนจากปญหาที่เด็กพบใน

ชีวิตประจําวัน  หรือสรางปญหาแปลกใหมข้ึนมาเพื่อทดสอบการคิดและเลือกวิธีการแกปญหา

เหลานั้น  ใหมีความเหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณนั้น ๆ  การคิดอาจคิดไดหลายวธิ ี หลายทาง  

ตามที่ผูคิดจะเห็นแนวทางที่เหมาะสมและเปนประโยชนที่สุด 
 

       6. บทบาทครูในการสงเสริมการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การทํากิจวัตรประจําวันของเด็กปฐมวัย    ชวยใหเด็กมีโอกาสใชทักษะหลาย ๆ ดาน  

ดวยกัน  แตละทักษะนั้นเด็กตองใชการคิดเขามามีสวนรวมเพราะการคิดเปนพื้นฐานของการ

คนควาหาคําตอบจากการอยากรู อยากเห็นของเด็ก ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองความตองการตาม

ธรรมชาติของเด็ก  ครูจึงควรสงเสริมการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยดังตอไปนี้ 
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  6.1  ควรจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายโดยจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ และเครื่องเลน      

ตาง ๆ  เพื่อใหเด็กไดเลือกกิจกรรมอยางอิสระตามความสนใจ 

  6.2  ควรใหความสนใจ  เอาใจใสโดยการถามคําถามเพื่อเปนการกระตุนใหเด็กกลา

คิด  กลาทํา  และหาคําตอบจากกิจกรรมดวยตนเอง 

  6.3  ควรใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  โดยฝกใชความคิดจากการลองผิด

ลองถูกและหาขอสรุปจากการมีปฏิสัมพันธ  เพื่อสรางเปนองคความรูไวใชในเวลาตอมา  

  6.4  การจัดกิจกรรมควรเปนรายบุคคลและรายกลุม  เพื่อใหเด็กไดใชความสามารถ

ดานการคิดเพื่อแกปญหาดวยตนเอง  และรวมกันแกปญหากับเพื่อน  

  6.5  การจัดกิจกรรมควรเปนกิจกรรมการเรียนรูโดยผานการเลน  คํานึงถึงความยากงาย                

และทาทายความสามารถของเด็ก 

  6.6  ครูจะตองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและมีความสามารถใชคําถามแตละประเภท

ถามเด็ก  เพื่อกระตุนใหเด็กไดฝกเทคนิคการคิดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

  6.7  เมื่อเด็กมาโรงเรียนครูสามารถใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดไดจากการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวัน  

  สําหรับทิศนา  แขมมณี และนวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  (2544, หนา  88 – 90)             

ไดนําเสนอวิธีสงเสริมการฝกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ  10  วิธีคือ 

     1.  ฝกการคิดโดยใหเด็กตัดสินจากเหตุปจจัย 

     2.  ฝกการคิดโดยใหแยกแยะสวนประกอบหรือจัดหมวดหมู 

     3.  ฝกการคิดโดยใหรูเทาทันในเหตุ 

     4.  ฝกการคิดจากการแกปญหา 

     5.  ฝกการคิดจากการสัมพันธหลักการกับความมุงหมาย 

     6.  ฝกการคิดโดยการมองคุณโทษเพื่อหาทางแกปญหา 

     7.  ฝกการคิดจากการเห็นคุณคา 

     8.  ฝกการคิดจากการพิจารณาสิ่งดี 

     9.  ฝกการคิดโดยเห็นสภาพที่อยู 

     10.  ฝกการคิดจากการจําแนกแยกแยะแงมุมของขอเท็จจริง 

 นพเนตร   ธรรมบวร   (2545, หนา  77)  กลาววาหัวใจสําคัญของการพัฒนา 

กระบวนการคิด  คือการจัดการเรียนการสอนใหเด็กมีสวนรวมคนหาขอมูล  อภิปราย  โตเถียง  
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สะทอนความคิด  และลงมือปฏิบัติจริง  โดยการทํากิจกรรมแบบรายบุคคลและแบบกลุม  ครูสามารถ

นําวิธีการ  “การระดมสมอง”  (brainstorming)  โดยผานการทํางานกลุม 

 การระดมสมองมีความสําคัญสําหรับเด็ก  เนื่องจากเปนการกระตุนใหเด็กนําขอมูลที่มี

อยูเดิมมาใชรวมถึงการสรางขอมูลข้ึนมาใหม  จากประสบการณที่ไดรับเพิ่มข้ึน  การระดมสมอง

เด็กเรียนรูที่จะ “ฟง”  โดยไมมีความคิดที่  “ถูก”  หรือ  “ผิด”  การเรียนรูการทํางานกลุมรวมกับ

เพื่อน  เด็กจะเรียนรูอยางรวดเร็ววาทุกความคิดมีคุณคา  และมีความหมายสําหรับผูถายทอด

ความคิดเสมอ  เมื่อเปนเชนนี้เด็กจึงมีลักษณะของการกลาแสดงออกโดยปราศจากความกลัววา  

“จะผิด” 

 สําหรับการสอนการคิดเพื่อแกปญหาครูควรระลึกเสมอวาเด็กจะตองสะทอนการไดมา

ซึ่งคําตอบและแลกเปลี่ยนวิธีการแกปญหากับเพื่อนในชั้น  เด็กไดเรียนรูและตระหนักวาวิธีการ          

ในการไดมาซึ่งคําตอบอาจมีมากกวา  1  วิธี  ครูควรสงเสริมใหเด็กเรียนรูทักษะการแกปญหา 

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอทุกวัน  โดยนําเสนอปญหาครั้งละไมเกิน  1 – 2  ปญหาตอวัน  เพื่อให

เด็กคิด  อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนในชั้น  โดยขั้นตอนการสอนคิดแกปญหา  

ครูอาจทําไดเชน  การเลานิทานใหเด็กฟง  และตั้งคําถามเพื่อถามเด็กจากปญหาที่พบในนิทาน  

หรือการวาดภาพเพื่อแสดงวิธีการแกปญหา  เปนตน 

 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  การคิดเปนวิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถแกปญหาตาง ๆ ที่

พบในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี  สามารถเลือกวิธีการแกปญหาไดมากกวา  1  วิธี  โดยมักเลือก

จากวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับปญหาที่สุด  การสงเสริมการคิดใหเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย  จึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เพราะการคิดจะนําไปสูการคนพบที่มีความหมายกับเด็ก  โดยให

เด็กไดทดลองฝกการคิดเพื่อใชแกปญหาจากสิ่งที่งายไปสูปญหาที่ยากมากขึ้น 

 จากหลักการคิด  วิธีการสอนใหคิดและการสงเสริมการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยสิ่งสําคัญ       

ที่ครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กควรทําความเขาใจก็คือ  เด็กจะแสดงความคิดออกมาเปนภาษา  ไดแก  

การถายทอดความคิดดวยการพูด การถายทอดความคิดดวยการกระทํา  และการถายทอด

ความคิดดวยการวาดภาพ  เมื่อถึงวัยที่เด็กมีความพรอมและมีวุฒิภาวะเด็กจะกระตือรือรนที่จะ

แสดงความคิดของตนดวยการพูด  จึงควรเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นดานตาง ๆ ดงักลาว

และใชคําถาม  เพื่อกระตุนใหเด็กคิดและถายทอดความคิดออกมาเปนภาษา  ใหมีโอกาส

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะผูใกลชิดกับเด็กมีบทบาทสําคัญที่จะชวยพัฒนาการคดิและการ

ถายทอดความคิดใหเด็กเกิดการพัฒนาไดอยางสอดคลองกัน    
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การคิดกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 เด็กปฐมวัยเรียนรูจากประสบการณตรงจากการลงมือทําดวยตนเองผานการเลน  การ

จัดการเรียนรูหรือจัดประสบการณเพื่อกระตุนใหมากพอ  จะทําใหการทํางานของสมองเกิดขึ้น       

โดยอัตโนมัต  ที่เรียกวาการคิด  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต  และอุษา  ชูชาติ  2545, หนา 5 – 11)  ซึ่งการ

คิดสามารถพัฒนาและฝกฝนได  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรมีรูปแบบการจัดที่

หลากหลายยอมชวยพัฒนาการทํางานของสมองเพื่อนําไปสูการคิด  ดังที่วรรณทิพา  รอดแรงคา  

(2544, หนา 154)  กลาวไววา  “ผูเรียนที่ไดมีโอกาสฝกฝนการคิดมากจะพัฒนาสติปญญา

มากกวาผูเรียนที่มีโอกาสฝกฝนนอยกวา  ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญมากในการสงเสริมการ

พัฒนาความคิดและสติปญญาของผูเรียน”  เด็กปฐมวัยเรียนรูวิทยาศาสตรจากการใชประสาท

สัมผัสดวยการชิมรส  ดมกลิ่น  ฟงเสียง  สัมผัส  การรูสึก  และอ่ืน ๆ  ครูจึงมีบทบาทในการจัด

ประสบการณเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสเพื่อฝกทักษะทางวิทยาศาสตร  ดังที่กุลยา  

ตันติผลาชีวะ  (2547 ข, หนา 45)  กลาววา  “การคิดเปนกระบวนการภายในสมอง  การไดใช

ประสาทสัมผัสทั้งหาที่ไปกระตุนสมองใหรับรู  ซึมซับและเชื่อมสานสิ่งที่รูเดิมและสิ่งที่รูใหมใหเกิด

การคิดดวยการวิเคราะห  สังเคราะห  ประเมิน  ใหเหตุผล  ขยายความคิด  ซึ่งเปนการกระทําซ้ํา ๆ 

มีผลทําใหเกิดความคิดหลากหลาย  คิดยืดหยุน  คิดลื่นไหล  รวมทั้งคิดสิ่งใหม ๆ”  การจัด

ประสบการณทางวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ ชวยใหเด็กไดฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปนและนําไปสู        

การคิดจากการคนควา  ทดลอง  สํารวจ  จากประสบการณตรง  และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  

เรียนรูวิธีการแกปญหา  ตอบคําถามที่ตนเองสงสัย  การจัดประสบการณซ้ํา ๆ บอย ๆ จะกระตุนให

เด็กคิดซ้ํา ๆ และคิดบอย ๆ เด็กก็จะคิดไดและคิดเปน  ชวยใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการคิด  กลาคิด  

และกลาแสดงออกทางความคิด 

 จะเห็นวาการคิดสําหรับเด็กสามารถฝกฝนและพัฒนาไดโดยอาศัยธรรมชาติตามวัย    

ที่เด็กมักสนใจและเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ความอยากรูอยากเห็น ทําใหเด็กชางพูด  

ชางคุย  ชางถาม  เด็กมักจะมีคําถามที่แสดงความสงสัยและอยากไดคําตอบ  ครูเปนผูมีบทบาท

สําคัญที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเวลาและโอกาสเด็กไดคิด  เพื่อเปนการสรางเจตคติ ที่ดีตอ

การหาคําตอบจากปญหาที่เด็กสงสัยดวยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด  

ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งซึ่งเปดโอกาส  และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและสํารวจโลกรอบตัว เชน การ

ทดลองเรื่องการลอยและจม  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไมซับซอนเกินไป  แตสามารถอธิบายเหตุผลงาย ๆ ได  

(นพเนตร  ธรรมบวร, 2544, หนา 104)  และมีความหมายตอเด็กใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา

ไดบอยเพื่อกระตุนการคิด  และสังเกตไปดวยในขณะเดียวกันก็จะชวยใหเด็กไดคิดและคิดออกในที่สุด 
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การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย 
 คําถามเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและชวยพัฒนาความคิดใหกับเด็ก  หากเด็ก

ไดรับการกระตุนและมีการเตรียมความพรอมดวยการใชคําถามอยางถูกวิธีจะสงผลใหพัฒนาการ

ทางสติปญญาเจริญงอกงาม  ดังนั้นคําถามนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการคิด

ของเด็ก  เพราะการคิดของเด็กจะเกิดขึ้นตอเนื่องอยูตลอดเวลา  เด็กจึงนําความรูเดิมมาเปนพื้นฐาน

ในการทําความเขาใจกับความรูใหม  คําถามจึงมีสวนชวยพัฒนากระบวนการคิด  ครูควรสงเสริม

ใหเด็กเปนคนคิดอยางมีเหตุผล  ใชคําถามกระตุนใหเด็กสนใจสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง

ระหวางความคิด  การใชคําถามจึงชวยสงเสริมและทาทายความอยากรูอยากเห็นของเด็กไดเปน

อยางดี 
 

       1. ความสําคัญของการใชคําถาม 
  โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยแลว  เด็กมีความอยากรูอยากเห็น  ชางคิด ชางพูด 

ชางถาม  ดังนั้นคําถามจึงเปนสวนสําคัญในการทํากิจกรรมสําหรับเด็กเพื่อใหโอกาสเด็กได

พัฒนาการคิดอยางมีเหตุผล และใหความสําคัญกับการถามคําถามของเด็ก  ซึ่งมีความสําคัญดังนี้ 

  1.1  คําถามเปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองราว

และประสบการณที่เด็กไดพบเห็นในแตละวัน 

  1.2  คําถามชวยใหทราบภูมิหลังของเด็กจากการคิดเรื่องราวตาง ๆ  และถายทอด         

ออกมาเปนภาษา 

  1.3  คําถามชวยกระตุนใหเด็กกลาคิด  กลาตอบโดยไมตองกลัวคําตอบจะผิด 

  1.4  คําถามชวยใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาแสดงความคิดเห็นและ         

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  1.5  คําถามชวยพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความจําและความเขาใจ 

  1.6  คําถามชวยพัฒนาสมองและภาษาของเด็ก  เพราะสมองและภาษามีความ           

เกี่ยวของสัมพันธกัน  ถาสมองดีภาษาก็จะดีตามไปดวย 

  1.7    คําถามชวยใหเด็กไดเลียนแบบการใชคําถามของครู 

  1.8    คําถามชวยเราความสนใจใหเด็กอยากรูอยากเห็น  อยากไดมาซึ่งคําตอบ 

  1.9    คําถามชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู 

  1.10  คําถามชวยใหเด็กไดคิด  สังเคราะห  และวิเคราะห 
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        2. หลกัในการใชคําถามสาํหรับเด็กปฐมวัย 
  การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย  ครูควรคํานึงถึงธรรมชาติตามวัย  ความเหมาะสม         

สอดคลองกับเวลาและโอกาสโดยยึดหลักดังนี้ 

  2.1  ครูควรใชคําถามที่มีภาษาเขาใจงายโดยเริ่มถามจากเรื่องงาย ๆ ใกลตัวเด็กกอน 

  2.2  ครูควรใชคําถามที่นาสนใจชวนใหติดตามและอยากคนหาคําตอบ 

  2.3  ครูควรใชคําถามที่เด็กไดคิดและจินตนาการกอนตอบ 

  2.4  คําถามที่ครูถามควรนํามาเชื่อมโยงกับประสบการณการณที่ตองการใหเด็กรู

และเขาใจ 

  2.5  ครูควรแสดงความสนใจในการตอบคําถามของเด็กดวยความเต็มใจและยอมรับ

ฟงคําตอบที่อาจมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยซึ่งถือเปนเรื่องปกติ 

  2.6  ครูควรใชคําถามที่มีหลายระดับสลับกันไปโดยถามใหสอดคลองกับกิจกรรมที่

เด็กทําอยางมีความหมาย 

  2.7  ครูควรใชคําถามที่เปดโอกาสใหเด็กมีอิสระทางความคิดสามารถตอบไดหลาย

คําตอบ 

  2.8  ครูควรใชคําถามที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมที่เด็กกําลังใหความสนใจ 

  2.9  ครูควรใชคําถามกระตุนใหเด็กทุกคนมีโอกาสตอบคําถามของครูอยางทั่วถึง 

  2.10  ครูควรใชคําถามปลายเปดกระตุนการคิดของเด็กเพื่อพัฒนาความเจรญิงอกงาม

ทางสมองของเด็กอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 สรุปไดวาความสําคัญของคําถามและหลักในการใชคําถามมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งที่ครูควรเอาใจใสในการฝกถามคําถามเพื่อกระตุนการคิดใหเด็กรูจักคนหาคําตอบโดยนํา

ประสบการณเดิมและประสบการณใหมมาเปนพื้นฐานในการคิดพบวาคําถามที่ครูถามควรเปน 

คําถามปลายเปดที่เด็กตองใชขอมูลในการตอบ  ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องใกลตัวเด็ก  คําถาม

ปลายเปดเปนคําถามที่ตามดวยคําวา  อะไร...ถา  อยางไร  หรือทําไม  ครูจึงควรจัดประสบการณที่

หลากหลายเพื่อใหเด็กไดฝกการคิดจากการทํากิจกรรมที่ตนเองชอบจะชวยใหเด็กมีประสบการณ

และเรียนรูจากการปฏิบัติจริง   และจะนําไปสูการไดมาซึ่งคําตอบที่นาพอใจ   จากรายงานการวจิยั

ของชุลีพร  พิศุทธิ์ศุภฤทธิ์  (2537, หนา  62)  พบวา  คําถามปลายเปดเปน  คําถามที่เปดโอกาส        

ใหเด็กตอบคําถามอยางอิสระลักษณะคําถามดังกลาวกระตุนใหเด็กเกิดความคิด การสังเกต       

ความคิดสรางสรรค  และชวยสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาเปนอยางดี  โดยในกลุมทดลองจะ

ไดรับคําถามจากครูเพื่อฝกการสังเกตสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งของหรือเหตุการณ   
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การกะประมาณของขนาดและปริมาณของสิ่งของหรือเหตุการณและคาํถามเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

วัตถุหรือเหตุการณ  ซึ่งคําถามทั้ง  3  ลักษณะนี้  จะกระตุนใหเด็กเกิดความคิดและการสงัเกต  เชน  

ขณะเด็กสัมผัสจับตองผิวของตนไมที่ตนสนใจครูจะถามเด็ก ๆ วา  “ผิวของตนไมมีลักษณะ

อยางไร”  เด็กจะคิดหาคําตอบโดยการใชทักษะการสังเกตมากขึ้น หรือการใชคําถามเกี่ยวกับการ

กะประมาณกลิ่นของดอกไม  เด็กก็จะตองใชประสาทสัมผัสการดมกลิ่นเพื่อรับรูกล่ินของดอกไม  

เด็กจะตองใชทักษะการสังเกตเพื่อเก็บขอมูลและหาคําตอบ  ซึ่งจะเปนการพัฒนาทักษะการสังเกต

ใหกับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 

 
 3. ลักษณะของคําถาม 
  ลักษณะคําถามที่ควรนํามาถามเด็กปฐมวัยควรเปนคําถามที่เปดโอกาสใหเด็กคิด

วิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทางการคิดอยางสรางสรรค  คําถาม

จึงควรมีลักษณะดังตอไปนี้   

  3.1  ลักษณะของคําถามควรเปดโอกาสใหเด็กคิดและจินตนาการสามารถถายทอด

ความคิดดวยวิธีการที่เด็กเลือกดวยตนเอง 

  3.2  ควรเปนคําถามที่เด็กสามารถคนหาคําตอบโดยผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหา 

  3.3  ควรเปนคําถามที่เปดกวางใหเด็กมีอิสระทางความคิดโดยไมคํานึงถึงคําตอบวา

จะตองเปนจริงเสมอไป 

  3.4  ควรเปนคําถามที่เปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อยูใกล

ตัวเด็กหรือเร่ิมจากสิ่งที่งายไปสูส่ิงที่ยากขึ้นตามลําดับ 

  3.5  ควรเปนคําถามที่ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นทางธรรมชาติตามวัย 

 
 4. เทคนิคการใชคําถาม 
  เทคนิคการใชคําถามนับวามีความสําคัญสําหรับครูระดับปฐมวัยอยางมาก  ครูควร

ทราบถึงเทคนิควิธีการในการใชคําถามขณะที่เด็กทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเด็กคิดหา

คําตอบแลวแสดงความคิดผานทางภาษา  กรมวิชาการ  (2540, หนา 127 – 128)  ไดกลาวถึง

เทคนิคการใชคําถามวาควรมีเทคนิคดังตอไปนี้   

                4.1  การสรางบรรยากาศ  กิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กวัยนี้ควรยึดตัวเด็กเปน

ศูนยกลาง  คําถามที่เหมาะสมกับเด็กชวยสรางบรรยากาศของการเรียนรูไดเปนอยางดี  ควรใชคําถาม

เพื่อมุงใหเด็กคิดหาคําตอบดวยตนเอง  เชน 
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        4.1.1  บรรยากาศของหองเรียน  เด็กรูสึกปลอดภัย  อบอุนใจพรอมไดรับการ     

ดูแลใหรูสึกวาเด็กเปนสวนหนึ่งของหองเรียนหรือไม  ครูใชคําถามเพื่อสํารวจดูความพรอมของเด็ก

ได  เชน  หองเรียนของเราเปนอยางไรบาง  เราควรจัดหองเรียนอยางไรดี  เด็กชอบสวนใดของ

หองเรียน  เปนตน

        4.1.2  กิจกรรมภายในหองเรียน  ครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมประสบการณ  

ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่เด็กใหความสนใจ  เพื่อกระตุนการคิดที่ดี  เชน  การระดมพลังสมอง  ครูตอง   

ตั้งประเด็นปญหาเพื่อเปดโอกาสใหเด็กทุกคนหาคําตอบ  เชน  ปลาทองในอางน้ําตาย  เด็ก ๆ คิด   

อยางไร  เพราะอะไร  และทําไมปลาทองถึงตาย 

        4.1.3  กิจกรรมภายนอกหองเรียน  เปนการเสริมสรางประสบการณตรงใหกับ

เด็ก  เด็กจะเรียนรูไดดีจากประสบการณจริง  ทําใหเด็กเขาใจ  สนใจ  ไดรับความรู  เชนการพาเด็ก

ไปทัศนศึกษาภายในโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียน  ใชคําถามที่ชวยเราความสนใจ  ความอยากรู

อยากเห็น  เชน  ใครเคยไปสถานที่....บาง  เลาใหเพื่อนฟงหนอยวาเปนอยางไร  เด็ก ๆ รูสึกอยางไร

บาง....ที่ไดไป....  เปนตน 

            4.2  การมีความรูและเขาใจพัฒนาการเด็กวาเด็กแตละวัยมีความแตกตางกัน  ครู

ควรเลือกใชคําถามที่มีความเหมาะสมกับวัย  โดยคํานึงถึงเด็กดังนี้ 

        4.2.1  เด็กวัยนี้ยึดตนเองเปนสําคัญ  ทั้งความคิดและการกระทํา  เชน  ตองการ

ของเลนไวเลนคนเดียว  ครูควรใชคําพูดหรือคําถามเพื่อใหเด็กแบงปนของเลนเพื่อเลนดวยกัน  เชน  

ใครสนใจจะเลนของชิ้นนี้  ครูขออาสาสมัครใหชวย... ใหเด็กจับคูเลน... 

         4.2.2  เด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางภาษากาวหนาเปนอยางดี และรวดเร็ว สามารถ   

คิดหาคําตอบแลวสามารถถายทอดใหทราบได  ครูควรใชคําถามกระตุนใหเด็กคิด  และไดใชภาษา

ในแบบตาง ๆ ควรเปนคําถามที่ตอบไดหลายคําตอบ  เพื่อชวยสรางความภาคภูมิใจในความสาํเรจ็  

เชน  เด็ก ๆ เคยไปเที่ยวที่ไหนบาง  ผลไมที่เด็ก ๆ ชอบคืออะไร 

         4.2.3  เด็กวัยนี้สามารถบอกเหตุผลอยางงายไดจากประสบการณเดิมของ       

ตนเอง  เชน  ทําไมชอบมะมวง  หรือเด็ก ๆ ปวดทองเพราะอะไร  เปนตน 

        4.3  การใชคําถามที่ตรงกับวัตถุประสงค  ครูสามารถใชคําถามเพื่อคนหาความสามารถ

ดานความรูความคิดของเด็กใหเด็กไดใชสมองในการคิดหาคําตอบอยางเสรี  ครูควรใชภาษาที่ 

งาย ๆ น้ําเสียงนุมนวลชัดเจน  และที่สําคัญตองทราบวาการถามเพื่อตองการทราบวาจะใหเด็ก

เกิดพฤติกรรมใด 
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 สรุปไดวา  ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใชเทคนิคการถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิดหา 

คําตอบดวยตนเองโดยยึดตัวเด็กเปนสําคัญ  นอกจากนี้ควรคํานึงถึงความสามารถตามวัย  ความ

แตกตางกันของเด็กและวัตถุประสงคของการถามเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและเกิดพฤติกรรมที่

เหมาะสม  ดวยการใชคําถามที่เขาใจงายเปนเรื่องใกล ๆ ตัวเด็กใหเด็กฝกคิดและตอบอยางสรางสรรค  

ยอมชวยใหการถามของครูมีความหมายตอเด็กมากยิ่งขึ้น 

 
 5.  ประเภทของคําถาม 
  กรมวิชาการไดจัดทําคูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา  พุทธศักราช  2540  (2540, 

หนา 128 – 130)  โดยแบงประเภทของคําถามไวดังตอไปนี้ 

  5.1  คําถามแบงตามลักษณะของการคิด  สามารถแบงตามลักษณะของการคิดได

เปน  2  ประเภทคือ 

   5.1.1  คําถามระดับตํ่าหรือคําถามปลายปด  เปนคําถามที่ เกี่ยวของกับ

ขอเท็จจริง  ไดจากการสังเกตและการจํา 

   5.1.2  คําถามระดับสูงหรือคําถามปลายเปด  เปนคําถามที่สงเสริมใหเด็กคิด

เปรียบเทียบ  จําแนก  อธิบาย  ยกตัวอยาง  คนหาความจริง  สรุปหาคําตอบ  และมีการคิดอยาง

สรางสรรค 

  5.2  คําถามแบงตามวัตถุประสงค  สามารถแบงตามวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้  คือ 

   5.2.1  คําถามใหสังเกต   ดวยการใชคําถามใหเด็กไดสังเกตโดยผานการใช

ประสาทสัมผัสทั้งหา  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ปาก  และกายสัมผัสจากของจริง  ซึ่งเปนทักษะพื้นฐาน

ที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดกิจกรรมใหเด็ก  เพราะเด็กวัยนี้อาจจะรูเร่ืองราวตาง ๆ ที่ไดรับ

ประสบการณมากกวาเร่ืองราวที่เด็กพูดออกมา  ดังนั้นการตอบสนองเพื่อใหเด็กถายทอดเรื่องราว

ตาง ๆ ที่เด็กรูจึงเปนรากฐานเพื่อการพัฒนาทุกดานที่สําคัญคือครูไมควรชี้นําความคิด  ควรใหเด็ก

ฝกหาคําตอบดวยตนเองจากการสังเกต  เชน 

       1)  ถาเราเปดไฟทิ้งไวจะเกิดอะไรขึ้น 

       2)  ถาเราไมเก็บของเลนในหองเรียนจะเปนอยางไร 

   5.2.2  คําถามใหทบทวนความจํา  เด็กวัยนี้มีความสามารถใชสมองสวนนี้

ไดมากเด็กสามารถนําความรูจากประสบการณเดิมที่ไดรับมาใชตอบคําถามโดยครูไมควรหวัง

คําตอบที่จริงจัง  แตควรเปนการบอก  เพื่อทบทวนและกระตุนความสนใจ  หรือเชื่อมโยงกิจกรรม

ใหม  เชน 
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       1)  การลางมือที่ถูกตองทําอยางไร 

       2)  ผักที่เด็ก ๆ รูจักมีอะไรบาง 

   5.2.3  คําถามใหบอกความหมายหรือคําจํากัดความ  คําถามประเภทนี้มีเพียง

คําตอบเดียวเปนความสามารถในการจํา  การระลึกถึงขอเท็จจริงของเนื้อหาที่เปนความรูเฉพาะ  

สามารถบอกความหมายหรือคําจํากัดความได  เชน 

 

       1)  ผักหมายถึง.... 

       2)  ประโยชนของปาคือ..... 

   5.2.4  คําถามใหอธิบายเปนคําถามที่ผูตอบตองมีความเขาใจ  สามารถนํา

ความรูและประสบการณมาจัดระเบียบของเรื่องราวเปนรูปแบบใหม  และสรุปเร่ืองราวไดถูกตอง  เชน 

       1)  ทําไมเราตองคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งรถยนต 

       2)  ทําไมเราตองปดน้ําทุกครั้งหลังเลิกใช 

       3)  เราไปโรงเรียนเวลาฝนตกไดอยางไร 

   5.2.5  คําถามเปรียบเทียบ  ผูตอบตองมีความสามารถในการนําขอความรู 

ตาง ๆ ที่มีอยูไปใชในสถานการณที่เกิดขึ้น  วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  โดยเฉพาะ  

คุณสมบัติที่นํามาเปรียบเทียบเปนคุณสมบัติที่แทจริง  เชน 

       1)  ใครตัวเล็กกวา 

         2)  ใครมีขามากกวา 

   5.2.6  คําถามแบบจําแนกประเภทเปนการใชความสามารถในการจําและนํา

ขอความรูที่ไดเรียนมาจัดจําแนกประเภทได  เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักการแบงพวกการเรียงลําดับ  

โดยใชเกณฑที่เด็กคิดเองหรือที่ผูอ่ืนคิดไว  หรือสามารถบอกเกณฑที่ใชในการแบงพวกหรือลําดับ

ส่ิงของที่ผูอ่ืนทําไว  เชน 

       1)  อะไรเปนสัตว 

       2)  อะไรเปนพืช 

   5.2.7  คําถามใหยกตัวอยาง  เปนคําถามที่ตองการใหผูตอบใชความสามารถ

ในการนําความรูและประสบการณเดิมจากการใชทักษะการสังเกต  การคิดการหาคําตอบ            

ซึ่งสามารถตอบไดหลายคําตอบ  เชน 

       1)  ผลไมที่เด็ก ๆ ชอบมีอะไรบาง 

       2)  เด็ก ๆ รูจักสัตวเลี้ยงอะไรบาง 
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   5.2.8  คําถามใหวิเคราะหและประเมินเปนความสามารถของผูตอบที่คิดคน

หาความจริงหรือแยกแยะหารายละเอียด  หาสาเหตุและผลของปญหาตาง ๆ ได  เชน 

       1)  เด็กชอบหนังสือเลมนี้ไหม  เพราะอะไร 

       2)  ถาไมมีตนไมจะเกิดอะไรขึ้น 

 สรุปไดวาคําถามมีหลายประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูใช  โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของการใชคําถามนั้นจะชวยพัฒนาสติปญญาของผูเรียนใหสูงขึ้น  ควรเลือกคําถามที่ผูตอบ

ไดใชจินตนาการในการตอบ  ตอบไดหลากหลายโดยคํานึงถึงธรรมชาติและวัยของเด็กเปนสําคัญ

จะชวยพัฒนาความสามารถในการคิด  และการแกปญหาดวยเหตุผลไดเปนอยางดี  โดยเด็ก

สามารถวาดภาพประกอบคําถามของตนเองดังภาพที่  5.9  และภาพที่  5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5.9  ภาพวาดประกอบคําถามและคิดคําตอบ  ”หนูไปทะเลมีปูมีปลากับตนมะพราว” 
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ภาพที่  5.10  ภาพวาดประกอบการคิดและคําถามที่เด็ก ๆ  อยากรูในหนวยสัตวน้ํา   

     “ปลากําลังวายน้ําไปที่ไหน” 

 

 จากภาพที่  5.9  และภาพที่  5.10  สรุปไดวา  เด็กมีความสามารถในการถายทอด

ภาษาดวยการวาดภาพประกอบคําถามที่เด็กตองการรูโดยผานการค ิด แลวถายทอดออกมาเพื่อให      

ผูพบเห็นเขาใจคําถามจากความคิดของเด็ก  การสื่อสารดวยภาษาภาพเปนความสามารถทาง

ภาษา  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางสติปญญา 

 

ตัวอยางคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
 ตอไปนี้เปนตัวอยางคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหได

ทักษะเปนไปตามความตองการ  จึงควรกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและตัวอยาง

คําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดังตารางที่  5.2   
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ตารางที่  5.2  ตัวอยางคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

ทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร 

ตัวอยางคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1. ทักษะการสังเกต 1. ผลไมที่ครูถืออยูนี้มีลักษณะอยางไร 

2. จะเกิดอะไรขึ้นถานําขนมปงกรอบใสลงไปในแกวนม 

3. น้ําผลไมในแกวที่  1  กับแกวที่  2  แตกตางกันหรือเหมือนกัน 

    อยางไร 

2. ทักษะการจําแนกประเภท 1. ใหแบงกลุมผลไมที่มีอยูเปน  3  กลุม  โดยกําหนดเกณฑดวย 

    ตนเอง 

2. ใหแบงกลุมสิ่งของที่มีอยูโดยอธิบายเกณฑการแบง 

3. ทักษะการวัด 1. นองสมสูงเทาไร 

2. แครอทหัวนี้หนักเทาไร 

3. ดินสอแทงนี้ยาวเทาใร 

4. ทักษะการสื่อความหมาย 1. จะบันทึกการเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูกดวยวิธีใด 

2. ใหนักเรียนออกมารายงานผลการเพาะเมล็ดผักบุง 

5. ทักษะการลงความเห็น 1. นักเรียนคิดวาทําไมนกในกรงจึงตาย 

2. ทําไมน้ําจึงทวม 

3. ทําไมผาที่ตากไวจึงแหง 

6. ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับเวลา 

1. ตุกตาและหนังสือที่ครูถืออยูนี้  ส่ิงใดอยูดานบน  และส่ิงใด 

    อยูดานลาง 

2. เด็กสังเกตดูสิวาเพื่อนถือถวยนมดวยมือขางใด 

3. กลองใบนี้ใสดินสอไดกี่แทงจึงจะเต็มกลองพอดี 

7. ทักษะการใชตัวเลข 1. นับจํานวนผลไมทั้ง  3  ชนิดวามีชนิดละกี่ผล 

2. ผลไมชนิดที่  1  กับผลไมชนิดที่ 2  นับรวมกันแลวมีผลไม 

    ทั้งหมดกี่ผล 

 

ที่มา  (ดัดแปลงจากวรรณทิพา  รอดแรงคา, 2544, หนา 157 – 161) 
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 จากตารางสามารถเลือกคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตาง ๆ          

ที่ตองการใหเด็กเกิดทักษะจากการใชคําถาม  สงเสริมใหเด็กฝกการคิดและฝกตอบคําถาม              

โดยผานการใช ประสาทสัมผัสทั้งหา  จะชวยใหเด็ก  เกิดทักษะทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับ

พัฒนาการและสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไปในอนาคต 

 สรุปไดวา  การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัยมีผลตอการคิดของเด็ก  ครูสามารถเลือก 

คําถามที่เหมาะสมกับเร่ืองที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกันในขณะที่เด็กทํากิจกรรม  โดยการถามคําถาม

ใหเด็กไดคิดจินตนาการและหาคําตอบอยางมีเหตุผล  เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปญญา  

เด็กจะคิดหาเหตุผลไดดีเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับพื้นฐานของประสบการณเดิม  ที่เด็กไดมี                      

ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็ก  ครูควรกระตุนและสรางความนาสนใจจากการถาม

คําถามโดยเลือกภาษาที่เหมาะสม  เขาใจงาย  เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิด  กลาแสดงออกและ      

กลาตอบคําถาม การถามของครู  ควรถามอยางสม่ําเสมอและใหเวลาเด็กในการคิดหาคําตอบ  ครู

ตองไมลืมที่จะแสดงความตั้งใจ  สนใจ  และชมเชยกับการตอบคําถามของเด็ก  ดวยความจริงใจ  

เพื่อเด็กจะไดใหความรวมมือและมีเจตคติที่ดีตอการใชคําถามตอไป 
 

สรุป 
 การคิดกับการใชคําถามมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน  โดยเมื่อใดก็ตามที่มนุษยใช

การคิดไมวาจะคิดถึงเรื่องใดมักจะตามมาดวยคําถามเพื่อตอบปญหาทั้งทางบวกและทางลบจาก

การคิดดวยเสมอ  เพราะการคิดของมนุษยเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย  เด็กจะสะสม

การคิดโดยเรียนรูจากประสบการณที่พบเห็นขณะทํากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ฝกทักษะทางวิทยาศาสตร  การคิดของเด็กแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางวุฒิภาวะดานตาง ๆ  

ของเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับประสบการณจากสิ่งแวดลอม  และการ

ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมของเด็ก  การใชคําถามจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเกิดขอสงสัยหรือมีปญหาจาก

การคิดเรื่องราวตาง ๆ  เด็กจะคิดคําพูดจากความเขาใจ  แลวถามคําถามที่ตนสงสัย  เด็กสามารถ

ถายทอดความคิดโดยผานทางการวาดภาพ  หรือวิธีอ่ืน  ไดแก  การพูด  หรือการแสดงทาทาง       

ตาง ๆ  เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตน  เปนตน  ครูและผูที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญและ

สนับสนุนการคิดของเด็กดวยการใชคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อกระตุน

การคิดใหเด็กมีโอกาสไดใชความสามารถทางการคิดที่มี  เพื่อแกปญหาการคิดผานการวิเคราะห  

และเรียนรูจากกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  และทาทายการคิดของเด็กเพื่อใหเด็กไดพัฒนาการคิด

และการใชคําถามไปพรอม ๆ  กัน  อันจะสงผลดีโดยตรงตอพัฒนาการทางสติปญญาและภาษา

ของเด็กไดในที่สุด 
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แบบฝกหัดทายบท  
 

  1.  จงอธิบายความหมาย  และความสําคัญของการใชคําถามเพื่อพัฒนาการคิด 

ในเด็กปฐมวัย 

  2.  จงอธิบายประโยชนของการใชคําถามเพื่อพัฒนาการคิด 

  3.  องคประกอบของการคิดที่กลาวถึงมีอะไรบาง 

  4.  ประเภทของการใชคําถามมีกี่ประเภทอะไรบาง  และมีวิธีการใชอยางไร  

  5.  จงยกตัวอยางของคําถามแตละประเภท 

  6.  อธิบายหลักในการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย 

  7.  จงอธิบายการคิดกับการใชคําถามวามีความเกี่ยวของกันอยางไร 

  8.  หลักในการสงเสริมการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยมีอะไรบาง 

  9.  ทานจะนําประโยชนของการใชคําถามมาเปนสวนหนึ่งในการจัดประสบการณ 

ทางวิทยาศาสตรใหสอดคลองและสัมพันธกันไดอยางไร 

  10.  จงอธิบายวาการคิดกับการใชคําถามมีความเกี่ยวของกันอยางไร 
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