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หนวยที่หนวยที่ 1 1 
ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการพัฒนาความรูเบื้องตนเกีย่วกับการพัฒนา

กระบวนการคิดกระบวนการคิด



ความหมายขอบขายและความสัมพันธของความหมายขอบขายและความสัมพันธของ
สมองกับการพัฒนาสมองกับการพัฒนา

หัวใจสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา 
คือ การเปลี่ยนแปลงกรบวนการ เรียนรูโดยมุงให
ผูเรียนคิดเปน วิเคราะหเปน และสรางองคความรู
ไดซึ่งจะสงผลใหบุคคลสามารถเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่อง และเต็มศักยภาพแหงตน



ความหมายขอบขายและความสัมพันธของความหมายขอบขายและความสัมพันธของ
สมองกับการพัฒนา สมองกับการพัฒนา ((ตอตอ))

   ผูเรียนหรือเด็กจึงจาํเปนตองไดรับการพฒันา

กระบวนการคิด ซึ่งหมายรวมถึง การแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจอยางไตรตรอง 
รอยคอบ และพรอมที่จะรับผิดชอบตอสิ่งที่ตน
เลือก รวมตลอดถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดชีวิต



ความหมายของการคิด ความหมายของการคิด : : การคิดคืออะไรการคิดคืออะไร

มนุษยมีความสามารถในการคิดสิ่งตางๆ และการคิด
เกิดขึ้นและดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดเวลาแมวาบุคคล
จะตระหนักในกระบวนการคิดของตนหรือไมก็ตาม 
ความสามารถในการคิดของมนุษยจะแตกตางกันไปในแต
ละบุคคล โดยทั่วไปบุคคลมักคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวซึ่ง
หมายถึงการพยายามทําความเขาใจ และตีความหมายของ
สิ่งแวดลอมรอบตัวส่ิงท่ีเราตองการใหเปน และสิ่งท่ีเราไม
ตองการใหเกิดขึ้น ความคาดหวังของบุคคลตอโลกรอบตัว
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอกเวลา



ความสําคัญของการพัฒนากระบวนการคิดความสําคัญของการพัฒนากระบวนการคิด

     การคิดถือเปนพัฒนาการหนึ่งของมนุษย และมนุษยทุก

คนก็มีสิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนาการคิด ดวนเหตุนี้หนาท่ี
หลักของการจัดการศึกษา คือ การสอนใหเด็กสามารถคิดได
อยางมีวิจารณญาณ สรางสรรคและมีประสิทธิภาพ



ความสําคัญของการพัฒนากระบวนการคิดความสําคัญของการพัฒนากระบวนการคิด((ตอตอ))

อยางไรก็ตาม กิจกรรมการแกไขปญหาสวนใหญที่จัดขึ้นเรียนมักมี
จุดเนนที่การหาคําตอบท่ี “ถูกตอง” เพียงคําเดียว และมักเปน
ปญหาซึ่งไมสัมพันธกับประสบการณในชีวิตประจําวันเด็ก นัก
การศึกษาฟชเชอร กลาววา ถาครูตองการใหเด็กนําทักษะทาง
สติปญญาไปปรับใชในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการแกปญหาที่สะทอนและสัมพันธ
กับประสบการณในชีวิตของเด็ก และคําตอบไมจําเปนตองมี ถูก 
หรือ ผิด  เพียงอยางไดอยางหนึ่งเทานั้น แตการแกปญหาอาจไมใช
การสิ้นสุดของปญหา การแกปญหาสามารถนําไปสูปญหาใหมๆ ได
เสมอ



ขอบขายของการคิดขอบขายของการคิด

    กระบวนการคิดพัฒนามาจากแหลงความรูทางดานจิตวิทยาและ
นักปรัชญา นักปรัชญามีความเชื่อมาเปนเวลานานแลววา ความคิด
เปนจุดกําเนิดของเหตุผล และการปลูกฝงเหตุผลถือวาเปนหนาที่
หลักของการศึกษาเลยที่เดียว  ปรัชญาเปนการศึกษาเกี่ยวกับการ
คิดวิเคราะห โดยผานการสนทนา พูดคุย อภิปราย และการคิดใน
เชิงตรรกศาสตร

    การคิดเปนกิจกรรมดานสติปญญาซึ่งชวยมนุษยในการแกปญหา 
ตัดสินใจ และเขาใจ ความหมายของสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิต 
การคิดเกิดข้ึนในบริบทของสังคมและไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอมในสังคมที่บุคคลนั้นๆ อาศัยอยู



การคิดและความฉลาดการคิดและความฉลาด

 นักการศึกษาไดใหความสนใจกับพัฒนาการของการคิด 
และความฉลาดโดยอาจแบงออกไดเปนแนวคิดใหญๆ ดังนี้

 - แนวคิดแรก มีความเชื่อวาความฉลาดของมนุษยเปน
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิด และไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

 - แนวความคิดท่ี2 มีความเชื่อวาความฉลาดของมนุษยไมใช
สิ่งท่ีอยูคงท่ี แตเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาไดโดยการฝกฝน



ความคิดและความฉลาดความคิดและความฉลาด((ตอตอ))

 ในปจจุบัน นักการศึกษาไดใหความสนใจกับวิธีการเรียนรู
ของเด็กมากกวาการมุงประเมินผลเด็กโดยการใชแบบวัด
ความสามารถทางสติปญญา เชน Jean Piaget ซึ่งมีความ
เชื่อวา คําตอบที่ถูกตองของเด็กไมสําคัญเทากับเหตุผลท่ีอยู
เบ้ืองหลังคําตอบ

 Jean Piaget เชื่อวาการใหเหตุผลเชิงตรรกศาสตรเปน
ปจจัยที่สําคัญของความฉลาด และการเรียนรูเปนกิจกรรม
ซึ่งประกอบดวยลําดับขั้นพัฒนาการท่ีแตกตางตามระดับ
อายุซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เปนตน 



สรุปสรุป

การคิดเกิดขึ้นตลอดเวลา และมนุษยทุกคนลวนมีความ

สมารถในการคิดการคิดเปนสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนกันได ซึ่งชวยใหบุคคลเขาใจความคิดซึ่งกันละ
กัน การคิดเปนสิ่งท่ีพัฒนาได และจะพัฒนาไดดถีามนุษยมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนนอกจากนั้นส่ิงแวดลอมและ
ประสบการณตางๆ ท่ีมนุษย ไดรับ เชนความรัก ความ
อบอุน โภชนาการท่ีดี รวมตลอดถึงโอกาสในการเรียนรูสิ่ง
ตางๆ ลวนสงผลตอการพัฒนาการคิดทั้งสิ้น



สมองกับการพัฒนาการคิดสมองกับการพัฒนาการคิด

 สมองจัดเปนอวัยวะท่ีมีความสําคญัมากของรางกาย เพราะ
นอกจากจะทําหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด การ
เรียนรู  พฤติกรรม  และบุคลิกภาพของมนุษยแลว สมองยังทํา
หนาที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะอ่ืนๆดวย เชน การทํางาน
ของหัวใจ ระบบภูมิคุมกัน และฮอรโมนตางๆ การทํางานของ
สมอง อาจสรุปไดเปน 4หัวขอใหญ ดังนี้

 - พัฒนาการและการทํางานของสมอง

 - คลื่นสมองและการเรียนรู



สมองกับการพัฒนาการคิด สมองกับการพัฒนาการคิด ((ตอตอ))

- การทํางานของสมอง 2ซีก

 - ปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการของสมอง



พัฒนาการและการทํางานของสมองพัฒนาการและการทํางานของสมอง

จาการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของมนุษย 
พบวา ภายในสมองของคนเราประกอบดวยเซลลประสาท 
นับจํานวนแสนลานเซลล เซลลประสาทเหลานี้จะติดตอโดย
ระบบสารเคมีและประจุไฟฟา นักวิทยาศาสตรเชื่อวา เซลล
ประสาทในสมองของมนุษยเริ่มพัฒนาการตั้งแตตัวออนใน
ครรภมีอายุไดเพียง 10-12 สัปดาหเทานั้น และในชวงขวบ
ปแรกของชีวิต สมองของทารกจะมีการเชื่อมโยงเซลล
ประสาทตางๆ เหลานี้เขาดวนกัน ถาเซลลประสาทเซลลใด
ไมไดรับการกระตุน เซลลประสาทเหลานั้นก็จะถูกกําจัดไป



รศรศ..พญพญ..ศันสนีย ฉัตรคุปตศันสนีย ฉัตรคุปต

     กลาววา เซลลประสาทในสมองเปรียบเสมือนกับซิลิคอน

ชิฟ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งใชสําหรับเก็บขอมูลและ
จัดเก็บขอมูลและจัดการกับขอมูลทุกชนิด สมองจะมีการ
พัฒนาทุกครั้งที่เด็กใชสวนหนึ่งสวนใดของประสาทสัมผัส 
ไมวาจะเปนการมอง การชิมรส สัมผัส การฟง และการดม
กลิ่น การเชื่อมโยงของเซลลประสาทในสมองจะเกิดขึ้นเมื่อ
เด็กไดรับประสบการณที่แตกตางกันออกไป



โจเซฟโจเซฟ  เอ็มเอ็ม  คารเวอรคารเวอร

กลาววา สมองคนเราทํางานอยูทุกๆวินาทีที่เรามีชีวิต

อยู ตั้งแตพื้นฐาน เชนการควบคุมการหายใจ การควบคุม
อุณหภูมิในรางกาย การไหลเวียนของเลือด รวมถึงดานอื่นๆ 
ที่ทําใหเรามีชีวิต มีอารมณ มีความจํา มีการเรียนรู ซึ่งสวน
สมองท่ีใชคิด หรือใชเรียนรูสิ่งตางๆ ลวนเกี่ยวของกับ
ความจําเราท้ังสิ้น



Dr. Dr. FankFank NewmenNewmen

กลาววา สมองของมนุษยมีระยะเวลาในการพัฒนา การ
เรียนรูบางอยางจะเกิดขึ้นไดงายที่สุด และอยางเปนธรรมชาติ
เฉพาะในบางเวลาซึ่งเราเรียกชวงเวลาเหลานี้วา “ชวงวิกฤติ”

อยางไรก็ตาม การกระตุนหรือสงเสริมพัฒนาการทางสมอง
จําเปนตองมีความสมดุล เพราะการเชื่อมโยงของเซลลประสาทถามี
มากเกินไปก็จะไมเกิดประโยชน คือสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูที่
เหมาะสม เชนการพูดคุย การสัมผัส โภชนาการที่ดี ตลอดจนการ
ใหความรัก ความอบอุน และการใหโอกาสในการเรียนสิ่งตางๆ 

เพื่อเก็บขอมูลไปสรางความรูในสมอง



คล่ืนสมองคล่ืนสมอง

    ในขณะที่เซลลประสาทกําลังทํางาน และติดตอถึงกนั
นั้นจะกอใหเกิดกระแสคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีเรียกวา “คล่ืน
สมอง” ขึ้นอยูกับกิจกรรมท่ีทําในขณะนั้น โดยแบงเปน
ลักษณะใหญๆ คือ

- คลื่น เบตา (Beta waves) มีความถี่คลื่นสมองอยูท่ีระหวาง 
13-15 รอบตอวินาที เปนคลื่นท่ีเร็วและมีความยาวคลื่นสั้น
ที่สุด คลื่นเบตามีความสัมพันธกับความจําระยะสั้น (Short 
term memory)



คล่ืนสมอง คล่ืนสมอง ((ตอตอ))

 คลื่นอัลฟา (Alpha waves) มีความถี่สมองอยูระหวาง 8-12รอบตอ
วินาที ลักษณะสมองชนิดนี้จะเกิดขี้นเมื่อมนุษยมีความสงบผอนคลาย 
และสามารถจําสิ่งตางๆ ไดดีใชความจําระยะยาว (Long-term 
memory)ขณะเดียวกันก็สามารถนึกหรือคิดถึงสิ่งตางๆ ที่ผานมาไดดี
เชนกัน

 - คลื่นเตตา (Theta waves) มี่ความถี่คลื่นสมองอยูระหวาง 4-7 รอบ
ตอวินาที มนษุยจะมีความคิดสรางสรรค จินตนาการ และ
ความสามารถในการแกปญหาเกิดข้ึน รวมตลอดถึงการฝนกลางวัน 
และการทาํสมาธิ นอกจากนั้นมนุษยจะสามารถนึกหรือคิดยอนกลับไป
ถึงขอมูลหรือประสบการณเดิมไดดี



การทํางานของสมองการทํางานของสมอง22ซีกซีก

-สมองซีกซาย                 -ทํางานชา ทําไดทีละอยาง

-คิดอยางมีเหตผุล               -ควบคุมภาษาตวัเลขสญัลักษณ

-สามัญสํานึกท่ีเปนระเบียบการ  - การแสดงออก การวิเคราะห

 - ภาษพดู ภาษาเขียน

-จิตสาํนึก

-การจัดระบบ ลําดับ

-มองภาพแบบเจาะรายละเอียด



การทํางานของสมองซีกขวาการทํางานของสมองซีกขวา

-คิดอยางสรางสรรค              -ควบคุมความงาม ศิลปะ

  - จินตนาการ                          - การรับรูการสังเคราะห

-ผอนคลาย                            - ดนตรี ทิศทาง

-จิตใตสํานึก

   - แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นอยางทันทีทันใด

   - มองภาพแบบรวมๆ

   - ทําอะไรหลายๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน



ปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการของสมองปจจัยที่สงเสริมพัฒนาการของสมอง

  

 - ปจจัยภายในหรือพันธุกรรม

    -ปจจัยภายนอกหรือส่ิงแวดลอม



สรุปสรุป

        สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
คิด คือบริบทหรือส่ิงแวดลอมทางกายภาพโดยเฉพาะใน
เร่ืองของสมอง การท่ีเราเขาใจการทํางานของสมองไดมาก
ขึ้นจะชวยใหเราพัฒนาความสามารถและศักยภาพทางการ
คิดไดดียิ่งขึ้น



ผูนําเสนอผูนําเสนอ

นางสาวรัตนา สายสกุล นางสาวรัตนา สายสกุล ((รัตนรัตน))

รหัส รหัส 5381860103653818601036

สาขาการศึกษาปฐมวัยสาขาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่ ชั้นปที่ 44  หอง หอง 11



หนวยที่ หนวยที่ 2 2 
ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีสัมพันธกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดท่ีสัมพันธกับ

การพัฒนากระบวนการคิดการพัฒนากระบวนการคิด



ทฤษฎีพหุปญญา ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple intelligence)(Multiple intelligence)

ในอดีต การคิดที่ดี หมายถึง ทักษะทางสติปญญาหรือ
ความสามารถในการตอบปญหาในแบบทดสอบทาง
สติปญญา (intelligence  tests) 



โฮเวิรด  การดโฮเวิรด  การดเนอรเนอร  (Howard Gardner, (Howard Gardner, 19931993))

ไดใหความหมายของคําวา  ความฉลาด  หมายถึง
ความสามารถในการทราบปญหาและการแกปญหา รวมตลอดถึง
การสรางสรรคสิ่งที่มีคุณคาในวัฒนธรรมของตนหรือความฉลาด
ของมนุษยครอบคลุมดานตางๆอยางนอยแปดดานซึ่งมีระดับที่
แตกตางกันไปในแตละบุคคล 



ความสําคัญของการสงเสริมกระบวนการคิดตอการพัฒนาเด็กความสําคัญของการสงเสริมกระบวนการคิดตอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยปฐมวัย

การเรียนการสอนจึงจําเปนตองเนนศักยภาพในการเรียนรูโดย
การจัดสิ่งแวดลอมซึ่งสงเสริมและกระตุนพัฒนาการ เชน การนําเสนอ
ปญหาตางๆ อยางหลากหลายเพื่อใหเด็กไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ
การคิดแกปญหา



1.ความสามารถดานภาษา (Linguistic intelligence)

ความสามารถในการใชภาษา ไมวาจะเปนภาษาของตนหรือภาษาอื่นใน
การสื่อสารและเขาใจบุคคลรอบขาง เด็กที่มีความสามารถดานนีม้ัก
ชอบการเขียน อาน

2. ความสามารถดานตรรกศาสตร (Logical-mathematical 
intelligence)  ความสามารถในการคิดคํานวณตัวเลข จํานวน และ
การใชเหตุผล ความสามารถดานนี้ยังรวมถึงความไวในการเห็น
ความสัมพันธแบบตรรกวิทยา เด็กที่มีความสามารถดานนี้จะสนใจ เรื่อง
รูปแบบ หมวดหมูและความสัมพันธมักชอบแกโจทยคณิตศาสตร

การดการดเนอรเนอร  ไดจําแนกความสามารถหรือความฉลาดของไดจําแนกความสามารถหรือความฉลาดของ
มนุษยเปนมนุษยเปน 88  ดาน ดาน 



3. ความสามารถดานการใชรางกายหรือสวนตางๆของรางกาย(Bodily-
kinesthetic intelligence)

ความสามารถในการใชรางกายหรือสวนตางๆของรางกาย เชน น้ิวมือ มือ และ
แขน ในการแกปญหาหรือกระทาํบางสิ่งบางอยาง เด็กที่มีความสามารถดานน้ี
จะสรางกระบวนการเรียนรูผานความรูสึกทางรางกาย เชน นักกีฬา นักเตนรํา

4. ความสามารถดานมติิสัมพันธ (Spatial intelligence)

ความสามารถในการเชือ่มโยงภาพที่ปรากฏตอสายตาไวในสมอง และ
ความสามารถคิดวิธกีารใชพื้นทีไ่ดเปนอยางดี เด็กทีม่ีความสามารถดานน้ีมักคิด
อะไรออกมาเปนภาพ ชอบเลนภาพตัดตอ

5. ความสามารถดานดนตร ี(Musical intelligence)

ความสามารถในการคิดเกี่ยวกับดนตรี ความไวในเรื่องจังหวะ ทํานอง เสียง 
เขาใจและวิเคราะหดนตรี เด็กที่มีความสามารถดนตรี มักชอบรองเพลง



6. ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ(Interpersonal 
intelligence)    ความสามารถในการเขาใจอารมณ  ความรูสึก  
ความคิด  รวมตลอดถึงความไวในการสังเกตน้ําเสียง สีหนา  
ทาทาง เด็กที่มีความสามารถดานนี้มักเปนผูนํากลุม

7. ความสามารถดานการรูจักหรือเขาใจตนเอง (Intratersonal
intelligence)  ความเขาใจตนเอง รูวาตนเองเปนใคร มีจุดแข็ง 
จุดออนอยางไร และสามารถจัดการควบคุมอารมณของตนเองได

8. ความสามารถดานความเขาใจในธรรมชาติ (naturalistic 
intelligence) โฮเวิร การดเนอร ไดเพิ่มความสามารถดานนี้ใน
ภายหลัง ความสามารถในการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตตางๆรวมตลอด
ถึงความละเอียดออนและเขาใจธรรมชาติรอบตัว เด็กที่มีความดาน
นี้จะเขาใจธรรมชาติของพืชและสัตวไดเปนอยางดี



ทฤษฏีการเรียนแบบสรางองคความรูทฤษฏีการเรียนแบบสรางองคความรู

การเรียนการสอนแบบสรางองคความรู เด็กหรือผูเรียนจะ

เรียนรูไดดีท่ีสุดเมื่อเรียนรูผานการสํารวจและลงมือปฏิบัติจริง



การเรียนแบบสรางองคความรูประกอบดวยลักษณะการเรียนแบบสรางองคความรูประกอบดวยลักษณะ
สําคัญสําคัญ

- ความรูเกิดจากประสบการณ

-   การเรียนรูเปนการตีความหมายของบุคคลตอโลกรอบตัว

-   การเรียนรูเปนกระบวนการตีความหมายของสิ่งๆ

-   การเรียนรูควรจะเกิดจากประสบการณตรง

-   การประเมินผลถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ไมใช
กิจกรรมซึ่งแยกจากการเรียน การสอนแนวคิดและหลักการ



1.เด็กในฐานะนักคิดเชิงนามธรรม(Childrn as operational 
thinkers)

    การคิดเชิงนามธรรมเปนองคประกอบพื้นฐานของการให
เหตุผลในเชิงตรรกศาสตรซึ่งจะพัฒนาขึ้นจากการปฏิสัมพันธกับ
บุคคลและวัตถุ เด็กที่สามารถพัฒนามาถึงขั้นของการคิดในเชิง
นามธรรมไมจําเปนตองผานลําดับขั้นพัฒนาแตละชวงอายุกอน คือ 
ระยะ การควบคุมอวัยวะตางๆ แตละขั้นก็จะมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

เปยเปยเจตเจต  กลาวแนวคิด กลาวแนวคิด 3 3 ประการสงผลตอวิธีที่มนษุยคิดประการสงผลตอวิธีที่มนษุยคิด
เกียวเกียวกับการเรียนการสอนกับการเรียนการสอน



2. เด็กในฐานะผูสรางองคความรู (Children as constructors 
of knowledg)

เปยเจต แบงองคความรูออกเปนประเภทตางๆ 3 ประการ

- ความรูทางกายภาพ โดยการใชประสาทสัมผัสทั้ง5 การสอน
ความรูทางกายภาพแกเด็กจําเปนตองเปดโอกาสใหแกเด็กได
ทดลอง

- ความรูทางตรรกศาสตรและคณิตศาสตร (Logical-
mathenmatical knowledge) เปดโอกาสใหเด็กไดแกปญหาใน
สถานการณจริง เพื่อกระตุนใหเด็กคิดและใหเวลาเด็กอยาง
เพียงพอสําหรับการคิดแกปญหา



- ความรูตามแบบแผนของสังคม (Social conventional 
knowledge) เปนความรูที่เกิดจากวัฒนธรรมที่เด็กไดรับการเลี้ยง
ดู เด็กเรียนรูจากการกระทําซ้ําๆ และเลียนแบบบุคคลตางๆใน
สังคม

3. เด็กในฐานะผูลงมือปฏิบัติจริง (Children as active learners)

การเรียนแบบสรางองคความรู เด็กพยายามสรางและเชื่อมโยง
ความหมายของสิ่งตางๆทที่ตนประสบพบเห็นในชีวิตประจําวันโดย
ผานการเลน



นักปรัชญาการศึกษา ดีนักปรัชญาการศึกษา ดี..ซีซ.ี.ฟลิปลฟลิปล  ((D. C Phillips D. C Phillips 19951995))

กําหนดบทบาทที่เดนชัดของผูเรียน 3 ประการ

1.ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจริง (Active learner) ผูเรียนเรียนรูผาน
การลงมือปฏิบัติจริง

2.ผูเรียนเรียนผานกระบวนการทางสังคม (Social learner) ความรู
และความเขาใจเปนกระบวนการทางสังคม มนุษยไมสามารถ
สรางความรูโดยลําพัง แตรวมสรางความรูโดยผานการพูดคุย

3.ผูเรียนเปนผูสรางองคความรู (Creative learner) สามารถจัดการ
เรียนโดยมุงเนนแตเฉพาะบทบาทแรกคือผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
โดยไมมุงเนนในบทบาทที่สองและสามก็ได



สรางองคความรูสรางองคความรู
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีการเรียนแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏีการเรียนแบบ
สรางองคความรูสรางองคความรู

เด็กหรือผูเรียนเปนผูควบคุมเรียนรูของตนเองและสรางองค

ความรูดวยตนเอง ครูมีบทบาทเปนผูจัดประสบการณตางๆ เปด
โอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากกันและกัน การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อเด็กได
พูดคุย ถามคําถามและสังเกตรวมกัน



แนวคิดเกี่ยวกับการคิดของแนวคิดเกี่ยวกับการคิดของเอ็ดเวริดเอ็ดเวริด  เดอเดอ  โปโน โปโน ((Edward Edward pepe
bodobodo))

โบโน เชื่อวา การทํางานของสมองประกอบดวย 2 ระบบ

1.ระบบขอมูลแบบจัดการดวยตนเอง (Self-organization) การคิด
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมนุษยจะนําเอาขอมูลหรือประสบการณที่มีอยู
แลวมาเปนพื้นฐานในการคิด

2.ระบบการจํากัดขอมูลดวยตนเอง (Self maxization) การทํางาน
ของสมองทั้ง 2 ระบบ จะสรางนิสัยทางคิดที่เปนอุปสรรคตอความคิด
สรางสรรค



แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแนวตั้งและการคิดนอกกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการคิดแนวตั้งและการคิดนอกกรอบ
((Vertical thinking and lateral thinkingVertical thinking and lateral thinking))

การคิดแนวตั้งเปนการคิดเปนเสนตรง เปนไปตามลําดับ

ขั้นตอน ผูคิดมักมีความเชื่อวาในการแกปญหามีคําตอบที่ถูกตอง
เพียงคําตอบเดียว การคิดนอกกรอบ หรือ การแกปญหาอยาง
สรางสรรค



การพัฒนาการคิดโดยใชโปรแกรม การพัฒนาการคิดโดยใชโปรแกรม CORTCORT((Cognitive Cognitive 
research trustresearch trust))
การพัฒนาการคิดโดยใชโปรแกรม การพัฒนาการคิดโดยใชโปรแกรม CORTCORT((Cognitive Cognitive 
research trustresearch trust))

เปนการสอนทักษะการคิดโดยการใชเครื่องมือสงเสริมการคิด

การคิดท่ีเปนบทเรียนตางๆ โปรแกรม CORT เปนโปรแกรม 2 ป 
ประกอบดวย 60 บทเรียน โดยมุงพัฒนาความสามารถทุกดานของ
ผูเรียนเพื่อนําไปปรับใชในสถานการณการเรียนรูตางๆ ไมวาจะเปน
ทางดานสังคมการศึกษา หรือชีวิตประจําวันของผูเรียน บทเรียนมี
หลายระดับ ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย โปรแกรม
CORT ประกอบดวยหนวยการเรียน 6 หนวย โดยแตละหนวย
ประกอบดวย 10 บทเรียน



การพัฒนาการคิดโดยใชเทคนิคหมวกการคิด การพัฒนาการคิดโดยใชเทคนิคหมวกการคิด 66  ใบ ใบ ((Six Six 
thinking hatsthinking hats))

1.หมวกสีขาว ความเปนกลาง ไมมีคติ ไมลําเอียง หัวใจสําคัญของ
หมวกสีขาว คือ การระบุถึงขอมูลที่จําเปน และขาดหายไปหมวกสี
ขาวจะบอกถึงปญหาที่ควรจะยกขึ้นมาถามจะแสดงวิธีการเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่จําเปน

2.หมวกสีแดง ความโกรธ ความเดือดดาล อารมณ และการหยั่งรู 
การคิดแบบหมวกสีแดงเปนการคิดแบบใชอารมณและความรูสึก
โดยไมตองมีเหตุผลเขามาเกี่ยวโยง



3. หมวกสีดํา ขอควรระวัง และคําเตือนซึ่งชี้ใหเห็นถึงจุดออนของ
ความคิดนั้นๆ หมวกสีดําเปนหมวกความคิดที่ใชกันบอยที่สุด 
เพราะเปนหมวกแหงการเตือนภัย และการระมัด ระวังตนเองเพื่อ
หลีกเลี่ยงอันตราย

4.หมวกสีเหลือง สีเหลืองแทนความรูสึกในทางที่ดี มุมมองในแงบวก 
ความหวังและการคิดในแงดี การคิดแบบหมวกสีเหลืองจึงเปนการ
คิดในแงดี

5.หมวกสีเขียว สีของหญา พืชพรรณ ความอุดมสมบรูณ การ
เจริญเติบโต งอกงาม หมวกสีเขียวจึง หมายถึง ความหวัง ความ
เปนไปได



6.หมวกสีฟา การควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิดและการให
หมวกอื่นๆ



ทฤษฏีการพัฒนากระบวนการคิดตามหลกัพุทธศาสนาทฤษฏีการพัฒนากระบวนการคิดตามหลกัพุทธศาสนา

แนวคิดและหลักการ

กระบวนการที่ดําเนินไปภายในตัวบุคคลแกนแทของกระบวนการ
แหงการศึกษา ไดแก ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ เกื้อกูลแกชีวิต
และสังคมหรือเรียกสั้นๆ วา สัมมาทิฏฐิ 



ปจจัยแหงปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ  22  ประการประการ

1.ปจจัยภายนอก คือ การกระตุนซักจูงจากภายนอก ไดแก การสั่ง
สอน บอกเลา ชี้แจงจากผูอื่น

2.ปจจัยภายใน คือ การคิดเปนการคิดอยางมีระเบียบหรือคิดตาม
แนวทางของปญญา



วิธีคิดแบบโยนิโสมนสีการมี วิธีคิดแบบโยนิโสมนสีการมี 1010  วิธีวิธี

1.วิธีคิดแบบสืบสาวปจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณตางๆ ใหรู
สภาวะตามที่เปนจริง

2.วิธีคิดแบบแยกแยะองคประกอบ เปนวิธีการคิดที่ยึดหลักวา 
ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดจากสวนประกอบยอยๆมารวมเขาดวย

3.วิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมชาติ รูวาสิ่งตางๆ เกิดขั้นเองและดับไปเอง 
เรียกวา รูอนิจจัง 



4.วิธีคิดแบบแกปญหา การเริ่มตนจากปญหาหรือ ทุกข และความ
เขาใจกับปญหาหรือ ทุกขใหชัดเจน 

วิธีคิดแบบนี้มีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน 

1.ทุกข คือ การทําความเขาใจ กําหนดใหรูสภาพปญหา

2.สมุทัย คือ การวิเคราะหหามูลเหตุของปญหาเพื่อกําจัดใหหมด
สิ้นไป

3.นิโรธ คือ การดับทุกขอยางมีจุดมุงหมาย มีการกําหนดเปาหมาย

4.มรรค คือ การกําหนดรายละเอียด วิธีการที่จะตองปฏิบัติหรือ
ดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของปญหา



5.วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ เปนวิธีคิดในระดับปฏิบัติการหรือลง
มือทํา

6.วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เปนการคิดบนพื้นฐานความ
ตระหนักที่วาทุกสิ่งในโลกมีทั้งสวนดีและสวนดอย

7.วิธีคิดแบบรูคุณคาแท – คณุคาเทียม วิธีคิดแบบนี้มักใชมากใน
ชีวิตประจําวัน เพราะเกี่ยวของกับปจจัย4

8.วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม คือ การทําใจใหคิดไปในทางที่ดี
งามและเปนประโยชน

9.วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน  หมายถึง การคิดในสิ่งเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับปจจุบันโดยไมคิดฟุงซานไปอยางไรจุดหมาย



10.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท หมายถึง การคิดแบบมองใหเห็นความจริง
โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแง แตละดานจนครบทุกดาน



ผูนําเสนอผูนําเสนอ

นางสาวนางสาวจิรจิรภา  งามฉวี ภา  งามฉวี ( ( ชอ ชอ ))

รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา 5381860100953818601009

สาขาการศึกษาปฐมวัยสาขาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่ ชั้นปที่ 4  4  หอง หอง 11



บทที ่บทที ่๓๓

การสอนใหคิดสรางสรรค



ความหมายของความคิดสรางสรรคความหมายของความคิดสรางสรรค

  ออสบอรน  กลาวถึง ความคิดสรางสรรควาเปนจตินาการการประยกุต คือ 
เปนจินตนาการที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อแกปญหาที่มนุษยประสบอยู มใิชเปนจิต
นาการที่ฟุงซานเลื้ยนลอย

  กูด ใหความหมายความคิดสรางสรรควาเปนความชางคิดในการสํารวจ
ตรวจสอบสถานการณที่แปลกใหม หรือใชวิธีการใหมแกปญหาเกาๆ

  เทเลอร ไดใหความหมายวา เปนความสามารถที่จะคิดยอนกลับเพือ่
แกปญหาแนวทางใหม ความคลองแคลวในการคิด เปนการกระตุนความคิด
ภายใน หรือความคิดยืดหยุนเปนการพิจารณาปญหาไดหลายแงและความคิด
ริเริ่มเปนการพิจารณาสิ่งตางๆ ในทางที่แปลกใหม



 กลิฟอรด์  ไดใ้ห้ความหมายของความคดิ
สร้างสรรค ์ วา่ เป็นลกัษณะความคดิอเนกนยั 
คอืความคดิหลายทศิทางหลายหลายแงห่ลายมุม 
คดิไดก้ว้างไกล  ส่วนความคดิอเนกนยั 
ประกอบดว้ยความคดิรเิริม่ ความคลอ่งตวั 
ความยดืหยุน่ และความคดิละเอยีดละออ 

 อาร ี พนัธมณี  ไดใ้ห้ความหมายของความคดิ
สร้างสรรคว์า่  เป็นกระบวนทางสมองทีค่ดิใน
ลกัษณะอเนกนยัทีนํ่าไปสู่การค้นพบส่ิงแปลกใหม ่
การคดิดดัแปลง  ปรุงแตง่ความคดิเดมิ
ผสมผสานกนัให้เกดิใหม ่  ซึง่รวมทัง้การ
ประดษิฐค้์นพบส่ิงตา่งๆ หรอืทีเ่รยีกวา่ 
จนิตนาการประยกุต ์ จงึจะทาํให้เกดิผลงานจาก
ความคดิสร้างสรรคข์ึน้



ความสําคัญของความคิดสรางสรรคความสําคัญของความคิดสรางสรรค

 ความคิดสรางสรรค มีผูกลาวถึงความสําคัญ ดังนี้

  อารี สัณหฉวี  กลาววา การศกึษาเพื่อความสรางสรรคเปนสิ่งที่จําเปนในสังคมปจจบุัน  
เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงมีปญหาใหมที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  เด็กจะตองฝกฝนใหรูจักสิ่ง
ใหมๆ ที่ตองพบในชวีิตประจาํวัน

  เจอรซิล  กลาวความคิดสรางสรรคมีสวนชวยในการสงเสริมเด็กในดานตางๆ ไดแก

๑. การสงเสรมิสุนทรียภาพ  เด็กจะรูจกัชื่นชมและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งตางๆ ที่ผูใหญควรทํา
เปนตัวอยางโดยการยอมรับและความชื่นชมในผลงานของเด็กๆ

๒. ผอนคลายอารมณ  การทํางานสรางสรรคเปนการผอนคลาย อารมณ ลดความกดดัน ความ
คดของใจและความกาวราวลง

๓. สรางนิสัยในการทาํงานที่ด ี สอนระเบียบและนิสยัที่ดีในการทํางานควบคูไปดวย เชน หัด
ใหเด็กรูจักเกบ็ของเปนที่ ลางมือเมื่อทํางานเสร็จ



ความสําคัญของความคิดความสําคัญของความคิดสรางสรรค สรางสรรค ( ( ตอ ตอ ))

๔. การพัฒนากลามเนื้อ  เด็กพัฒนากลามเนื้อใหญจากการเลน การ
เคลื่อนไหว และการพัฒนากลามเนื้อเล็กจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ
ภาพ  วาดภาพดวยนิ้วมือ การตอภาพ 

๕. การเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนควาทดลอง เด็กจะชอบทํา
กิจกรรมและใชภาพวัสดุตางๆ กัน เพื่อสรางสิ่งตางๆ ซึ่งเปดโอกาสที่
เด็กจะใชความคิดริเริ่มและจินตนาการสรางสิ่งใหมๆ ขึ้น



อารี รังสิอารี รังสนิันทนันท    กลาววา  ความคดิสรางสรรคมีความสาํคัญกลาววา  ความคดิสรางสรรคมีความสาํคัญ
ตอตนเองและสงัคม ดังนี้ตอตนเองและสงัคม ดังนี้
อารี รังสิอารี รังสนิันทนันท    กลาววา  ความคดิสรางสรรคมีความสาํคัญกลาววา  ความคดิสรางสรรคมีความสาํคัญ
ตอตนเองและสงัคม ดังนี้ตอตนเองและสงัคม ดังนี้

๑. ตอตนเอง 

๑.๑ ลดความเครยีดทางอารมณ 

๑.๒ มีความสนุกสนาน เพลดิเพลนิและเปนสุข

๑.๓ มีความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง

๒. ตอสังคม

๒.๑ ทําใหสังคมเกดิการเปลี่ยนแปลง

๒.๒ เครื่องจักร รถยนต  เครื่องนวดขาว สิ่งเหลานี้ชวยการผอนแรง
ของมนุษยไดมาก และชวยลดความเหนื่อยยาก ลําบากและทนทรมานไดมาก ไม
ตองทํางานหนัก ทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น



    ๒๒. . ตอดานสังคม ตอดานสังคม ((ตอตอ))

๒.๓ ชวยใหเกิดความสบาย รวดเร็ว  เชน จักรยาน  รถยนต รถไฟ เครื่องบิน  ทําใหการ
คมนาคมติดตอกัน  และการเดินทางขนสงสะดวกสบาย

๒.๔ ความปลอดภัยในชีวติและการมชีีวิตที่ยืนยาว  การคนพบทางการแพทย  วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  ทําใหชวีิตมนุษยไมตองเสี่ยงอันตราย

๒.๕ ชวยประหยดัเวลาแรงงานและเศรษฐกิจ  การเกษตรชวยใหมนุษยมีเวลามากขึ้นสามารถนํา
พลังงานนําไปใชทําอยางอื่น เพื่อกอใหเกิดรายไดเพิ่มพูนเศรษฐกิจไดมากขึ้น

๒.๖ ชวยในการแกปญหาสังคม  เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปนตองคิด
หาวธิีใหมๆ มาชวยในการแกปญหาที่เพิ่มมากขึ้นใหหมดไป

๒.๗  ชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาและดํารงไวซึ่งมนุษยชาติความคิดสรางสรรคดานวิทยาศาสตร
การแพทย ศิลปะ เทคโนโลยี เศรษฐกจิการเมือง การปกครอง  เพือ่ชวยยกระดับการดํารงชีวิต ทํา
ให มนุษยเปนสุข และสามารถสรางสรรคสังคมใหเจริญขึ้นตามลําดับ



ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค

ความหมายของความคิดสรางสรรคมีความแตกตางกันออกไป แลวแตทัศนะ
ของบุคคล  เชน

๑. ทฤษฎีของวอลลาส  กลาววา  ความคิดสรางสรรคเกิดจากกระบวนการของ
ความคิดสิ่งใหมๆ โดยการลองผิดลองถูก  ไดแบงขั้นตอนไว ๔ ขั้น คือ

ขั้นท่ี ๑ ขั้นเตรียม

ขั้นท่ี ๒ ขั้นความคิดดรุกรุน หรือระยะฟกตัว

ขั้นท่ี ๓ ขั้นความคิดกระจางชัด

ขั้นท่ี ๔ ขั้นทดสอบความคิดแลละพิสูจนใหเห็นจริง



๒. ทฤษฎีของเทเลอร  คือ ไมจําเปนตองคิดคนประดิษฐของใหมๆทีย่ังไมมีผูใด
คิดมากอน หรือสรางทฤษฎีที่ตองใชความคิดนามธรรมอยางสูงยิ่ง แตความคิด
สรางสรรคอาจเปนขั้นใดขั้นหนึ่ง ใน ๖ ขั้น คือ

ขั้นท่ี ๑ ขั้นความคิดสรางสรรคขั้นตน  เปนการแสดงออกโดยตนเองอยางอิสระ

ขั้นท่ี ๒ ขั้นผลติงานออกมา อาศัยทักษะบางประการในการผลิตแตไมจําเปนตอง
เปนสิ่งใหม

ขั้นท่ี ๓ ขั้นสรางสรรคเปนขั้นท่ีแสดงความคิดใหมของบุคคลโดยไมได
ลอกเลียนแบบมาจากใคร

ขั้นท่ี ๔ เปนขั้นการสรางสรรค ขั้นประดิษฐสิ่งแปลกใหม โดยไมซ้ําเตมิแบบใคร

ขั้นท่ี ๕ เปนขั้นพัฒนาปรับปรุงผลงานใหมีประสิทธิภาพ

ขั้นท่ี ๖ เปนขั้นความคิดสรางสรรคสุดยอด สามารถคิดสิ่งท่ีเปนนามธรรมขั้น
สูงสุดได เชน ชารล ดาวิน



๓. ทฤษฎีของฟรอยด   ฟรอยดมีทัศนเกี่ยวกับความคิดสรางสรรควา เปนการเริ่มตนจากความ
ขัดแยงซ่ึงถูกผลักดันโดยพลังจิตใตสํานึกในขณะที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น  คนที่มีความคิด
สรางสรรคจะมีความอิสระเกิดขึ้นมากมายแตคนไมมีความคิดสรางจะไมมีสิ่งนี้

๔. ทฤษฎีของทอแรนช  แบงออกเปน ๕ ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ ๑ การพบความจริง

ขั้นที่ ๒ การคนพบปญหา

ขั้นที่ ๓ การสมมุติฐาน

ขั้นที่ ๔ การคนพบคําตอบ

ขั้นที่ ๕ ยอมรับผลจากการคนพบ

 ซึ่งทฤษฎีของ ทอแรนช นีอ้าจขยายความไดวา ผูที่มีความคิดสรางสรรคเมื่อเห็นและเขาใจ
ปญหาจะรวมถึงประสบการณและขอมลูตางๆ เขาดวยกัน เพือ่แสวงหาวธิีการใหมๆ เพื่อ
เผชิญหรือแกปญหา



๕ ทฤษฎีความคดิสรางสรรคในรปูของการโยงสัมพันธ

ทฤษฎีของวอลแลชและโคแกนน้ี ความคิดสรางสรรคเกิดจากการโยงสัมพันธระหวางมโนทัศน
ตางๆ ที่บุคคลสรางสมมาจากการเรียนรู  การที่บุคคลจะมีความคิดสรางสรรคมากนอยเพยีงใด
ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการเชื่อมโยงมโนทัศนของตนเขาสิ่งใหมใหมากที่สุด คือ 
ประสบการณและการเรียนรูมีผลตอความคิดสรางสรรคของมนุษย

๖. ทฤษฎีโครงสรางทางสตปิญญา  กลิฟอรด เนนศึกษาเรื่องความคิดสรางสรรคความมีเหตุผล
และการแกปญหาในสิ่งที่สุดเขาไดเสนอทฤษฎีโครงสรางเชาวปญญา แบบ ๓ มติิ

มิติที ่๑ เนื้อหา  หมายถึง  มิติที่เปนขอมูลที่เปนสื่อในการคิด  ซึ่งแบบออกเปน ๔ ลกัษณะ

๑. เปนภาพ

๒. เปนสัญลักษณ

๓. เปนภาษา

๕. เปนพฤติกรรม



มิติท่ี ๒ วิธีคิด  หมายถึง มิติที่แสดงถึงลักษณะกระบวนการทํางานของ
สมอง  แบงออกเปน ๕ ลักษณะ

๑. การรูและเขาใจ

๒. การจํา

๓. การคิดแบบอเนกนัย

๔. การคิดแบบเอกนัย

๕. การประเมินคา



มิติที่ ๓  ผลงานของความคิด  หมายถึง มิติท่ีแสดงถึงผลท่ีไดรับจากการทํางาน
ของสมองเมื่อสมองไดรับขอมูลมิติดานเน้ือหา  และใชความสามารถในการ
ตอบสนองตอขอมูลหรืองสิ่งเราที่ไดรับในมิติดานวิธีการคิดผลท่ีไดออกมาเปนมิติ
ดานผลการคิด ซึ่งผลการคิดแบงเปน ๖ ลักษณะ
๑. หนวย
๒. จําพวก
๓. ความสัมพันธ
๔. ระบบ
๕. การแปลงรูป
๖. การประยุกต
 ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา เปนพ้ืนฐานในการศึกษาดานความคิดสรางสรรค
เพราะกิลฟอรด อธิบาย ความคิดสรางสรรคเปนลักษณะความคิดอเนกนัย คือ
ความคิดหลายทิศทางหลายแง หลายมุม คือคิดไดกวางไกล ซ่ึงลักษณะความคิดน้ี
จะนําไปสูการประดิษฐแปลกใหมเพิ่มขึ้น



ลักษณะของความคิดสรางสรรคลักษณะของความคิดสรางสรรค

อารี  พันธมณี อธิบายลักษณะของความคิดสรางสรรคไดดังนี้

๑. เปนการคนคิดสิ่งประดิษฐหรือวิธีการใหม

๒. เปนความคิดอเนกนัย

๓. เปนจินตนาการหรือความคิดฝน

๔. เปนความรูสึกท่ีไวเขาใจอะไรไดเร็ว



องคประกอบของความคิดสรางสรรคองคประกอบของความคิดสรางสรรค

กิลฟอรด  กลาววา ความคิดสรางสรรคประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน ๔ ประการ คือ

๑. ความคิดคลองแคลว หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบไดอยาง
คลองแคลวรวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาที่จํากัด

๑.๑ ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา

๑.๒ ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงความสัมพันธ

๑.๓ ความคิดคลองแคลวทางการแสดงออก

๑.๔ ความคิดคลองแคลวในการคิด

๒. ความยดืหยุน  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบไดหลายประเภทและ
หายทิศทาง

๒.๑ ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที

๒.๒ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง



๓. ความคิดรเิริ่ม  หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหมและแตกตางไปจากความคิด
ธรรมดา เปนความคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการ
นําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลงประยกุตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น

๔. ความคิดละเอียดลออ  หมายถึง ความคิดในรายละเอียดลออเพื่อตกแตงหรือขยาย
ความคิดหลักใหไดความหมายสมบูรณยิง่ขึ้นความคิดละเอียดลออเปนคุณลักษณะที่จําเปน
อยางยิ่งในการสรางผลงานที่มีความแปลกใหมใหสําเร็จ

กิลฟอรดและฮอฟเนอร  ศึกษาองคประกอบของความคิดสรางสรรคเพิ่มเติม ๘ 
องคประกอบ คอื

๑. ความคิดริเริ่ม ๒. ความคิดคลองตัว

๓. ความคิดยืดหยุน ๔. ความคิดละเอียดลออ

๕. ความไวตอปญหา ๖. ความสามารถในการใหนิยามใหม

๗. ความซึมชาบ ๘. ความสามารถในการทํานาย



เจลเลนและออรบัน  กลาวถึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคในขอสอบ ทีซีดี-ดีพี  

๑. ความคิดคลองตัว

๒. ความคิดยืดหยุน

๓. ความคิดริเริ่ม

๔. ความคิดละเอียดลออ

๕. การกระทําที่แสดงถึงการเส่ียงอันตราย

๖. การผสมใหอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน การจัดรวมสิ่งตางๆ ใหมีความตอเนื่อง

๗. อารมณขัน

  สรุป ไดวาความคิดสรางสรรคประกอบดวย ความคิดคลองแคลว ความยืดหยุน ความคิดริเร่ิม
และความคิดละเอยีดลออ โดยความคิดคลองแคลวและความคิดยืดหยุนเปนพื้นฐานของ
ความคิดสรางสรรค สวนความคิดริเริ่มนั้นทําใหเกิดสิ่งใหมๆ ขึ้นมาและความคิดละเอียดลออ 
ทําใหความคิดนั้นมีรายละเอยีดการคิดมากขึ้น



องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรคองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค

ประสาท อิศรปรีดา  กลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความคิด
สรางสรรควา ไมวาความคิดสรางสรรคจะอยูในระดับบุคคลระดับ
กลุมหรือระดับสังคม จะขึ้นอยูกับองคประกอบ ๒ สวน

๑. องคประกอบที่ขึ้นอยูกับความสามารถ หรือทักษะการคิด

๒. องคประกอบทางแรงจูงใจ



บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค

ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค

ไรซ  กลาวถึง ลักษณะคนที่มีความคิดสรางสรรคมีลักษณะดังนี้

๑. เปนคนมีไหวพริบ

๒. มีความสามารถในการประยกุต

๓. มีอิสระในการคิดและแสดงออก

๔. สนใจที่จะมปีระสบการณตางๆ

๕. มีความสามารถในการรับรู

๖. มีความรูเกีย่วกับทฤษฎแีละเขาใจในคุณคาของความงาม

๗. รูจักตนเอง เขาใจถึงจุดมุงหมายของสิ่งตางๆ

๘. เขาใจสภาพของตนกระบวนการที่ตนมีสวนรวม



อารี  พันอารี  พันธมณีธมณี  สรปุลกัษณะของผูที่มีความคิดสรปุลกัษณะของผูที่มีความคิด
สรางสรรคสรางสรรค

๑. อยากรูอยากเห็น
๒. ชอบเสาะแสวงหา สํารวจ ศึกษาคนควาและทดลอง
๓. ชอบซักถามและคําถามแปลกๆ

๔. ชางสงสัย เปนเด็กทีม่ีความรูสึกแปลก

ประหลาดใจในสิ่งที่พบ
๕. ชางสังเกต
๖. ชอบแสดงออกมากกวาจะเก็บกด
๗. อารมณขนั มองสิ่งตางๆ ในแงมุมที่แปลก
๘. สมาธิดีในสิ่งที่ตนสนใจ ๙. สนุกสนานกับการใชความคิด
๑๐. สนใจสิ่งตางๆ อยางกวางขวาง ๑๑. มีความเปนตัวของตนเอง

สรุป ลกัษณะบุคคลทีม่ีความคิดสรางสรรคนั้นเปนบุคคลที่ชอบซักถามไมยอทอตอปญหา ชาง
สังเกต ชางสงสัย สนกุสนาน มีไหวพริบ กลาคิด กลาแสดงออก กลาเสี่ยง มีจิตนาการมคีวาม
อยากรูอยากเห็นมีอารมณขนั



การสงเสริมความคิดสรางสรรคการสงเสริมความคิดสรางสรรค

ทอแรนซ  เสนอหลกัในการสงเสริมความคิดสรางสรรคไวหลายประการ โดยเนนการ
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียน

๑. สงเสริมใหเด็กถามและใหความสนใจตอคําถามที่แปลกๆ

๒. ตั้งใจและเอาใจใสตอความคิดที่แปลกๆ

๓. กระตือรือรนตอคาํถามที่แปลกๆ

๔. แสดงใหเด็กเห็นวาความคิดของเด็กนั้นมีคุณคาและนําไปใชใหเกิดประโยชนได

๕. กระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง

๖. เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรู คนควาอยางตอเนื่องอยูเสมอ

๗. พึงระลึกวาการพัฒนาความคิดสรางสรรคในเด็กตองใชเวลาพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป

๘. สงเสริมใหเด็กใชจินตนาการของคนเอง



กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค

 กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคสามารถจัดไดทุกวิชา ตาม
หลักสูตรที่กําหนดไวซึ่งจะแบงออกเปนกิจกรรมทางภาษา กิจกรรม
ทางศิลปะ ดนตรี  และเคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร กิจกรรมทางคณิตศาสตร เปนตน 



ผูนําเสนอผูนําเสนอ

นางสาววันทนีย คงนอยนางสาววันทนีย คงนอย((หมิวหมิว))

รหัสรหัส 5381860203153818602031

สาขาการศึกษาปฐมวัยสาขาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่ชั้นปที่ 4 4 หอง หอง 22



หนวยที่  หนวยที่  44

การใช IT ชวยในการสงเสริมกระบวนการคิด



คอมพิวเตอรกับการศึกษาปฐมวัยคอมพิวเตอรกับการศึกษาปฐมวัย

การดําเนินชีวิตของเรามีความเกี่ยวของกับอุปกรณเครื่องใชที่เปน
เทคโนโลยี  เชน  อุปกรณ  เครื่องใชในบาน  อุปกรณเครื่องใชใชในวงการ
ธุรกิจ  อุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม  หรือแมแตในวงการศึกษาที่
คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการเรียนการสอน



ความหมายของคอมพิวเตอรความหมายของคอมพิวเตอร

 หมายถึง  เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทําหนาที่เหมือนสมอง
กล  ใชสําหรับแกปญหาตางๆ  ทั้งที่งายและซับซอน



ความสําคัญของคอมพิวเตอรความสําคัญของคอมพิวเตอร

 ปจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยอุปกรณสื่อสารและ
คอมพิวเตอรไดเขามามีบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาคนควาและการทําธุรกิจดวย
ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหองคกรตางๆ นํา
เทคโนโลยีเหลานี้เขามาชวยในการดําเนินงานขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไมวาจะเปนการรับ-สงขอมูลขาวสาร
อิเล็กทรอนิกส  การทําธุรกิจและใหบริการบนอินเตอรเน็ต



การใชคอมพิวเตอรในวงการศึกษาการใชคอมพิวเตอรในวงการศึกษา

 วงการศึกษาเริ่มมีการใชคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกในระยะปลาย
ทศวรรษที่  1950s ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยใหญหลายแหงใน
สหรัฐอเมริกาไดนําคอมพิวเตอรมาใชในงานดานบริหาร  เชน  ดาน
การบัญชีและการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนขณะเดียวกันก็มีผูนํา
คอมพิวเตอรมาใชในงานเกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอน  การ
วิจัยทางดานนี้เรื่องหนึ่งไดแก  โครงการเพลโต (PLATO) ที่
มหาวิทยาลัยอินลินอยส  ซึ่งเริ่มใน พ.ศ. 1960 โดยมีวัตถุประสงค
ในการออกแบบการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  กานใช
คอมพิวเตอรในวงการศึกษาไดมีการคิดคนปรับปรุงเรื่อยมาจนกระ
ทั้งในตนทศวรรคที่ 1950s



คอมพิวเตอรในการบริหารคอมพิวเตอรในการบริหาร

 การใชคอมพิวเตอรในการบริหารนับเปนจุดเริ่มแรกของการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาสามารถแยกออกเปน 2 ดาน 

1. ในดานของผูบริหารสถาบันการศึกษาคอมพิวเตอรสามารถชวย
ผูบริหารสถาบันการศึกษาในการทํางานดานตางๆ

2. ในดานการบริหารงานของครูผูสอนเนื่องจากครูผูสอนยอมตองมี
กิจกรรมในเรื่องตางๆ มากมายนอกเหนือไปจากงานดานการสอน
ปกติไดแก  งานการเขียน                  



คอมพิวเตอรจัดการสอนคอมพิวเตอรจัดการสอน

 ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีผูสอนจะตองมีการ
วิเคราะหลักษณะและความตองการของผูเรียนแตละคนเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกผูเรียน การใช
คอมพิวเตอรจัดการสอนจะชวยใหผูสอนสามารถแกปญหาในเรื่อง
ความแตกตางระหวางบุคคลไดโดยการจัดโปรแกรมการเรียนให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียน
เรียนรูตามความสามารถและความถนัดของตนเปนการจัด
การศึกษารายบุคคลโดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรใน
รูปแบบตางๆ



การใชโปรแกรมบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนสามารถการใชโปรแกรมบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนสามารถ
จําแนกรปูแบบตางๆไดดังนี้จําแนกรปูแบบตางๆไดดังนี้
1. การสอน

2. การฝกหัด

3. สถานการณจําลอง

4. เกมเพื่อการสอน

5. การคนพบ

6. การแกปญหา

7. การทดสอบ



ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร
การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในวงการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของหลายทฤษฎี ซึ่ง
แตละทฤษฎีความเกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ดังตอไปนี้

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาเปยเจท  ที่แบงขั้นการเรียนรูตาม
พัฒนาการทางเด็กออกเปน 4 ขั้นคือ

1.1 ขั้นการเคลื่อนไหวและสัมผัส เปนการเรียนรูของเด็กแรกเกิดถึง2
ป มีลักษณะการเรียนรูโดยอาศยัการเคลื่อนไหวและสัมผัส

1.2 ขั้นการปฏิบัติการ เปนชวงของเด็กอายุระหวาง 2-7 ป เปนวัยที่
เร่ิมเรียนรูอยางมีความคิดและจนิตนาการ



1.3 ขั้นการปฏิบัติแบบรูปธรรม ชวงเด็กอายุ 7-11 ป เปนขั้น
ของการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ

1.4 ขั้นปฏิบัติการอยางเปนระบบ  อายุ 11-16 ป เด็กในชวงนี้
มีกระบวนการคิดอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม  มีเหตุผลและแกปญหาได



2.ทฤษฎีพัฒนาทางสติปญญาของบรูเนอร  กลาวถึง กระบวนการคิด

การเรียนรูของเด็กเกิดจากการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  และมี
กระบวนการเรียนรู 3 ขั้น ดังนี้

2.1 ขั้นการเรียนรูโดยกระทํา

2.2 การเรียนรูโดยรับรูเปนภาพในใจ

2.3 การเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ



33. . ConstructionismConstructionism จากแนวความคิดของ จากแนวความคิดของ Seymour Seymour PapertPapert ที่ที่
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี ConstructionismConstructionism ของเปยของเปยเจทเจท    พื้นฐานพื้นฐาน
ของทฤษฎี ของทฤษฎี ConstructionismConstructionism มีสาระสําคัญโดยแยกได ดังนี้มีสาระสําคัญโดยแยกได ดังนี้

33..11  พื้นฐานทางปญญาและจิตวิทยาพื้นฐานทางปญญาและจิตวิทยา
33..22  พื้นฐานทางพัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐานทางพัฒนาการของเทคโนโลยี
33..33  พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับการศึกษา



จากพืน้ฐานทางปรชัญาและจิตวิทยา  พืน้ฐานทางจากพืน้ฐานทางปรชัญาและจิตวิทยา  พืน้ฐานทาง
พัฒนาการเทคโนโลยีและพืน้ฐานความคดิเกีย่วกบั  พัฒนาการเทคโนโลยีและพืน้ฐานความคดิเกีย่วกบั  
Seymour  Seymour  PapertPapert ไดเสนอหลักสาํคญัของการเรยีนรูไดเสนอหลักสาํคญัของการเรยีนรู
ตามทฤษฎี  ตามทฤษฎี  ConstructionismConstructionism สรปุไดดงันี้สรปุไดดงันี้

1. เรียนรูจากการแกปญหาดวยวิธีการสํารวจทดลองดวยตนเอง

2. การเชื่อมโยงสิ่งใหมเขากับสิ่งที่รูมากอนแลว

3. การนําสิ่งใหมนั้นไปใชดวยตนเอง



คอมพิวเตอรกับเด็กปฐมวัยคอมพิวเตอรกับเด็กปฐมวัย

ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  มีนิสัยอยากรูอยากเห็น ชอบ

ทดลองคนควา เรียนรูสิ่งแปลกใหมที่อยูรอบตัว และเรียนรูดวยการ
ลงมือกระทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงดําเนินในลักษณะ
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก



คอมพวิเตอรก์บัการเรยีนรู้ของเด็กคอมพวิเตอรก์บัการเรยีนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัปฐมวยั

ปจจุบันเด็กปฐมวัยไดรับประสบการณการเรียนรูดวยกิจกรรม

คอมพิวเตอรมากข้ึน สิ่งที่ทําใหคอมพิวเตอรเปนที่ชื่นชอบและ
ยอมรับคือ

1.คอมพิวเตอรสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลเด็กปฐมวัยแตละคนมีบุคลิกภาพสติปญญา ความมนใจและ
พื้นฐานความรูที่แตกตางกันออกไป

2.การทํากิจกรรมดวยคอมพิวเตอรทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม  ขณะที่เด็กทํากิจกรรมดวยคอมพิวเตอร  เด็กไดมีโอกาส
ทํางานรวมกับผูอื่น เชนเดียวกับทํากิจกรรมอื่นๆในชั้นเรียน



การจัดประสบการณคอมพิวเตอรสําหรับเด็กการจัดประสบการณคอมพิวเตอรสําหรับเด็ก

การจัดประสบการณคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย จัดไดใน
ลักษณะของศูนยการเรียนรูคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัยของผูสอนไดจัดเตรียมการเรียนการ
สอนเปนรายบุคคลและเปดโอกาสใหเด็กแตละคนไดเรียนรูตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง



วิธีการดําเนินกิจกรรมในศูนยการเรียนคอมพิวเตอร การจัดกิจกรรมใน
ศูนยการเรียนคอมพิวเตอร  มีขั้นตอนดังนี้

1. ครูจัดแบงเด็กเปนกลุมเล็กๆพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับการทํางานของ
คอมพิวเตอร

2. ครูแนะนาํใหเด็กรูจักกฏระเบียบในการเขากิจกรรมในศูนยการเรียน
คอมพิวเตอร

3. ครูแนะนาํใหเด็กรูจักสวนประเภทตางๆของเครื่องคอมพิวเตอร เชน 

คียบอรด เมาส จอภาพ และแผนโปรแกรม

4. ครูสามารถสาธิตวิธีการใชโปรแกรมวิธีเปด-ปด เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ถูก
วิธี

5. ใหเด็กทํากิจกรรมในศูนยการเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเอง



การจัดกจิกรรมคอมพิวเตอรในลกัษณะของกจิกรรมการจัดกจิกรรมคอมพิวเตอรในลกัษณะของกจิกรรม
เดี่ยวมีจดุมุงหมายดังนี้เดี่ยวมีจดุมุงหมายดังนี้

1. เพื่อมุงเนนใหเด็กสามารถควบคุมและมีปฏิสัมพันธโตตอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอรได

2. เพื่อใหเด็กเรียนรูที่จะอธิบายปฏิสัมพันธโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ตอบสนองเด็กไดทันทีทันใด

3. เพื่อสงเสริมใหเด็กไดทดลองการคิดและทดลองแกปญหาดวยวิธีการ
อันหลากหลายวิธี อันเปนการพัฒนาขั้นตอนของการแกปญหาดวยตัว
ของเด็กเอง



ระยะเวลาการทํากิจกรรมดวยคอมพิวเตอรระยะเวลาการทํากิจกรรมดวยคอมพิวเตอร

การทํากิจกรรมดวยคอมพิวเตอรของเด็กปฐมวัย ในชวงกิจกรรม

เสรี ถาเด็กทํากิจกรรมในลักษณะกิจกรรมเดี่ยวใชเวลาประมาณ 
10-20 นาที สวนกิจกรรมกลุมใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ใน
สวนของการทํากิจกรรมในหองปฏิบัติการใชเวลาประมาณ 25-30 
นาที ระยะเวลาดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม  โดยขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไวใหในครั้งนั้นๆ



การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกบัเด็กการเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
ปฐมวยัปฐมวยั

 การพิจารณาเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กถือวาเปนสิ่งสําคัญ 

ปจจุบันมีโปรแกรมไมเหมาะสม จึงเปนภาระหนาที่สําคัญที่ผูเกี่ยวของ
ตองเลือกหาโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมโดยเริ่มจากการศึกษาหรือ
ลองใชโปรแกรมดวยตนเอง การขอคําแนะนําจากผูแทนจําหนาย 
ผูปกครองหรือผูที่เคยใชโปรแกรมนั้นๆ มากอนหรือถาเปนไปได อาจ
นําโปรแกรมนั้นมาใหเด็กทดลองใชกอนจะทําใหไดดียิ่งขึ้น



HauylandHauyland และ และ Shade Shade เสนอหลักการในการเสนอหลักการในการ
พิจารณาเลือกโปรแกรมสําหรบัเดก็ปฐมวัยพิจารณาเลือกโปรแกรมสําหรบัเดก็ปฐมวัย
1. โปรแกรมมีความเหมาะสมกับอายุของเด็ก

2. โปรแกรมท่ีใชควรมีคําสั่งที่งายชัดเจน

3. หลังจากนําเสนอโปรแกรมใหกับเด็กแลว  เด็กสามารถใชโปรแกรม
ไดเองโดยที่ไมมีครูคอยแนะนํา

4. โปรแกรมท่ีเลือกใช ควรเปนโปรแกรมที่เด็กเรียนรูการคนพบดวย
ตนเอง

5. โปรแกรมท่ีควรใช ควรเปนโปรแกรมท่ีมีคุณภาพสีสัน มีเสียงหรือ
ดนตรีประกอบเพ่ือการดึงดูดความสนใจของเด็ก



โปรแกรม Cartoon Maker เปนโปรแกรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดใช

จินตนาการและความคิดสรางสรรคโดยการสรางและออกแบบตัว
การตูนของตนเอง เด็กสามารถเลือกภาพพ้ืนหลัง เสียงดนตรี เสียง
ประกอบหรือคุณลักษณะของตัวการตูนที่สรางขึ้นไดดวยตนเอง 
โปรแกรม My Frist Amazing Diary,2002



My Frist Amazing Diary เปนโปรแกรมสงเสริมทักษะทางภาษา
ใหแกเด็ก  โดยเฉพาะทักษะทางดานการเรียนเด็กเริ่มตนจากการ
เลือกภาพตางๆ ในขณะท่ีเด็กเลือกจะมีเสียงอานคําจากคอมพิวเตอร 
จากนั้นเด็กสามารถเลือกภาพที่ตองกับความตองการของตนเองได 
โปรแกรม The Little Raven $ Friends



โปรแกรม The Little Raven $ Friends เปนโปรแกรมท่ี
สงเสริมทักษะการแกปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย โดย Little Raven ตัว
เอกของเรื่องที่ตองแกปญหาตางๆ โปรแกรม Millie’Math House  
โปรแกรมท่ีสงทักษะทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยเรียนรูในเรื่อง
ของคาและจํานวนจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นําเสนอเปนตัวอยาง
ขางตน เปนโปรแกรมที่เอื้อตอการเรียนรูโดยที่เด็กเปนผูสวนรวมใน
การเรียนรู โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองและมีการตอบสนองการ
เรียนรูของเด็กไดเปนอยางดี



          หนวยที่ หนวยที่ 55

การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะและกระบวนการคิดการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะและกระบวนการคิด



การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนากระบวนการคิดการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

1. การสอนการคิดโดยตรงโดยใชโปรแกรม สื่อการสอน  หรือ
บทเรียนสําเร็จบวนการเร็จรูป เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
โดยตรง

2. การสอนการคิดโดยผานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร เปนการสงเสริม
กระบวนการคิดโดยการบูรณาการ หรือสอดแทรกเขาไปใน
เนื้อหาวิชาตางๆในหลักสูตร



นักการศึกษานักการศึกษาเฮนเฮนดกิ  ไดกลาวถึงหลกัการในการจัดดกิ  ไดกลาวถึงหลกัการในการจัด
หลักสูตร  หรือประสบการณเพื่อพฒันากระบวนการคิดหลักสูตร  หรือประสบการณเพื่อพฒันากระบวนการคิด
ของเด็ก ดังนี้ของเด็ก ดังนี้

1. หลักสูตร การเรียนการสอนควรมีความหมายตอตัวเด็ก  และสะทอน
เหตุการณที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงของเด็ก

2. หลักสูตร การเรียนการสอนควรสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม โดย
การเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย อภิปราย และโตเถียงในระหวางการ
เรียนรูทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหเด็กสรางองคความรู  และประสบการณ
ของตน รวมตลอดถึงเขาใจความรู  และประสบการณท่ีตนเองมีอยู
มากขึ้น

3. หลักสูตรการเรียนการสอนควรเหมาะสม และสอดคลองกับระดับ
ความสามารถ ความสนใจและและอายุของเด็ก



4.ครูควรเปนแบบอยางของความสนใจ และสนุกสนานในการ
เรียนรู

5.อารมณและความรูสึกถือเปนสวนหนึง่ของหลักสูตร  การเรียน
การสอน

6.หลักสูตรการเรียนการสอนควรสงเสริม และใหโอกาสเดก็ในการ
ทํางานเปนกลุมรวมกับเพื่อนทั้งนี้  เพื่อสงเสริมความสามารถ  
หรือความฉลาดดานมนุษย การติดตอสื่อสารกับ  ผูอื่น  ซึง่
หมายรวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นท่ีแตกตางไปจาก
อื่น

7.หลักสูตร การเรียนการสอนควรสงเสริมรูปแบบการเรียนรูท่ี
หลากหลาย



เทคนิคและหลักการในการใชคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเทคนิคและหลักการในการใชคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

นักการศึกษาชีฟเวอร กลาววาคําถามเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
สงเสริมกระบวนการคิด และการพัฒนาความคิดขั้นสูง   การใช
คําถามเพื่อสงเสริมกระบวนการคิดมีดังนี้

1. ในการถามคําถามเด็ก ครูควรใหเวลาแกเด็กในการคิดและ
แสดงออก

2. คําถามที่ครูถามควรเปนคําถามปลายเปด

3. คําถามที่ครูถามควรเปนคําถามที่ชวยใหเด็กเชื่อมโยงประสบการณ
เดิมของตนกับการเรียนรูในปจจุบัน



4. ครูควรกระตุนและการสงเสริมใหเด็กเปนผูตั้งคําถามดวย
ตนเอง

5. ครูควรใชคําถามของเด็กในการกระตุนใหเด็กเรียนรู  และ
คนหาคําตอบ



การจัดกจิกรรมคณิตศาสตรเพื่อพัฒนากระบวนการคดิการจัดกจิกรรมคณิตศาสตรเพื่อพัฒนากระบวนการคดิ

การสื่อสารในการเรียนคณิตศาสตร ทั้งนี้เพ่ือสงเสริมใหเด็กหรือ

ผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียนรูไดอยางลึกซึ้งมากข้ึนโดยครู  หรือผูสอน
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการตรวจสอบ และสื่อสารในสิ่งที่ตน
เรียนในรูปแบบตางๆ กัน เชน  การอภิปราย พูดคุยในกลุม การ
เขียนบันทึกและการวาดภาพ เปนตน



การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรผานนิทาน

การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรใหสัมพันธกับ
ชีวิตประจําวัน

การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรเพือ่พฒันาความคิดที่
หลากหลาย



การจัดกจิกรรมวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาการจัดกจิกรรมวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดวิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม
 กิจกรรมทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดทํางาน

รวมกับเพื่อน ครูหรือผูใหญรอบตัว ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางสรรค
แรงจูงใจในการแสวงหาความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรถือ
เปนพื้นฐานของการเรียนรูทุกชนิดเกี่ยวกับโลก และเปนหัวใจ
สําคัญของการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตรถือเปน
เครื่องมือในการถามคําถาม การสํารวจ และการตอบสนอง ตอ
คําถามเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา



บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร

การเสาะแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนการคนหา
รูปแบบหรือกฎเกณฑ  ซึ่งสามารถกําหนดไดจากปรากฏการณหรือ
วัตถุทางธรรมชาติ โดยทั่วไป มนุษยมีชีวิตอยูทามกลางรูปแบบ  
Patterns เกิดขึ้นซ้ําๆ และกฎเกณฑตางๆ



นักการศึกษาโอเวนส กลาววาในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็ก ครูควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ 
ดังนี้ 

- เด็กจําเปนตองรูวา วิทยาศาสตร เปนวิธีการหนึ่งในการมองโลก
รอบตัว

- เด็กจําเปนตองมีประสบการณหรืเรื่องราวที่จะพูดคุย สนทนาชวย

- เด็กจําเปนตองมีเครื่องมือที่ชวยในการสังเกตและเปรียบเทียบ

- เด็กจําเปนตองรูและตระหนักวาความคิดของตนไดรับการยอมรับ
และเห็นคุณคา

- เด็กตองการเวลาที่ตอเนื่องในการคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวโดยไมมี
ผูใหญมาขัดจังหวะ



การสงเสริมมสีวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมการสงเสริมมสีวนรวมของผูปกครองในกิจกรรม
วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
1. กิจกรรมที่ควรจัดเปนกิจกรรมที่สนุกสนานและสงเสริมการมสีวนรวม

ของเด็กและผูปกครองสัมพนัธกับหนวยการเรียน  และไมใชเวลานาน
เกินไป

2. ครูควรสื่อสารใหผูปกครองทราบกับหนวยการเรียนรูที่เด็กกําลังสื่อสาร

3. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย

4. จัดอบรมและใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับเทคนิค

5. เสนอกิจกรรมและผูปกครองสามารถทาํรวมกันทีบ่านหรือสถานที่ที่
สามารถไปเยี่ยมชม

6. ครูควรเชื้อเชิญใหผูปกครองมาเยี่ยมชมชัน้เรียน หรือรวมกิจกรรมกับ
เด็ก



 การจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว

 นักการศึกษาคลีเมนส กลาววา  ศิลปะมีบทบาทอยางมากใน
การศึกษาของเด็ก กลาวคือ ศิลปะชวยใหเด็กเปนตัวของตัวเองการ
เลียนแบบของผูอื่น  เด็กแตละคนมีความตองการภายในที่จะ
แสดงออก ศิลปะถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยใหเด็กไดแสดงออก
ซึ่งความตองการภายในของตนเอง



ศิลปะศิลปะ

 เทคนิค

-การแสดงออกดานสายตา เชน ภาพวาด

 -การใชอุปกรณ วิธีตางๆ

-ความสัมพันธของตากับมือ

-ความฉลาดทางดานการใชรางกายหรือสวนตางๆของรางกาย



การรับรูการรับรู

 การรับรู

-ประสบการณดานสัมผัสตางๆดานสายตาการคิดดานสายตาการ
ออกแบบความฉลาดมิติสัมพันธ



วัฒนธรรมวัฒนธรรม

 วัฒนธรรม

-ศิลปะในบริบทของวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรกิจกรรม
ศิลปะในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณความ
ฉลาดดานมนุษยสัมพันธหรือการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น



บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม

 การที่ครูหรือผูปกครองเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกวัสดุอุปกรณใน
การทํางานศิลปะจะชวยใหเด็กเรียนรูคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และผลของอุปกรณแตละชิ้นที่มีตอกัน ขณะเดียวกันเด็กจะ
เรียนรูการผสมผสานวัสดุตางๆ เขาดวยกันเพื่อสรางสรรคผลงาน
ทางศิลปะของตน



การจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

 กิจกรรมศิลปะควรจัดอยูในบริเวณที่มีพื้นท่ีกวางขวางและมีความ
สงบขณะเดียวกันเด็กก็ควรจะมีอิสระท่ีจะมีอิสระที่จะทดลอง 
สํารวจวัสดุอุปกรณใหมๆ และสรางสรรคผลงานดวยตนเอง 
นอกจากนั้นกิจกรรมศิลปะควรสงเสริมใหเด็กใชประสาทสัมผัสทั้ง5 
ของตนเองใหมากท่ีสุด



ตัวอยางกิจกรรมศิลปะที่ครูสามารถจัดใหกับเด็ก มดีังนี้ตัวอยางกิจกรรมศิลปะที่ครูสามารถจัดใหกับเด็ก มดีังนี้

  - การพาเด็กไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑศิลปะ

  - การจัดหาหนังสือที่มีภาพวาดตางๆในชั้นเรียน

  - ศิลปะสีน้ํา

  - การเลนบล็อก

  



การจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดการจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

   ดนตรี  กลาววา เด็กทุกคนเปนนักดนตรีแตไมใชเด็กทุกคนมีโอกาส

คนความสามารถทางดานนี้ตนเอง ความคลายคลึงประการหนึ่ง
ระหวางดนตรีและศิลปะ คือ ดนตรีใชสงเสริมประสาทสัมผัสทั้ง
ตางๆ ของเด็กไมวาจะเปนดานมิติสัมพันธ การแยกความแตกตาง
ของเสียง ความเขาใจในความสัมพันธระหวางสวนยอยและ
สวนรวม



    มนุษยไดจัดกิจกรรมสรางสรรคของเด็กดนตรีสามารถพัฒนา

ความคิดสรางสรรคของเด็กอาทิ

  - การรองเพลง

   - การวาดภาพประกอบเพลง

   - การประดิษฐเครื่องดนตรีจากเศษวสัดุ

   



การจัดกจิกรรมการเคลือ่นไหวเพื่อพฒันากระบวนการคิดการจัดกจิกรรมการเคลือ่นไหวเพื่อพฒันากระบวนการคิด

- การเคลื่อนไหวแบบสลับขาง (Across-body movemnts)

   - การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุน ( Energising movements)

    - การเคลื่อนไหวในทางยาว (lengthening movement)



การจักกิจกรรมภาษาเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดการจักกิจกรรมภาษาเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

 ภาษาประกอบดวยทักษะสําคัญประการคือ การฟง การพูด การ
อานและการเขียน ซึ่งลวนสงผลตอการพัฒนากระบวนการคิดเด็ก
ทั้งสิ้นเด็กสามารถคิดไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนถาเด็กมีทักษะ
ดานการอาน การเขียน การพูด และการฟงดีขึ้น



บทบาทของครูในการดานภาษาบทบาทของครูในการดานภาษา
 - ครูควรจัดสิ่งแวดลอมที่หลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานการพูด

และการเขียนโดยการเปด

    - ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชการเขียน และการอานในวิธีการที่มี
ความหมายตอตัวเด็กขณะ ที่เด็กสํารวจ

    - ครูควรกําหนดชวงเวลาของการอานท่ีแนนอนตายตัวเปนประจําวันทุก
วัน

    - สงเสริมใหเด็กใช “ภาษา” อื่นๆ นอกเหนือจาการใชภาษาพูดเพียง
อยางเดียว

    - เปดโอกาสใหเด็กไดตีความหมาย และแกปญหาตางๆ โดยผานนิทาน



สรุปสรุป

 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเนนการสวน
รวมของผูเรียนในการคนควาอภิปราย โตเถียง สะทอนความคิด 
และลงมือปฏิบัติจริง โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหา สาระของวิชาตางๆ
และโดยผานการทํางานทั้งรูปแบบของงานกลุมและงานเดี่ยว



สมาชิกในกลุมสมาชิกในกลุม

          นางสาวจิรภา งามฉวี  53818601009 หอง 1 

        นางสาวรัตนา สายสกุล 53818601036 หอง 1

        นางสาววลิดา วิเศษศรี  53818601042 หอง 1

        นางสาววันทนีย คงนอย 53818602031 หอง 2

สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 4



อางองิอางองิ

เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน 

การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย


