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ฉ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงมาไดดวยดี จากความกรุณาและความชวยเหลือจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ซึง่ ทานไดให
คําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี ตลอดระยะเวลา
ในการทําวิทยานิพนธ ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานผูทรงคุณวุฒิทงั้ 3 ทาน ไดแก ดร.วรนาท
รักสกุลไทย อาจารย ดร.อัญญมณี บุญซื่อ และ อาจารย ดร.อรปรียา ญาณะชัย ที่ไดใหคาํ
ชี้แนะ ตลอดจนขอคิดที่เปนประโยชนอยางยิง่ ในการทําวิทยานพนธ
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ปทมศิริ ธีรานุรักษ จารุชยั นิวัฒน ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ และ อาจารย ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู กรรมการสอบวิทยานิพนธ
ที่ไดตรวจพิจารณาและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณผูบริหารและคุณครูอนุบาลทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
ทดลองใชเครือ่ งมือ และการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลว งไปดวยดี
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ี้ดวย
ขอขอบคุณเพื่อนเรียนรวมรุน ทีท่ ําใหการเรียนสนุกสนาน และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ชาว
ปฐมวัยทุกคนที่คอยเปนกําลังใจใหตลอดมา โดยเฉพาะคุณทิพวรรณ วรรณภักดี คุณปณฑิตา
สําราญกิจ คุณสุทธิชา มาลีเลศ คุณวราภรณ อิ่มบุญ และคุณปภัสสรา ถานอาดนา ที่คอย
ชวยเหลือในการเก็บขอมูล รวมทัง้ ขอขอบคุณคุณปวริศร พงศเพชรดิถ ที่ทาํ ใหผวู ิจยั มีกําลังใจ
ในการทํางานใหสําเร็จลุลวง
เหนือสิง่ อื่นใด ผูวิจยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัวและญาติพี่นอง
ที่รอคอยความสําเร็จและใหความรักความหวงใย คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหแกขาพเจา
จนประสบความสําเร็จในวันนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปฏิรูปการเรียนรูใหมกี ารสอนที่มงุ เนนกระบวนการคิดมากวาการจํา ครูจงึ ตองมี
วิธีในการสอน การใชคําถาม ใหเหมาะกับผูเรียน คําตอบของผูเรียนเกิดจากกระบวนการ
แสวงหาความรูที่หลากหลาย เด็กปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรู คําถามจึงมีบทบาท
สําคัญยิ่งตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คําถามเปนกุญแจที่นาํ เด็กนอยสูโลกกวาง เด็ก
ปฐมวัยเปนวัยที่กระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ หากผูใ หญที่อยูใกลชิดเด็กทุกคนไดรวมมือ
กันสงเสริมความตองการของเด็กอยางถูกวิธี ใหเด็กไดเรียนรูจากการเลนและการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดวยตนเอง โดยใชคําถามเปนเครื่องมือกระตุน ใหเด็กฝกคิด หาคําตอบในหลาย
รูปแบบ อีกทัง้ ใหเด็กไดฝกคิดอยางสม่าํ เสมอ ซึง่ ถือวาเปนการกระตุน ระบบการทํางานของ
สมอง นําเด็กไปสูการคิดแกปญหาไดตามวัย (จินตนา ปรีดานันต, 2549) คําถามสามารถ
เปนตัวกระตุนใหเด็กคิด เปนตัวนําพาใหเด็กเดินไปตามแนวทางที่จะคนหาคําตอบ ถือวาเปน
สถานการณหนึ่งที่ครูสรางขึน้ มาเพื่อพาผูเรียนไปพบกับสถานการณเรียนรูสิ่งใหม ๆ จะเปน
ตัวชี้นาํ ใหเด็ก ๆ ตองสังเกตสิ่งที่จะคนหาคําตอบ และรวบรวมขอมูลที่ไดปรึกษา ซักถาม
อภิปรายกัน และสรุปขอมูลความรู นําไปศึกษาคนควา อภิปรายหาขอสรุปเปนความรูตอไป
และชวยเปนแนวทางใหครูเลือกกิจกรรม นํามาจัดกระบวนการเรียนการสอนไดหลากหลาย
รูปแบบ ถาคําถามดี ๆ ก็สามารถที่จะกระตุนการเรียนรู ใหเด็กไดคดิ แบบใชความคิดดวย
สมองทัง้ ซีกซายและซีกขวา
การใชคําถามเพื่อพัฒนาเด็กนัน้ ถือเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งสําหรับคุณครูและ
ผูปกครอง รวมทั้งผูใหญที่อยูใกลชิดเด็ก นอกจากวาเราจะใชคําถามเปนกุญแจที่ชว ย
เปดเผย ความคิด ความเขาใจ รวมทัง้ ความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของเด็กแลว คําถามยังใชเปน
เครื่องมือสําคัญยิ่งในการกระตุนสมองเพื่อใหเสนใยประสาทแตกกิง่ กานสาขาไดมากมาย ซึง่
เปนตัวบงชี้ความเฉลียวฉลาดของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ (จินตนา ปรีดานันต, 2549)
การใชคําถามเปนกิจกรรมทีใ่ ชอยูเสมอในการเรียนการสอนเพื่อยั่วยุใหผูเรียนใชความคิดทั้งใน
ดานเหตุผล ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหปญหา ตลอดจนเขารวมกิจกรรม ครูจะตองใช
คําถามอยูเสมอและคําถามที่ใชควรเปนคําถามที่มปี ระสิทธิภาพ ใชสนองความตองการเพื่อให
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา และเกิด
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรอยางแทจริง ซึ่งมักพบวาครูผูสอนมักใชคําถามไมเปน หรือใช

2
เฉพาะคําถามที่ผูตอบตองใชความจํา เปนสวนใหญ ขอบกพรองตาง ๆ เหลานีม้ ีผลตอการ
เรียนการสอนมาก จําเปนที่จะตองพยายามฝกทักษะการใชคําถามใหมีประสิทธิภาพ
ทักษะการใชคาํ ถามมีความสําคัญอยางยิง่ ตอการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร ครู
ปฐมวัยควรฝกทักษะการใชคําถาม (พิมพพนั ธ เดชะคุปต, 2545)
 หาไมได ทัง้ นี้สว นหนึง่ เปน
ปจจุบันเราพบวา เด็กไทยคิดไมเปน จึงสงผลใหแกปญ
ผลมาจากการใหจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ ครูเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการใหความรู การ
ใหนักเรียนทองจําเปนสําคัญ ไมไดฝกทักษะการคิด การแกปญหา ปญหาเด็กไทย
จําเปนตองแกปญหาโดยดวน เพราะพืน้ ฐานการเรียนรูในโลกอนาคตคือกระบวนการคิด
วิเคราะห และการแกปญหา (ขจรศักดิ์ สีเสน, 2544) จากความจําเปนดังกลาว จะเห็นวา
คําถามมีความสําคัญอยางมากสําหรับการเรียนรู ครูจึงตองมีความชํานาญการในการใช
คําถาม และสามารถที่จะเลือกใชคําถามที่นาํ หรือเราใจใหเด็กไดใชความคิดอยางเหมาะสม
ซึ่งคําถามที่ดีจะชวยทบทวนความรูพนื้ ฐาน ชวยขยายความคิด และแนวทางในการเรียนรู
ของเด็กดวย ซึ่งวิวรรณ สารกิจปรีชา (2549) ไดใหขอเสนอแนะในการชวยใหเด็กฝกคิดมาก
ขึ้น โดยการหลีกเลี่ยงการทํางาน หรือโครงงานที่สามารถทําเสร็จสิ้นไดดวยวิธีเดียว จะตอง
จัดหาสื่ออุปกรณใหเด็ก ๆ เลือกใชไดหลากหลาย ใหโอกาสเด็ก ๆ บอกเลาใหฟง ถึงสิ่งที่
เด็กกําลังทําในขณะที่เด็กกําลังดําเนินการอยูดวย ทั้งนี้ครูและผูปกครองควรตระหนักวา
ประสบการณในการเดินทางสําคัญกวาจุดหมาย ปลายทาง กระบวนการทํางาน สําคัญกวา
ผลงาน สนับสนุนการแสดงออกของเด็กแตละคน ซึง่ อาจจะแตกตาง และมีความคิดเปนของ
ตนเอง หลีกเลี่ยงการกําหนดวิธีการใชสื่อ และการกําหนดโครงงาน หรือกิจกรรมใหกบั เด็กๆ
ถาหองเรียนใดเต็มไป ดวยตัวอยาง ของความคิดสรางสรรคของเด็กแตละคนละก็ ผลงานของ
เด็กแตละคนยอมแตกตางกันไป ครูตองใหโอกาสเด็กในการทํากิจกรรมตาง ๆ ใชคาํ ถาม
ปลายเปดกับเด็กอยางสม่ําเสมอ และฟงเด็กมากกวาการบงบอกชีน้ ํา
เพราะฉะนัน้ การใชคําถามของครูอนุบาลจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ครูตองคํานึงวาจะ
ใชคําถามแบบใดในการถามเด็ก ซึ่งในกิจกรรมแตละกิจกรรมอาจตองใชคําถามหลาย ๆ
คําถาม กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) กลาววา คําถามที่ดี ควรเปนคําถามที่เด็กตองคนหา
คําตอบ ไมใชเพียงการตอบรับวาใชหรือไม คําถามมีหลายประเภท คําถามที่ครูใชควรเปน
คําถามปลายเปด นัน่ คือ คําถามที่เด็กตองคิดหาคําตอบ มีหลายคําตอบและตองอาศัย
ขอมูลหลาย ๆ ทาง รูปแบบของคําถามนัน้ ควรไดมีการใชคําถามหลาย ๆ ระดับ จินตนา
ปรีดานันต (2549) ไดเสนอแนวคิดในการใชคําถามสําหรับเด็กวา คําถามเปนเครื่องมือ
สําคัญอยางยิง่ ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทีย่ ดึ เด็กเปนศูนยกลาง เพราะจะชวยให
เด็กกระตุนการคิด และสนใจสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว โดยแบงคําถามออกเปน 2 ระดับ คือ
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ระดับต่ําประกอบดวย คําถามใหสงั เกต คําถามใหทบทวนความจํา คําถามใหบอก
ความหมาย คําถามชี้บง คําถามนําและคําถามเราความสนใจ ซึ่งคําถามระดับต่ําที่กลาวมาก็
มีความจําเปนมาก เนื่องจากวาครูอาจเลือกใชคําถามเพื่อทบทวนความจํา ใชเชื่อมโยง
ความรูเชื่อมโยงประสบการณเดิมนําไปสูป ระสบการณใหมและควบคุมชั้นเรียนใหดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน และระดับสูง ประกอบดวย คําถามใหอธิบาย คําถามใหเปรียบเทียบ
คําถามใหจําแนกประเภท คําถามใหยกตัวอยาง คําถามใหวิเคราะห คําถามใหสังเคราะห
และคําถามใหประเมินคา ดังนัน้ ในการจัดประสบการณสําหรับเด็กนั้น ครูจะตองใชทั้ง
คําถามระดับต่ําและระดับสูง ทัง้ นี้จะตองขึ้นอยูกับวัยของเด็กดวยวา จะใชคําถามเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดใหกับเด็ก และควรใชคําถามทีห่ ลากหลายกับเด็กดวย ซึ่งสอดคลองกับ
จินดา คงแกว (2550) กลาววา คําถามทีใ่ ชถามเพื่อความมุง หมายทีแ่ ตกตางกันตาม
วัตถุประสงคของการถาม
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาคําถามมีความหลากหลาย และสามารถชวยใหเด็ก
เกิดการเรียนรูไ ดเปนอยางดี โดยการที่ใชคาํ ถามที่เหมาะสมตอกระบวนการคิด เพราะคําถาม
เปนเหตุของการคิด กลาวคือ คําถามเปนสิ่งเราที่เปนปญหา และเปนสิ่งเราที่เปนความ
ตองการและชวนสงสัย ซึ่งการใชคําถามเปนวิธกี ารที่สามารถนําไปสูกระบวนการคิดและการ
แกปญหาไดอยางรวดเร็ว และถาเด็กสามารถใชความคิดในการคนหาคําตอบในคําถามที่ครู
นั้นได ก็จะเปนตัวชวยตัวหนึ่งในการพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก รวมทัง้ การเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย แตทั้งนีท้ ั้งนัน้ การใชคําถามของครูก็มีความจําเปนที่จะตองมี
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ตองการดวย และจะตองมีความหลากหลายดวยสําหรับการใช
คําถามในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก เพื่อใหเด็กเรียนรูอยางหลากหลายและเปนการ
สรางการเรียนรูที่เปนกระบวนการการเรียนรูมากขึน้ ซึ่งจะนําไปใชไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
จากการที่ไดทาํ การศึกษา พบวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) ไดทําการประเมินโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 จากทัง้ หมด 175 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประเมินทั้งหมด 3 ดาน
ไดแก ดานผูเ รียน ดานครูผสู อน ดานผูบริหาร ผลการประเมินสวนใหญ พบวา ดานผูเรียน
ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะทางดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
สรางสรรค การคิดไตรตรอง สามารถในการไตรตรอง แกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนการ
กําหนดเปาหมายและสรางนิสัยรักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สวนดาน
ครูผูสอนพบวาควรพัฒนาใหครูมีความรูค วามเขาใจในการจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ พรอมทั้งการประเมินตามสภาพจริงและนําผลมาวิเคราะหเพื่อแกปญหาเด็ก
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รายบุคคล เพือ่ พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ รวมไปถึงการเปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหา
คําตอบ สรางองคความรูดวยตนเอง และดานผูบริหารพบวาควรใหโรงเรียนมีการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการเปดโอกาสใหชมุ ชนไดเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาดวย
จากผลการประเมินดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานในป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546 จากทัง้ หมด 175 เขตพืน้ ที่การศึกษา นั่นก็หมาย
รวมถึงโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีอยูท ุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
โรงเรียนประจําจังหวัดนี้ เปนโรงเรียนที่เปดสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ที่อยูใน
โรงเรียนเดียวกัน อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐมีนโยบาย
จะจัดทําขึน้ เพือ่ เปนตัวอยางและเพื่อการวิจัยโดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ คือ
จัดเตรียมความพรอม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน ใหการฝกอบรม
ครูและพี่เลี้ยงแกหนวยงานตาง ๆ ที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยที่ขอความชวยเหลือมา มี
การสาธิต นิเทศและชวยเหลือแนะนําเกีย่ วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และคนควาเกี่ยวกับ
การพัฒนาของเด็กปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนประจําจังหวัดนี้เปนโรงเรียนทีม่ ีเด็กเขาเรียนจํานวน
มากและมีหองเรียนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองการพัฒนาเด็กอยางยิ่ง และมีครู
จํานวนมากที่เปนผูสามารถพัฒนาเด็กไดอยางเต็มตามศักยภาพ และจากผลการประเมินทํา
ใหเห็นวา ครูควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ รวมไปถึงการเปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหาคําตอบ สรางองคความรูดวย
ตนเอง และดวยเหตุผลนี้เองทีท่ ําการพัฒนาเด็กใหมีศักยภาพจะตองเริ่มตนที่การพัฒนาที่
ครูผูสอนกอน
ที่กลาวมาทัง้ หมด จะเห็นไดวาคําถามนัน้ มีความสําคัญตอเด็กมาก เด็กจะเกิดการ
คิดพิจารณาสิง่ ตาง ๆ ไดอยางรอบคอบหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับการถูกกระตุนดวยการใชคําถาม
ของครู ซึ่งบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยนัน้ ถือเปนสิง่ สําคัญที่จะ
เปนตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาและการเรียนรูใหเปนไปตามวัยและมีศักยภาพสูงสุด
ดังนัน้ ผูวิจยั จึงสนใจที่จะทําการศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่เปนโรงเรียนประจําจังหวัด เนือ่ งจากวา ระดับชั้น
อนุบาลในโรงเรียนประจําจังหวัด มีจาํ นวนเด็กเขามาเรียนเปนจํานวนมาก รวมไปถึงจํานวน
ครูก็มีจํานวนมากดวย และดวยเหตุนี้เองจึงมีความจําเปนที่ตองทําการศึกษาการใชคําถาม
ของครูอนุบาล เพื่อจะไดนาํ มาใชเปนแนวทางในการแกปญหาการใชคําถามกับเด็กอนุบาลได
อยางเหมาะสม อันจะสงผลตอความสามารถทางดานการคิดอยางมีประสิทธิภาพตอครูและ
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เด็กไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ เปนการเสริมสรางรากฐานในการพัฒนาสําหรับเด็กให
กลายเปนมนุษยที่สมบูรณตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบงคําถามออกเปนระดับต่าํ และระดับสูง
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ครูอนุบาล ในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากทัง้ หมด 75 โรงเรียน มีจาํ นวนครูทั้งหมด
752 คน
2. การวิจัยในครั้งนีม้ ุงศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน แบงประเภทของคําถามเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 คําถามระดับต่ํา
2.2 คําถามระดับสูง
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การใชคําถาม หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนใหเกิดการ
คิด แกปญหา คนหาคําตอบของเด็ก ในขณะที่ครูจัดกิจกรรมใหกับเด็กอนุบาล โดยแบงเปน
2 ระดับคําถาม ไดแก
คําถามระดับต่ํา หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนาํ มาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบทีเ่ กี่ยวกับขอเท็จจริง คําตอบมีเพียงคําตอบเดียว แบงไดเปน 6
ประเภท ไดแก
คําถามใหสังเกต หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อ
กระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการรวบรวมขอมูล โดย
ไมเพิ่มความคิดเห็นสวนตัว
คําถามใหทบทวนความจํา หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชความรูหรือประสบการณเดิม
เกี่ยวกับชื่อ รายละเอียดของ คน สัตว สิง่ ของ สถานที่ จํานวน รวมทั้งเรื่องราวและ
เหตุการณ
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คําถามใหบอกความหมาย หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการตรวจสอบประสบการณเดิมหรือ
ความรูความเขาใจ คําจํากัดความ หรือลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ
คําถามชี้บง หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนาํ มาใชเพื่อ
กระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการระบุหรือเลือกตอบจากสิ่งของหรือรูปภาพ
คําถามถามนํา หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนาํ มาใชเพื่อ
กระตุนใหเด็กคิด และตอบคําถามประเภทเลือกตอบวา ใชหรือไม เคยหรือไมเคย ตองการ
หรือไมตองการ
คําถามเราความสนใจ หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กสนใจ และปฏิบัติตาม ในขณะที่ครูจัดกิจกรรมโดยไมไดตองการ
คําตอบ
คําถามระดับสูง หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนาํ มาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด โดยใชความคิด ความรูและประสบการณเดิมมาเปนพืน้ ฐานในการหาคําตอบ แบง
ไดเปน 7 ประเภท ไดแก
คําถามใหอธิบาย หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใช
เพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยนําความรูเดิมในการบอกลักษณะ บอกวิธีการ
บอกประโยชนและโทษ รวมทั้งเหตุการณตางๆ
คําถามใหเปรียบเทียบ หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยเปรียบเทียบความเหมือนความตางของ
สองสิ่ง ในดานคุณสมบัติ
คําถามใหจาํ แนกประเภท หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชเกณฑในการจัดกลุมสิ่งตาง ๆ
คําถามใหยกตัวอยาง หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการใหเด็กบอกหรือแสดง โดย
ยกตัวอยางเกีย่ วกับคน สัตว สิง่ ของ สถานที่ ประโยชนและโทษ รวมทั้งเหตุการณและ
เรื่องราวตาง ๆ
คําถามใหวิเคราะห หมายถึง ขอความหรือประโยคทีค่ รูนํามาใช
เพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการแยกแยะเหตุและผลตาง ๆ ซึง่ มีคําตอบ
มากกวา 1 คําตอบ
คําถามใหสังเคราะห หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใช
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เพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชการสรุปความสัมพันธระหวางขอมูลยอยเปน
หลักการหรือความคิดใหม
คําถามใหประเมินคา หมายถึง ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการพิจารณาคุณคาของสิ่งตาง ๆ กอน
ตัดสินใจเลือกอยางมีเหตุผล โดยใชกฎเกณฑที่เปนที่ยอมรับ
ครูอนุบาล หมายถึง บุคคลที่ทาํ หนาทีจ่ ัดการเรียนการสอนระดับชัน้ อนุบาลปที่ 1
และ ชัน้ อนุบาลปที่ 2 ในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาประจําจังหวัดที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น
อนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและตัวอยางประชากร
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูอนุบาล ในโรงเรียนอนุบาลประจํา
จังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทั้งหมด 75 โรงเรียน มี
จํานวน 752 คน
1.2 ตัวอยางประชากร ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ครูอนุบาล ในโรงเรียนประจํา
จังหวัด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 19 จังหวัด จํานวน 246
คน โดยใชวิธกี ารสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน (Multi - Stage Random Sampling)
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ผูว ิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2 ชุด ประกอบดวย แบบบันทึกการใช
คําถามของครูอนุบาล และแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
ชุดที่ 1 แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล แบงออกเปน
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
(Check List) และแบบปลายเปด (Open Ended)
ตอนที่ 2 การใชคําถามของครูอนุบาล มีลักษณะเปนสถานการณ
ประกอบจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดใหและนิทานที่ครูเลือกอานเอง
ชุดที่ 2 แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล เปนแบบสังเกตแบบ
ปลายเปด (Open Ended) แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open
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Ended)
ตอนที่ 2 การสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล มีลกั ษณะเปน
แบบไมมีโครงสราง (Non- Structure Observation)
3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการใชคําถามที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2 กําหนดประเด็นคําถามในเครื่องมือและดําเนินการสรางเครื่องมือตาม
กรอบประเด็นที่กําหนดไว
3.3 ดําเนินการสรางแบบบันทึกและแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
ตามกรอบของประเด็นในดานการใชคําถามระดับต่ําและคําถามระดับสูง
3.4 นําเครื่องมือที่สรางไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหา ความถูกตอง และความเหมาะสมของการใชภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
3.5 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชตวั อยางประชากร
แตมีความใกลเคียงกับตัวอยางประชากร และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขความครอบคลุม
ของเนื้อหา ความถูกตอง และความเหมาะสมของการใชภาษา
3.6 ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยใหสมบูรณ จากนั้นจึงจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ
และนําไปใชเก็บขอมูลเพื่อการวิจยั ตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
4.1.1 ผูวิจัยสงจดหมายขอความรวมมือ จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ถึงผูบริหารโรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการใช
คําถามของครูอนุบาล และสงแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล กลับคืนทางไปรษณีย
มายังผูวิจยั ทัง้ นี้ผวู ิจัยไดแนบแนบจดหมายอนุมัติ และซองเปลาติดแสตมป เพื่อความสะดวก
ในการสงกลับทางไปรษณีย
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
4.2.1 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึกการสังเกตของครู โดย
ผูวิจัยติดตอทางโรงเรียน และนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลสงถึงผูบริหารของ
โรงเรียน
4.2.2 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล โดย
ดําเนินการกับครูอนุบาลชั้นปที่ 1 และชัน้ ปที่ 2 จํานวนระดับชัน้ ละ 2 คน จากโรงเรียน 4
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โรงเรียนที่เปนตัวแทนภูมิภาค รวมทั้งสิน้ 16 คน โดยทําการสังเกตครูอนุบาลคนละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 2 ชัว่ โมง คือ ในชวงเวลา 09.00 - 11.00 น. ระหวางการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณการเรียนรู ซึง่ เปนกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมกลางแจง โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัยใชการจด
บันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียง ขณะสังเกต
5. การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล และแบบสังเกต
การใชคําถามของครูอนุบาล แลวแยกวิเคราะหดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล และ
แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล โดยวิเคราะหประเภทคําถามแตละประเภท และหา
คารอยละของแตละประเภท นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความ
เรียง
5.2 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. นําขอมูลทีไ่ ดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใชคําถามของครูใน
การจัดการเรียนการสอนใหกบั เด็กอนุบาล
2. นําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาแนวทางและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับเด็กอนุบาล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
เพื่อศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกีย่ วของ ดังนี้
การใชคาํ ถาม
1. ความสําคัญของการใชคําถาม
2. ความหมายของการใชคาํ ถาม
3. ความหมายของคําถาม
4. ประเภทของคําถาม
5. หลักการใชคําถามที่ดี
6. การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
7. การใชคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
1. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
2. บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
3. เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
3.1 สื่อและการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
3.2 สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
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การใชคาํ ถาม
ผูวิจัยไดทาํ การศึกษาเกีย่ วกับการใชคําถาม พบวามีนักการศึกษาหลายทานไดให
รายละเอียดตาง ๆ ไวดงั นี้
1. ความสําคัญของการใชคําถาม
ผูวิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูใหความสําคัญของการใชคําถามไวดังนี้
จินตนา ปรีดานันต (2549) กลาวสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของการใชคําถาม
ไวดังนี้
1. การใชคําถามชวยใหครูเขาใจพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
2. การใชคําถามชวยใครูเขาใจสภาพแวดลอม พฤติกรรม และปญหาของ
เด็ก
3. การใชคําถามชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู และพฤติกรรมชี้บงถึงวุฒิภาวะที่
ทําใหเกิดการเรียนรู ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้
3.1 ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
3.2 ฝกใหผูเรียนรูจกั และคนหาคําตอบไดดวยตนเอง
3.3 ชวยใหครูทราบแนวคิด หรือความคิดเห็นของผูเ รียนไดอยาง
เหมาะสม
3.4 สงเสริมใหผูเรียน มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
3.5 ชวยใหผูสอนสามารถประเมินความเขาใจของผูเรียนเกีย่ วกับบทเรียน
เนื้อหาทีเ่ รียน และประเมินผลการเรียนการสอนได
3.6 ชวยใหครูทราบถึงความรูพ ื้นฐาน และประสบการณเดิมของผูเ รียน
จนสามารถจัดประสบการณ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม
4. ชวยใหผูเรียนไดนาํ ความรู ประสบการณ จากที่ไดรบั ในการจัดการเรียน
การสอนไปใชในชีวิตประจําวัน
กรมวิชาการ (2549) ไดระบุไวใหเห็นถึง ความสําคัญของการใชคําถามคือ
1. เพื่อเสริมสรางความสามารถทางการคิดใหแกผูเรียน การสอนที่ปราศจาก
คําถามจะไมสามารถ บมเพาะนิสยั การคิดที่ดีใหแกผูเรียนได
2. ใชเปนสวนเราความสนใจของนักเรียน ไดในทุกขัน้ ตอน เชน การถามให
สังเกต อาจใชในการเริ่มตนที่ดี การซักถามระหวางการเสนอความรูกอใหเกิดความเขาใจ
3. คําถามที่ดที ําใหเกิดการอภิปรายอยางตอเนื่อง เปนการขยายความคิด
และแนวทางการเรียนรูและคิดอยางมีเหตุผล
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4. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้มิไดหมายความ
ถึงเฉพาะแตการตอบคําถามอยางเดียว แตยังหมายถึงการมีสวนรวมเชิงพฤติกรรมดวย
5. ใชเปนสื่อกลางเชื่อมโยงระหวางความร็เดิมกัความรูใ หม
6. กอใหเกิดการคนควาและสํารวจความรูใ หม การใชคาํ ถามที่ดีเปนการ
ปลูกฝงนิสัยรักการคนควาดวย
7. ใชคําถามทบทวนหรือสรุปเรื่องราวที่สอนใหกระทัดรัดยิ่งขึ้น
8. ใชวัดผลความเขาใจ และความสามารถของผูเรียน รวมทั้งวัดผลการสอน
วาเปนไปตามจุดมุงหมายเพียงใด
9. ทําใหรูพนื้ ฐานและประสบการณเดิมของผูเรียน สามารถจัดประสบการณ
ไดเหมาะสม
10. ฝกผูเรียนรูจักหาคําตอบหรือแกปญหาดวยตนเอง
11. ชวยใหครูทราบความคิดเห็นของนักเรียน
ภาวนา เหวียนระวี (2550) กลาววาความสําคัญของการใชคําถามคือ
1. คําถามกระตุนใหเกิดการพัฒนาทางความคิด นําไปสูความเขาใจ และจะ
ทําใหเกิดการเรียน
2. คําถามที่สรางการเรียนรู จะทําใหนักเรียนมีแงคิดสิ่งแปลกใหม นําพาให
เกิดการเรียนรูท ี่ตรงกับจุดประสงค
3. การใชคําถามเพื่อทําใหเกิดการอภิปรายอยางกวางขวาง
อะกีบ สะไหน (2550) กลาววา ความสําคัญของการใชคําถามมีดังนี้
1. เสริมสรางความสามารถทางความคิดใหแกผูเรียน
2. ใชเปนสวนเราความสนใจ ทัง้ นี้อาจใช คําถามเพื่อกระตุนความสนใจของ
นักเรียน ไดในทุกขั้นตอน เชน การถามใหสังเกต อาจใช ในการเริ่มตนที่ดี การซักถาม ระหวาง
การเสนอความรูกอใหเกิดความเขาใจ
3. คําถามที่ดีทําใหเกิดการอภิปรายตอเนือ่ ง เปนการขยายความคิด และ
แนวทางการเรียนรู และคิดอยางมีเหตุผล
4. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้มิไดหมายถึง
เฉพาะแตการตอบคําถามอยางเดียว แตยงั หมายถึง การมีสวนรวมเชิงพฤติกรรมอีกดวย
5. ใชเปนสื่อกลางเชื่อมโยงระหวางความรูเ ดิมกับความรูใหม กอใหเกิดการ
คนควาและสํารวจความรูใหม การใชคําถามที่ดี ในบางครั้งจะเปนตนเหตุใหผเู รียนตองคนควา
เพิ่มเติม เปนการปลูกฝงนิสัยรักการคนควาใหเกิดขึ้น
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6. ใชคําถามทบทวนหรือสรุปเรื่องราวที่สอนใหกะทัดรัดยิ่งขึ้น ใชวัดผลความ
เขาใจ และความสามารถของผูเรียน รวมทั้งวัดผลการสอนวาเปนไปตามจุดมุงหมายเพียงใด
7. ชวยใหทราบถึงพื้นฐานและประสบการณเดิมของผูเรียน สามารถจัด
ประสบการณ การเรียนการสอนใหมใหอยางเหมาะสม
8. ฝกใหผูเรียนรูจักคิดหาคําตอบ หรือแกปญหาดวยตนเอง รวมถึงชวยใหครู
ทราบความคิดเห็นของนักเรียนและความตองการของนักเรียน
พิมพันธ เดชะคุปต (2545) กลาววา ความสําคัญของการใชคําถามมีดงั นี้
1. เสริมสรางความสามารถในการคิดใหแกผูเรียน
2. เพื่อเราความสนใจใชในการนําเขาสูบทเรียน
3. คําถามที่ดีจะทําใหมกี ารอภิปรายตอเนือ่ งกันไป
4. ขยายความคิด
5. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนใช
6. เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
7. กอใหเกิดการคนควาและสํารวจหาความรูใหม
8. ใชทบทวนหรือสรุปเรื่องราวที่สอน
9. ใชวัดความเขาใจ ความสามารถของผูเรียน และใชวัดการสอนของ
ผูสอนดวย
จากความสําคัญที่กลาวมาทัง้ หมดขางตน พอสรุปไดวา คําถามเปนสิ่งที่จะชวย
กระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู จากการคนควาหาความรู เสริมสรางความคิดใหมีความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ เปนตัวชวยในการทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูใหม
รวมไปถึงเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ทําใหครูจัดการศึกษาไดสอดคลองกับเด็ก ชวยประเมินผลการเรียนของเด็กและ
ประเมินการสอนของครูดวย
Carin และ Sund (1971) ไดกลาวถึงจุดมุง หมายของการใชคาํ ถามไวดังนี้
1. เพื่อเราความสนใจและจูงใจเด็ก
2. เพื่อประเมินและตรวจสอบความเขาใจของเด็ก
3. เพื่อวินิจฉัยจุดเดนและจุดบกพรองของเด็ก
4. เพื่อทบทวนและสรุปสิ่งที่เรียนมาแลว
5. เพื่อสงเสริมกระบวนการคิด
6. เพื่อนําเด็กปสูป ญหาใหมทนี่ า สนใจ
7. เพื่อเราใหเด็ก ไดคนหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
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8. เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
9. เพื่อชวยใหเด็กนําความรูไปใช
10. เพื่อประเมินบทเรียนวา บรรลุวัตถุประสงคหรือไม
จากที่กลาวถึงจุดมุงหมายการใชคําถามขางตน สรุปไดวา การใชคําถามเปน
การสงเสริมกระบวนการคิดและการตัดสินใจ เพื่อเราใหเด็กไดคนหาขอมูลเพิ่มเติม คิดหา
คําตอบหรือแกปญหาดวยตนเอง การใชคําถามที่เหมาะสมจะทําใหครูสามารถประเมินความ
เขาใจของเด็กไดจากการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ทําใหเกิดการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางครูกับเด็ก สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู
2. ความหมายของการใชคําถาม
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูใหความหมายของการใชคําถามไวดังนี้
จินตนา ปรีดานันต (2549) กลาววา การใชคําถาม คือ ความสามารถในการใช
คําพูดหรือประโยคทีม่ ีแนวโนมทีจ่ ะกระตุน หรือดึง (elicit) การตอบสนองของผูเรียนออกมา
จุดมุงหมายทีค่ รูใชคําถามถามนักเรียนมีหลายประการดวยกัน เชน ตองการทราบวานักเรียน
เขาใจหรือรูเรื่องที่ครูสอนแลวหรือไมเพียงไร นักเรียนอานหรือทําการบานที่กําหนดใหหรือไม
หรืออาจจะถามเพื่อเราความสนใจหรือทําความกระจางในจุดใดจุดหนึ่งโดยตรงก็ได การใช
คําถามนับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากสําหรับการสอนในปจจุบนั ทีผ่ ูสอนควรจะใชคําถาม
เปนสื่อใหผูเรียนไดคิดตาม หรือเปนสื่อในการใหผูเรียนไดเสาะแสวงหาความรูดวยตัวของเขาเอง
ครูควรใชคําถามเปนสื่อตลอดเวลาไมวา จะเปนการสอนดวยวิธีใด เชน การสาธิตประกอบการใช
คําถาม หรือการบรรยายประกอบกับการใชคําถามเพื่อสรางความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูแลว จะขาดการใชคําถามประกอบในขั้นตอนการอภิปราย
กอนการทดลอง การทดลอง และการอภิปรายหลังการทดลองไปไมไดเลย
พิมพันธ เดชะคุปต (2545) กลาววา การใชคําถามเปนทัง้ ศาสตรและศิลป คือ
ตองมีการศึกษาลักษณะของคําถาม และครูตองใชศิลปในการถามซึง่ เปนสิง่ จําเปน
เพราะฉะนัน้ ครูตองมีการฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะในการใช การใชคําถามสามารถดึงดูดความ
สนใจ ตองอาศัยประสบการณในการใช
Weigand (1971) กลาววา การใชคาํ ถาม คือ การใชคําพูดที่ตอ งการใหเกิดการ
ตอบสนองจากบุคคลที่ถูกถามคําถามโดยตรง เกิดความคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง และยัง
กระตุนใหคิดอยางมีเหตุผล และชวยพัฒนาความคิดใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
Cunningham (1971) กลาววา การใชคําถาม คือการใชคําพูดทีต่ องการคําตอบ
หรือตองการตอบสนองจากบุคคลที่ถูกถาม การใชคําถามเปนเครื่งมือสําคัญที่ใชในการแสวงหา
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ขอมูลหรือแปลความขอมูล การใชคําถามนั้น เปนสิ่งทีก่ อใหเกิดความอยากรูอยากเห็นและ
ชวยใหเด็กเกิดความคิด
จากความหมายของการใชคําถามทีน่ กั การศึกษาไดกลาวไวขา งตน สามารถสรุปได
วา การใชคําถามหมายถึง เทคนิคการใชคําพูดของครูที่กระตุนใหนกั เรียนใชความคิดหา
คําตอบของครู กระตุน ใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น เปนการพัฒนานักเรียนใหมี
ความคิดดานการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา ตลอดจนชวยพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
3. ความหมายของคําถาม
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูใหความหมายของคําถามไวดงั นี้
Cunningham (1971) กลาววา คําถาม คือ คําพูดที่ตองการคําตอบ หรือการ
ตอบสนองจากบุคคลที่ถูกถาม คําถามเปนเครื่องมือที่สาํ คัญทีใชในการแสวงหาขอมูล หรือ
แปลความหมายของขอมูล เปนสิ่งทีท่ ําใหเกิดความอยากรู อยากเห็น และชวยใหเกิดความคิด
Rowntree (1981) กลาววา คําถาม คือ คําถามเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับครั้งใน
ความหมายของการคนหาคําตอบนักเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรู หรือเปนเทคนิคการสอนของ
ครู ที่จะนําเด็กไปสูคําตอบโดยเร็ว เปนการเสริมใหเด็กไดตรวจสอบประสบการณหรือความรูที่
มีอยูในตนเอง
Weigand (1971) กลาววา คําถาม คือ คําพูดที่ครูตองการคําตอบสนองจาก
บุคคลที่มุงหวัง อันหมายถึง การคนพบและการตีความขอมูลดวย
จากความหมายของคําถาม ที่กลาวมาแลวขางตน จึงพอสรุปไดวา คําถามคือ
คําพูดหรือประโยค ซึ่งเปนไดทั้งพฤติกรรมทางวาจา หรือภาษาที่ใชเขียน เมื่อใชประโยค
เหลานี้แลว เปนผลใหผฟู งตองใชความคิด ในการคนหาความจริงดวยตนเอง โดยการแสวงหา
ความรูจากแหลงตาง ๆ เปนสิ่งทําใหเด็กกระตุนใหเด็กเกิดความคิดและนําไปสูระบวนการ
เรียนรูไดอยางถาวรและเต็มตามศักยภาพ
4. ประเภทของคําถาม
ผูวิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูใหประเภทของคําถามไวดังนี้
จินดา คงแกว (2550) กลาววา คําถามที่ใชถามเพื่อความมุงหมายที่แตกตางกัน
ตามวัตถุประสงคของการถาม มีดังนี้
1. ถามเพื่อเปรียบเทียบ เพือ่ ใหผูตอบคิดเปรียบเทียบความเหมือนกับความ
ตางของสิง่ ของ บุคคล หรือสถานที่ เชน สภาพภูมิประเทศของขั้วโลกเหนือและขัว้ โลกใตเหมือน
หรือตางกันอยางไร
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2. ถามเพื่อการตัดสินใจ ซึง่ ผูตอบจะตองจําแนกและตัดสินใจใหแนนอน เชน
คนไทยที่ประดิษฐฝนเทียมขึ้นคือ ม.ร.ว.เทวฤทธิ์ เทวกุล ใชหรือไม
3. ถามเพื่อการนําเอาความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ เปนการถามเพื่อการ
แกไขสถานการณตาง ๆ โดยอาศัยความรูหรือประสบการณที่มีอยูแลว เชน เมื่อเราหลงปา เรา
จะหาทางออกจากปาไดอยางไร จึงจะปลอดภัยที่สุด
4. ถามเพื่อการจําแนก ตองการใหผูตอบคิดจําแนกหรือจัดหมวดหมู หรือจัด
พวกใหม โดยอาศัยการเปรียบเทียบความแตกตาง ความเหมือนและความสัมพันธ และการจัด
กลุมใหม เชน สมตําประกอบดวยสารอาหารหมูใดบาง
5. ถามความสัมพันธระหวางเหตุผล ใหผตู อบสังเกตปรากฏการณวา เกิดขนได
อยางไร ผลเปนอยางไร เชน ฝนตกกับลูกเห็บ มีความสัมพันธกนั อยางไร
6. ถามเพื่อใหทราบความมุงหมาย ใหผตู อบบอกความมุงหมายของเนื้อเรื่อง
เชน หนังสือเรือ่ งพระมหาชนกเนื้อเรื่องทั้งหมดมีจุดมุง หมายสําคัญอะไรบาง
7. ถามเพื่อใหเกิดการคิดวิจารณ ใหผูตอบคิดในเรื่องความสมบูรณ ความ
ถูกตอง ผูตอบจะตองใครครวญอยางดีกอนที่จะตอบ เชน การจัดงานกีฬาสีที่ผา นมา มีอะไรเปน
บทเรียนที่ตองคํานึงถึงบาง อะไรที่คิดวาดีแลว และอะไรที่ยงั บกพรองอยู
8. ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น ใหผูตอบเกิดการสรุปผล ตัดสินใจ โดยอาศัย
ขอมูลความจริง หลักการเปนเกณฑ เชน ผืนปาไมที่อุดมสมบูรณของประเทศชาติกลายเปน
สภาพปาทีท่ รุดโทรมในปจจุบัน คงเหลือผืนปาไมรวมทัง้ ปาชายเลนที่อดุ มสมบูรณอีกเพียงไมถงึ
รอยละ 20 ของผืนดินทัง้ หมด ถาคิดวาอีก 10 ปขางหนา ประเทศของเราจะมีสภาพเปนอยางไร
9. ถามเพื่อเปดการอภิปราย ถามเพื่อใหไดมีการถกเถียง การพินิจพิจารณาการ
ตัดสินใจเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เชน ทานคิดวาควรสอนเพศศึกษาในโรงเรียนหรือไม เพราะเหตุใด
10. ถามเพื่อใหกําหนดนิยาม หรือใหอธิบาย เปนคําถามเพื่อสรุปความคิดรวบ
ยอดหรือความหมาย คํานิยาม คําอธิบายในคําหรือวลี เชน โปรดอธิบายคําวา “จัดระเบียบ
สังคม” โดยยอ
11. ถามเพื่อใหสังเกต ตองการใหหาคําตอบ โดยวิธีการสังเกต เชน ในปนี้
เพื่อน ๆ ของเราเดินทางมาโรงเรียน โดยวิธใี ดมากที่สุด
12. ถามเพื่อยัว่ ยุใหเกิดคําถามใหม ๆ ระหวางที่ผูเรียนกําลังคิด กําลังอาน
กําลังปฏิบัตงิ าน วาพบปญหาอะไรหรือไม เชน ขณะทีน่ ักเรียนกําลังทดลองเรื่องการทําปุย
ชีวภาพ มีขอสงสัยอะไรบางหรือไม
Bloom (1966) ไดจําแนกคําถามออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้

17
1. ความรูความจํา (Knowledge) หมายถึงคําถามที่ใหผูตอบใช
ความสามารถในการระลึกหรือจดจําเรื่องราวที่เคยเรียนรูม า
2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึงคําถามที่ใหผูตอบใช
ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความจากสื่อความหมายตาง ๆ พฤติกรรม
ดานนี้ผูตอบจะตองสามารถดัดแปลงแกไขสิ่งทีย่ ากใหมคี วามหมายทีเ่ ขาใจชัดเจนขึน้ ทัง้ นี้ตอง
มีความหมายอยูเฉพาะในเรือ่ งราวเทานัน้
3. การประยุกตความรู (Application) หมายถึงคําถามที่ตองการใหผูตอบใช
ความสามารถในการนําเอาหลักการ กฎเกณฑ และวิธกี ารดําเนินการตาง ๆ ของเรื่องราวที่ได
เรียนรูไปแลวมาดัดแปลงแกไขปญหาในสถานการณใหมหรือที่คลายคลึงกัน
4. การวิเคราะห (Analysis) หมายถึงคําถามที่ตองการใหผูตอบใช
ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวหรือเหตุการณที่สมบูรณวาประกอบดวยสวนยอย
อะไรบาง โดยอาศัยหลักเกณฑที่มาของเรื่องราวหรือเหตุการณนนั้
5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึงคําถามที่ตองการใหผูตอบใช
ความสามารถในการรวบรวมหรือประกอบสวนยอยทัง้ หลายใหเปนสวนรวม เพื่อสรุปตาม
ความสัมพันธระหวางขอมูลยอย ๆ ขึน้ เปนหลักการหรือแนวคิดใหมใหมีคุณคาและคุณภาพสูง
กวาเดิม
6. การประเมินความรู (Evaluation) หมายถึงคําถามทีต่ องการใหผูตอบใช
ความสามารถในการตัดสินคุณคา ประเมินคาโดยใชกฎเกณฑสนับสนุนความคิด
Gallagher และ Aschner (1994) ไดจําแนกคําถามเปน 4 ประเภท ซึ่งมี
จุดประสงคการถามเปนหลักดังนี้
1. คําถามความรูความเขาใจ (Cognitive Memory Questions) ไดแก
คําถามที่ตองการคําตอบเกีย่ วกับขอเท็จจริงและสิ่งที่ไดเรียนมาแลว
2. คําถามเอกนัย (Convergent Questions) ไดแก คําถามที่ผูตอบตองใช
ความคิด หาคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียวจากขอมูลที่มีอยู
3. คําถามอเนกนัย (Divergent Questions) ไดแก คําถามที่ผูตอบสามารถ
ใชความคิดเพือ่ คนหาคําตอบไดหลายคําตอบ เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบใชความคิด
หลายทิศทาง โดยอาศัยขอมูลหลักฐานมายืนยันคําตอบนั้น คําถามประเภทนี้สง เสริมใหผูตอบ
เกิดความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
4. คําถามประเมินคา (Evaluation Questions) ไดแก คําถามที่เปดโอกาส
ใหผูตอบตัดสินใจและประเมินคาสิง่ ตาง ๆ ดวยตนเอง
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จินตนา ปรีดานันต (2549) ไดแบงประเภทของคําถามเพื่อใชในการพัฒนาสมอง
โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. คําถามระดับต่ํา เปนคําถามที่เกีย่ วกับขอเท็จจริงซึง่ ไดมาจากความจํา
และการสังเกต คําถามประเภทนี้มกั มีคําตอบเดียวจํากัดคําตอบหรือคําตอบที่บอกไดวาถูกหรือ
ผิด แบงออกเปน 6 ชนิด ไดแก คําถามใหสังเกต คําถามใหทบทวนความจํา คําถามใหบอก
ความหมาย คําถามบงชี้ คําถามถามนํา และคําถามเราความสนใจ
2. คําถามระดับสูง เปนคําถามที่สงเสริมใหผูตอบใชความคิด นําความรูและ
ประสบการณเดิมมาเปนพืน้ ฐานสรุปหาคําตอบ สงเสริมใหผูตอบมีความคิดสรางสรรคและเกิด
ทักษะในการคิดอยางมีระบบ นอกจากนัน้ ยังเปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความ
คิดเห็น และกระตุนใหไดลองแกปญหาดวยตนเอง แบงออกเปน 7 ชนิด ไดแก คําถามให
อธิบาย คําถามใหเปรียบเทียบ คําถามใหจําแนกประเภท คําถามใหยกตัวอยาง คําถามให
วิเคราะห คําถามใหสังเคราะห และคําถามใหประเมินคา
กรมวิชาการ (2540) ไดระบุใหเห็นถึงการแบงประเภทของคําถามไวดังนี้
1. คําถามแบงตามลักษณะของการคิด สามารถแบงได 2 ประเภทคือ
1.1 คําถามระดับต่ําหรือคําถามปลายปด เปนคําถามที่เกีย่ วของกับ
คาเท็จจริง ไดจากการสังเกตและการจํา
1.2 คําถามระดับสูงหรือคําถามปลายเปด เปนคําถามที่สงเสริมใหเด็กคิด
เปรียบเทียบ จําแนก อธิบาย ยกตัวอยาง คนหาความจริง สรุปหาคําตอบ และมีการคิด
อยางสรางสรรค
2. คําถามแบงตามวัตถุประสงค สามารถแบงได 8 ประเภทคือ
2.1 คําถามใหสงั เกต ดวยการใชคําถามใหเด็กไดสงั เกตผานการใช
ประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก ตา หู จมูก ปาก และการสัมผัสของจริง ซึง่ เปนทักษะพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการจัดกิจกรรมใหเด็ก เพราะเด็กวัยนี้อาจจะเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดรับ
ประสบการณมากกวาเรื่องที่เด็กพูดออกมา ดังนั้นการตอบสนองเพือ่ ใหเด็กถายทอดเรื่องราว
ตาง ๆ ที่เด็กรู จึงเปนรากฐานเพือ่ การพัฒนาทุกดาน ที่สําคัญคือครูไมควรชี้นําความคิด
ควรฝกใหเด็กฝกหาคําตอบดวยตนเองจากการสังเกต
2.2 คําถามใหทบทวนความจํา เด็กวัยนีม้ ีความสามารถในการใชสมอง
สวนนี้ไดมาก เด็กสามารถนําความรูจากประสบการณเดมที่ไดรับมาใชตอบคําถาม โดยครูไม
คาดหวังคําตอบที่จริงจัง แตควรเปนการบอก เพื่อทบทวนและกระตุน ความสนใจ หรือ
เชื่อมโยงกิจกรรมใหม

19
2.3 คําถามใหบอกความหมายหรือคําจํากัดความ คําถามประเภทนีม้ ี
เพียงคําตอบเดียว เปนความสามารถในการจํา การระลึกถึงขอเท็จจริงของเนื้อหาที่เปนความรู
เฉพาะ สามารถบอกความหมายหรือคําจํากัดความได
2.4 คําถามใหอธิบาย เปนคําถามทีผ่ ูตอบตองมีความเขาใจ สามารถนํา
ความรูและประสบการณมาจัดระเบียบของเรื่องราวเปนรูปแบบใหม และสรุปเรื่องราวได
ถูกตอง
2.5 คําถามเปรียบเทียบ ผูตอบตองมีความสามารถนําขอความรูต าง ๆที่
มีอยู ไปใชในสถานการณทเี่ กิดขึ้น วามีความเหมือนหรือตางกันอยางไร โดยเฉพาะคุณสมบัติ
ที่นาํ มาเปรียบเทียบเปนคุณสมบัติที่แทจริง
2.6 คําถามแบบจําแนกประเภท เปนการใชความสามารถในการจําและ
นําขอความรูทไี่ ดเรียนมาจัดจําแนกประเภทได เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจกั การแบงพวกการ
เรียงลําดับ โดยใชเกณฑที่เด็กคิดเองหรือที่ผูอื่นคิดไว หรือสามารถบอกเกณฑที่ใชในการแบง
พวกหรือลําดับสิ่งของที่ผูอนื่ ทําไว
2.7 คําถามใหยกตัวอยาง เปนคําถามที่ตองการใหผูตอบใช
ความสามารถในการนําความรูและประสบการณเดิมจากการใชทกั ษะการสังเกต การคิดการ
หาคําตอบ ซึง่ สามารถตอบไดหลายคําตอบ
2.8 คําถามใหวิเคราะหและประเมิน เปนความสามารถของผูตอบที่
คิดคนหาความจริงหรือแยกแยะหารายละเอียด หาสาเหตุและผลของปญหาตางๆ ได
ทิพวรรณ จักรกรีนทร (ม.ป.ป.) โดยทั่วไปคําถามมีอยู 3 ประเภท คือ
1. คําถามที่ใชความคิดพืน้ ฐาน
2. คําถามเพือ่ การคิดคน ไดแก ถามความเขาใจ ถามการนําไปใช ถามเพื่อ
เปรียบเทียบ ถามเหตุและผล ถามใหสรุปหลักการ
3. คําถามที่ขยายความคิด ไดแก ถามใหคาดคะเน ถามการ
วางแผน ถามใหวิจารณ ถามใหประเมินคา
พิมพันธ เดชะคุปต (2545) ไดกลาววา คําถามจําแนกโดยใชเกณฑตาง ๆ ได
หลายลักษณะ เชน คําถามระดับต่ํา คําถามระดับสูง คําถามงาย คําถามยาก นักการศึกษาบาง
กลุมแบงประเภทคําถามตามระดับ ขั้นของการใชความคิดในพุทธิพสิ ัย (Cognitive Domain)
ตามแนวคิดของ Benjamin Bloom โดยแบงคําถามเปน 6 ประเภท คือ
1. ถามความรู คําถามที่มีคาํ ตอบแนนอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับขอเท็จจริง
คําจํากัดความ คํานิยาม คําศัพท กฎ ทฤษฎี ถามเกีย่ วกับใคร (who) อะไร (what) เมื่อไร
(when) ที่ไหน (where) รวมทั้งใชหรือไม
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2. ถามความเขาใจ คําถามที่ตอ งใชความรู ความจํา มาประกอบเพื่อ
อธิบายดวยคําพูดของตนเอง เปนคําถามที่สูงกวาถามความรู และการออสโมซิส จงอธิบาย
ลักษณะของผูม ีสุขภาพจิตดี
3. ถามการนําไปใช คําถามทีน่ าํ ความรูและความเขาใจ ไปใชแกปญหา
ในสถานการณใหม
4. ถามการวิเคราะห คําถามทีใ่ หจําแนกแยกแยะเรื่องราวตาง ๆ วา
ประกอบดวยสวนยอยอะไรบาง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว หรือเหตุการณ
นั้น
5. ถามการสังเคราะห คําถามที่ใชกระบวนการคิด เพื่อสรุปความสัมพันธ
ระหวางขอมูลยอย ๆ ขึน้ เปนหลักการ หรือ
6. ถามการประเมินคา คําถามที่ใหนักเรียนตีคุณคา โดยใชความรู
ความรูสึก ความคิดเห็นในการกําหนดเกณฑ เพื่อประเมินคาสิง่ เหลานั้น เชน ความคิดเห็นของ
เพื่อนคนใด เหมาะสมที่สุด ผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรของกลุมใดดีที่สุด
สรุปไดวา คําถามไดจําแนกออกเปนเรือ่ งราวของความรูความจํา ความเขาใจ การ
วิเคราะห การสังเคราะห โดยรูปแบบคําถามมีทั้งแบบเอกนัยและอเนกนัย ซึง่ สามารถเลือก
นําไปใชใหเหมาะกับวัตถุประสงคในการเรียนรู การใชคําถามของครูควรคํานึงถึงบทบาทในกร
ถามคําถาม เชน การใชคําถามปลายเปด รับฟงและใหเวลาในการคิดหาคําตอบของเด็ก การ
ใหเสรีภาพแกเด็กในการตอบคําถาม ซึง่ จะเปนการสงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพที่เด็กพึงมี
5. หลักการใชคําถามที่ดี
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูใหหลักการใชคําถามทีด่ ีไวดังนี้
นภเนตร ธรรมบวร (2544) ไดกลาวถึงหลักในการใชคําถามที่ดีไวดังนี้
1. ครูควรใหเวลาแกในการคิดและแสดงออกซึ่งความคิดของตน ครูไม
ควรเรงเด็กใหตอบคําถามมากเกินไป หรือเปนผูตอบคําถามเอง
2. คําถามทีค่ รูใชควรเปนคําถามปลายเปด ซึ่งสงเสริมการแกปญหา การ
เปรียบเทียบ และทางเลือก คําถามทีห่ ลากหลาย ไมใชมีเพียงคําตอบเดียว ทัง้ นี้ดเพื่อใหเด็กมี
ความคิดที่เปดกวาง สามารถคิดไดหลายทาง
3. คําถามทีค่ รูใชควรเปนคําถามที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของตนกับ
การเรียนรูในปจจุบัน
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4. ครูควรกระตุนและสงเสริมใหเด็กเปนผูต ั้งคําถามดวยตนเอง ซึง่ ครูอาจชวย
กระตุนเด็กใหถามคําถามโดยวิธกี าร เปดโอกาสใหเด็กถามคําถาม สงเสริมใหเด็กตอบคําถาม
ดวยตนเอง ซึง่ จะนําไปสูการถามคําถามตอไป
5. ครูควรใชคําถามของเด็กในการกระตุน ใหเด็กเรียนรูและคนหาคําตอบดวย
ตนเอง
Turney (1976) ไดกําหนดลักษณะคําถามที่ดีไวดงั นี้
1. ถามอยางชัดเจน สมบูรณ
2. ถามเพื่อกระตุน ใหเด็กเชื่อมโยงความคิดกับความรูเดิม
3. ถามเพื่อปูพนื้
4. ถามแบบสรุปและแคบ
5. ใหเด็กมีสว นรวมในการอภิปราย
6. ถามกระตุน ความคิดสรางสรรค
7. ใชคําถามในระดับสูง
8. ครูใชคําถามอยางคลองแคลว
9. ใหเด็กฝกถามคําถามครู
พิมพันธ เดชะคุปต (2545) ไดกําหนดลักษณะคําถามที่ดีไวดงั นี้
1. เตรียมคําถามลวงหนา เพราะจะสามารถถามไดเรียงลําดับจากงายไป
ยาก ตามลําดับเนื้อหา
2. ถามอยางมั่นใจโดยใชภาษาชัดเจนกระทัดรัด
3. ถามแลวตองมีเวลารอคอย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางทั่วถึง
จากนั้นจึงเรียกชื่อใหเด็กตอบคําถาม
4. ถามทีละคน และตอบทีละคน แตตองเปดโอกาสใหผูเรียนตอบ
หลาย ๆ คน ในคําถามเดียวกัน
5. ถามแลวไมทวนคําถามและไมทวนคําตอบ
6. ควรใชทาทาง เสียงประกอบการถามเพื่อกระตุนความสนใจ
7. ควรใชคําถามปูพื้น เมื่อตอบคําถามแรกไมได
8. ควรใชคําถามงายและยากปนกัน
9. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนถามคําถามผูสอน
ทิพวรรณ จักรกรีนทร (ม.ป.ป.) กลาววา หลักการใชคําถามที่ดมี ีดังนี้
1. ใชภาษางาย ๆ กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
เด็ก
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2. เตรียมคําถามไวลวงหนา จัดลําดับคําถามใหดี ไมวกวน
3. ควรใชคําถามใหกลมกลืนกันไปกับกิจกรรมการสอนทุกขั้นตอนไมใชมา
ถามตอนสุดทายเทานั้น
4. เวนระยะใหคดิ เมื่อถามไปแลว ครูควรรอคําตอบ สักระยะหนึง่ กอน
ไมควรเรงรัดเอาคําตอบทันที เพื่อเด็กจะไมมีเวลาคิดใหรอบคอบ จึงควรทอดระยะบางตาม
ความเหมาะสม
5. การถามควรใหเด็กทุกคนมีโอกาสตอบ ครูตองฉลาดพอที่จะเรียกให
ใครตอบ ครูตองเชื่อวาการตอบคําถามของเด็กเปนเรื่องพัฒนาความคิด ครูตองเขาใจปอน
คําถามใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็กดวย และไมควรถามเฉพาะเด็กที่เรียนเกงเทานั้น
6. กลวิธีในการเลือกเด็กใหตอบคําถามเกี่ยวกับการถามครู ควรกระทํา
ดังนี้ ไดแก ควรตั้งคําถามกอนที่จะกําหนดใหใครตอบ จะถามคนทีย่ กมือ หรือถามคนที่ไมยก
มือ จะใหฝา ยไหน ตอบใหอยูในดุลยพินจิ ของครู ไมควรเรียกนักเรียนที่ไมพรอมจะตอบ
พยายามหลีกเลี่ยงการใหตอบพรอมกันทัง้ ชั้น พยายามหลีกเลี่ยงการใหตอบเปนรายบุคค ไม
ควรถามซ้าํ ซากดวยคําถามเพียงคําถามเดียว
7. ควรปฏิบัติตอคําถามของนักเรียน อยางเหมาะสมปฏิกริ ิยาของครูตอ
คําตอบของนักเรียนเปน
จากหลักการใชคําถามทีด่ ีที่กลาวมาขางตน จะสรุปไดวา การใชคําถามที่ดีของ
ครูควรมีลักษณะดังนี้คือ เปนคําถามที่กระทัดรัด เขาใจงาย ซึง่ ครูจะตองเปดโอกาสใหเด็ก
แสดงความคิดเห็นในการตอบคําถาม และจะตองถามเด็กอยางทัว่ ถึงทุกคน จะตองเวน
ระยะเวลาใหเด็กคิดหลังจากที่ถามคําถาม และถาเด็กตอบไมไดใหครูเปลี่ยนคําถามใหม ซึ่ง
จะตองมีการเสริมแรงกับเด็กดวยเมื่อเด็กตอบคําถามได โดยสิง่ ที่สาํ คัญครูจะตองไมทวน
คําถามและคําตอบ เพื่อปลูกฝงใหเด็กตั้งใจฟง และครูจะตองไมถามรอมกันหลาย ๆ คําถาม
ซึ่งครูไมควรทีจ่ ะเรียกชื่อเด็กกอนถามเด็ก และควรใชคาํ ถามที่เปนคําถามกระตุน ความคิดให
มากที่สุด เพือ่ การเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของเด็ก
6. การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูวิจยั ศึกษาคนควาพบวามีผูใหหลักการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัยไวดังนี้
ชุลีพร สงวนศรี (2550) กลาววา คําถามเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและ
ชวยพัฒนาความคิดใหกับเด็ก หากเด็กไดรับการกระตุนและมีการเตรียมความพรอมดวยการใช
คําถามอยางถูกวิธีจะสงผลใหพัฒนาการทางสติปญญาเจริญงอกงาม ดังนัน้ คําถามนับวามี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการคิดของเด็ก เพราะการคิดของเด็กจะเกิดขึ้นตอเนื่อง
อยูตลอดเวลา เด็กจึงนําความรูเดิมมาเปนพืน้ ฐาน ในการทําความเขาใจกับความรูใหม
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คําถามจึงมีสว นชวยในการพัฒนากระบวนการคิด ครูควรสงเสริมใหเด็กไดคิดอยางมีเหตุผล
ใชคําถามกระตุนใหเด็กสนใจสิ่งตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางความคิด การใช
คําถามจึงชวยสงเสริมและทาทายความอยากรูอยากเห็นของเด็กไดเปนอยางดี
จินตนา ปรีดานันต (2549) กลาววา การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย คือ การที่
ครูเสนอปญหาหรือถามปญหาแกเด็ก เพือ่ เปนการฝกใหเด็กรูจักใชความคิด การหาเหตุผล
การวิเคราะหปญหา และการสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งมีองคประกอบหลาย
อยางที่ควรคาแกการพิจารณา ที่สําคัญ ไดแก หนาทีข่ องคําถาม ระดับคําถาม และคุณภาพ
ของคําถาม
นาตยา ปลันธนานนท (2540) กลาววา การใชคําถามของครูตอผูเรียนนัน้ เปนสิ่ง
สําคัญที่สุดในบรรดาวิธีทงั้ หลายที่ครูใช เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจุดมุงหมายที่ครูตั้งไว ดังนัน้
เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียน การใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
มีดังนี้
1. ถามคําถามมากกวาการใชคําตอบ โดยเฉพาะคําถามปลายเปด
เพราะคําถามประเภทนี้ จะกระตุนความคิดสรางสรรคและความคิดวิเคราะหของเด็ก
2. พูดใหนอยลงและฟงใหมากขึ้น เมื่อถามคําถามแลว ควรใหรอเวลา
คําตอบ เพราะเด็กตองการเวลาที่จะดูดซับคําถาม และปรับเปลี่ยนขยายโครงสรางของสมอง
เพื่อตอบคําถามนั้น ๆ
3. ใหเสรีภาพแกผูเรียน สนับสนุนทั้งการตอบและการถาม ที่จะเลือกเรียน
กิจกรรมตาง ๆ เพราะผูเ รียนจะไดมีโอกาสใชสติปญญาในการตัดสินใจวาจะเรียนอะไรดี
4. เมื่อเด็กตอบผิด อยาพยายามแกไขขอผิดพลาดในการใหเหตุผล แตควร
ถามคําถามหรือจัดประสบการณใหมใหเด็ก เพื่อจะไดแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง
5. ปรับกระบวนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจ
6. สรางบรรยากาศในการยอมรับฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ดังจะเห็นไดวา คําถามกับกระบวนการเรียนรูจะแยกกันออกไมได ตองเกิดขึ้นมาคู
กันอยูตลอดเวลา เนื่องจากวาเมื่อมีการจัดการเรียนรู ก็สามารถใชคําถามเพื่อที่จะชวยใหเด็ก
เกิดการเรียนรูจ ักคนพบคําตอบดวยตนเองและสามารถนําไปใชไดในชีวติ ประจําวัน นัน่ ก็
หมายความวา การใชคําถามกับเด็กปฐมวัยนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อเพื่อใหเด็กเกิดการ
เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
7. การใชคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ผูว ิจัยผูว ิจยั ไดทําการศึกษาเกีย่ วกับการใชคําถามเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
พบวามีนกั การศึกษาหลายทานใหรายละเอียดตาง ๆ ไวดังนี้

24
จินดา คงแกว (2550) กลาววา การคิดอยางมีประสิทธิภาพ มิใชเกิดขึ้นไดเอง
ตามกาลเวลา แตตองอาศัยเทคนิควิธีการที่ทาํ ใหเกิดการคิด ผลของการคิดจะแสดงออกมา
ทางการพูด การเขียนหรือทาทางที่สามารถสื่อสารใหผูอนื่ รูได การพัฒนาความสามารถการคิด
จึงควรใชเทคนิคตาง ๆ เขามาชวย เพื่อใหกระบวนการทางสมองพัฒนาขึ้นอยางเต็มศักยภาพ
เชน เทคนิคการใชคําถาม เทคนิคหมวก 6 ใบ เทคนิคการใชผังกราฟก เทคนิคการใชรูปภาพ
เทคนิคการใชนิทาน/เรื่องเลา เทคนิคการใชสถานการณ/ปญหา ฯลฯ เทคนิคการใชคําถามเปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาการคิดของนักเรียน
Schiever (1991 อางถึงในนภเนตร ธรรมบวร, 2549) กลาววา การถามคําถาม
ถือเปนองคประกอบสําคัญในการสงเสริมกระบวนการคิดและพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง
คําถามดีที่มีคณ
ุ คาเทียบเทากับการสอนทีม่ ีคุณภาพเลยทีเดียว
Barell (1999 อางถึงในนภเนตร ธรรมบวร, 2549 ) กลาววา การถามคําถามเปน
ความสามารถที่จะคิดอยางลึกซิ้ง นอกเหนือจากสิ่งที่เราไดยิน ไดเห็น และไดสัมผัสดวย
ความรูสึกของเราทัง้ หมด ในการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิดนัน้ ทักษะการ
ถามคําถามของครูนอกจากจะถือวาเปนหัวใจสําคัญประการหนึง่ แลว ครูจึงจําเปนตองเปน
แบบอยางในการถามคําถามที่ดีแกเด็กดวย โดยครูควรใชคําถามทีห่ ลากหลายเพื่อกระตุนให
เด็กเรียนรูดวย
ปานใจ จารุวณิช (2550) กลาววา รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด เปนการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ มีความหมายตอตัวเด็กและ
กระตุนใหเด็กไดใชความคิดอยางเต็มที่ ซึง่ จะนําไปสูกระบวนการเรียนรูดวยตนเองในที่สุด
นอกจากนัน้ สิง่ ที่เด็กรูจาํ เปนตองสอดคลองกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน ครูผูสอนควร
คํานึงถึงความแตกตางและความสนใจของผูเรียนแตละคนมากกวาเนื้อหา โดยที่ครูมหี นาที่
คอยกระตุนใหเด็กคนควาหาคําตอบตอคําถามที่ตนสนใจและรวมเรียนรูไปกับเด็กดวย รูปแบบ
การจัดโครงการนิทานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย โดยมีเทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีย่ ืดหยุนไดโดย
การคํานึงถึงความสนใจของเด็กเปนสําคัญ และเนนทักษะการถามคําถามของครูเพื่อกระตุน
การคิดและจินตนาการของเด็ก รวมถึงการรวมมือกันระหวางโรงเรียนและผูปกครอง ชุมชน ใน
การจัดการเรียนการสอน
ชาตรี สําราญ (2548) กลาววา การสอนทักษะการคิด การถามคําถาม และการ
อภิปรายเปนสิง่ ที่สาํ คัญในการพัฒนาทักษะความเขาใจ เพื่อที่จะไปพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูงตอไป ซึง่ ไดใหลักษณะคําถามและการกระทําทีช่ วยพัฒนาทักษะการคิดไวดงั นี้
1. คําถามเพื่อมองจุดใดจุดหนึง่
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2. คําถามเพื่อการขยาย
3. คําถามเพื่อการทําใหกระจาง
4. คําถามเพื่อการยกระดับการคิด
5. คําถามเพื่อการรับเขา
6. คําถามเพื่อการควบคุม
7. การวางเฉย
8. การใหเวลา
อารี พันธมณี (2545) กลาววา การตั้งคําถามแบบปลายเปดและเปนคําถามที่ยั่ว
ยุ และเราความรูสึกนึกคิดใหชวนคิดคนควา เพื่อใหไดความหมายทีล่ ึกซึ้งสมบูรณที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได คําถามลักษณะเชนนี้จะสามารถตอบถูกไดมากกวาหนึง่ ขอ หรือไมมีคาํ ตอบที่ถูก
เพียงคําตอบเดียว แตมีหลาย ๆ คําตอบ โอกาสทีน่ ักเรียนจะตอบไดถูกมากกวาหนึ่งคําตอบ
ซึ่งจะเปนการสงเสริมความกลาใหนักเรียนกลาตอบ กลาคิด ซึง่ คําถามทีถ่ ามมักลงทายดวย
“มีวิธีการใดบาง” “มีประโยชนอยางไรบาง” “มีอะไรมากกวานี”้ เปนตน และยังกลาวอีกวา
การสอนความคิดสรางสรรคนั้น จึงเนนความสําคัญของการจัดกิจกรรมที่ทา ทายและกระตุน
ความคิดสรางสรรค ตลอดจนการคํานึงถึงบรรยากาศที่สง เสริมใหคนกลาคิด กลาแสดงออก
และครูเปนบุคคลที่สําคัญทีจ่ ะทําใหกิจกรรมการเรียน การพัฒนาความคิดสรางสรรคเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ ครูจะตองเปนผูคน ควาหาความสามารถทางดานความคิดสรางสรรค
ภายในตัวเด็กจากพฤติกรรมตาง ๆ ที่เด็กพูด กระทํา และแสดงออก ดวยการสังเกตอยาง
ใกลชิดเวลาที่เด็กทํากิจกรรมหรือทํางาน และครูจะตองสนับสนุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค
โดยการสรางความมัน่ ใจใหเกิดขึ้นกับเด็กเพื่อใหเขากลาแสดงความสามารถของเขาออกมา
และครูไมควรเปรียบเทียบงานของเด็กกับเพื่อน นอกจากนี้ ครูควรชวยใหเด็กเขาใจดวยวา
ผลงานของเด็กแตละคนมีคณ
ุ คา เพราะเปนการแสดงออกถึงความคิดสสรางสรรคของเด็กแต
ละคน ซึ่งแตกตางกันดานศิลปะ และสิง่ ที่มีคา มากกวาการจะมาพิจารณาถึงรูปแบบ ขนาด
และการออกแบบของเด็กแตละคน
นภเนตร ธรรมบวร (2545) กลาววา หัวใจของการพัฒนากระบวนการคิด คือการ
จัดการเรียนการสอนใหเด็กมีสวนรวมในการคนหาขอมูล อภิปราย โตเถียง สะทอนความคิด
และลงมือปฏิบัติจริง โดยการทํากิจกรรมแบบรายบุคคลและแบบกลุม ครูสามารถนําวิธีการ
“ระดมสมอง” โดยผานการทํางานกลุม การระดมสมองมีความสําคัญสําหรับเดก เนื่องจาก
เปนการกระตุน ใหเด็กนําขอมูลที่มีอยูเ ดิมมาใชรวมถึงการสรางขอมูลขึ้นมาใหม จาก
ประสบการณที่ไดรับเพิ่มขึ้น การระดมสมองเด็กเรียนรูทจี่ ะ “ฟง” โดยไมมีความคิดที่ “ถูก”
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”ผิด” การเรียนรูการทํางานกลุมรวมกับเพือ่ น เด็กจะเรียนรูอยางรวดเร็ววาทุกความคิดมีคุณคา
และมีความหมายสําหรับผูถ ายทอดความคิดเสมอ เมือ่ เปนเชนนี้เด็กจึงมีลกั ษณะของการกลา
แสดงออก โดยปราศจากความกลัววาจะผิด
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัยมีวธิ กี าร
ที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใชคําถามของครูก็เปนสิง่ หนึ่งที่สําคัญที่เปนตัวกระตุน ใหเด็กเกิด
การเรียนรู พัฒนากระบวนการคิดอยางเต็มตามศักยภาพของเด็ก ยิง่ ถาครูใชคําถามที่
หลากหลายมากขึ้นก็ยิ่งจะทําใหเด็กมีการพัฒนาทางความคิดในลักษณะตาง ๆ ไดมากขึ้นตาม
ไปดวย ทําใหเด็กเปนผูท ี่มีความคิดและพัฒนาความคิดไดอยางตามวัย การจัดการเรียนรูแบบ
ใชคําถาม เปนกระบวนการเรียนรูที่มงุ พัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเรียน โดยผูสอนจะ
ปอนคําถามในลักษณะตาง ๆ ที่เปนคําถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผูเรียน ถามเพื่อให
ผูเรียนใชความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห วิจารณ สังเคราะห หรือการประเมินคาเพื่อจะตอบ
คําถามเหลานัน้
การจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูว ิจัยไดทาํ การศึกษาเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็ก
ปฐมวัย พบวามีนกั การศึกษาหลายทานใหรายละเอียดตาง ๆ ไวดังนี้
1. หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูใหหลักการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยไว
ดังนี้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) กลาววา การจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัย เนน
การอบรมเลี้ยงดูใหเกิดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนปนเลนทางประสาทสัมผัสทัง้ หา
วรวรรณ เหมชะญาติ (2545) กลาววา การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจัด
ในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ ผานการเลนเพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู
พัฒนาการทัง้ 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา
โดยจัดใหครอบคลุมประสบการณสําคัญที่กําหนดในหลักสูตร และควรคํานึงถึง ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ดังนี้
1. หลักการจัดประสบการณ
1.1 จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดย องค
รวมอยางตอเนื่อง
1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความ
แตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
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1.3 จัดใหเด็กไดพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต
1.4 จัดการประเมินพัฒนาการอยางตอเนื่อง เปนสวนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ
1.5 ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
Feeney และคณะ (1987 อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542) กลาววา เด็ก
ปฐมวัยจะเกิดการเรียนรูผา นประสบการณที่หลากหลาย ซึง่ จะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะ
หรือความคิดรวบยอดเกินกวาหนึ่งอยาง การเรียนรูขของเด็กนัน้ จะเรียนรูโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
1. การเรียนรูผานการเลน
2. การเรียนรูโดยการมีปฏิสมั พันธกับครู
2.1 การจัดประสบการณแบบหนึง่ ตอหนึง่
2.2 การจัดประสบการณแบบกลุมยอย
2.3 การจัดประสบการณแบบกลุมใหญ
Edcar Dell (1871 อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542) กลาววา การจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกบั ผูเรียนวาควรใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิง่ ทีเ่ ปนรูปธรรมมากกวาจาก
สิ่งที่เปนนามธรรม
เยาวพา เดชะคุปต (2542) กลาววา หลักในการจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการ
การจัดการศึกษาที่ ใหเด็กไดเรียนรูผานการกระทํา จากการเลน และมุงสอนเด็กตามศักยภาพ
ใหเด็กไดเรียนปนเลน และมุง พัฒนาการเด็กทัง้ 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม
และสติปญญา การศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาที่จัดขึน้ เพื่อชวยเหลือ ดูแล และสนับสนุนแก
ครอบครัวและผูปกครองที่สบื เนื่องมาจากปญหาการทํางานของผูปกครอง ปญหาครอบครัว
และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหบริการการศึกษาตองครอบคลุมการดูแลเด็กและ
การศึกษาตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ป ทั้งนี้ การอนุบาลศึกษา ถูกผนวกไปเปนสวนหนึง่ ของ
การศึกษาปฐมวัย ผูทาํ หนาที่เกีย่ วกับการศึกษาปฐมวัยจะตองมีความรูทั้งทางดานการศึกษา
ปฐมวัยพัฒนาการของเด็กและการเลี้ยงดูเด็กอยาง ถูกตอง โดยสอดคลองกับงานและภารกิจที่
จัดขึ้นในสถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล
เยาวพา เดชะคุปต (2542) กลาววา หลักการจัดประสบการณการเรียนรูมีดังนี้
1. ประสบการณการเรียนรูค วรใหสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน
2. ประสบการณการเรียนรูควรใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการ
ของผูเรียน
3. ประสบการณการเรียนรูค วรจัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสิง่ ที่จะ
 หาเปน เปนผูที่มีคุณธรรม
รียน และควรใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดเปน ทําเปน แกปญ
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4. ประสบการณที่จัดควรเปนสิ่งที่ความหมายตอตัวเด็ก กลาวคือ เกี่ยวของ
กับตัวเด็ก เปนประโยชนและใชไดในชีวิตประจําวัน
5. กิจกรรมทีน่ ํามาใชในการจัดประสบการณ ควรมีวธิ แี รงจูงใจ เราความ
สนใจของผูเรียนไมใหนาเบือ่ ควรทําใหเกิดความสนุกสนาน เนนการปฏิบัติและรวมกิจกรรม
มากที่สุด
6. ควรหาแนวทางในการประเมินผลที่เหมาะสม
ดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา การจัดประสบการณใหกบั เด็กนัน้ ไมควรคํานึงเนื้อหา
ของแตละวิชาเปนหลักเพียงอยางเดียว และไมควรแยกสอนเปนวิชา ควรจัดใหบูรณาการกันไป
เมื่อตองการเนนสิ่งใดก็สามารถสอดแทรกได ตองมีการพิจารณาใหเหมาะสม ความตองการ
และความสนใจของเด็กเปนสําคัญดวย
2. บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูกลาวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัยไวดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540) ไดแสดงใหเห็นวา กิจกรรมที่
จัดขึ้นมาสําหรับเด็กอนุบาลจะประสบความสําเร็จไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับบทบาทของครูที่มีตอ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก วึ่งไดกําหนดบทบาทครูในการจัดกิจกรรมและสงเสริม
ประสบการณสําหรับเด็กอนุบาลไวดังนี้
1. การตั้งใจฟงเมื่อเด็กพูด สนใจตอคําถามเด็ก ชมเชย ยกยอง ผลงาน
ของเด็ก ไมเปรียบเทียบเด็กกับคนที่ความสามารถมากกวา และใหโอกาสเด็กเลน และทํากิจ
กรรดวยตนเองอยางสรางสรรคและอิสระ
2. ควรมีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ มีระเบียบ ไมลําเอียง
3. สนทนากับเด็ก ใหเด็กเลาเรื่อง สงเสริมใหเลนบทบาทสมมติ
4. พาเด็กไปศึกษานอกสถานที่
5. มีความรูค วามเขาใจในพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กเปนอยางดี
6. จัดวัสดุอปุ กรณในการทํากิจกรรมใหเด็กอยางเหมาะสม
7. มีความรูค วามเขาใจในการจัดทํา และดัดแปลงสื่อที่ใชในการสอน
8. จัดสถานที่และบรรยากาศใหเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของเด็ก
9. ครูควรจะนําสิง่ ที่เด็ควรรูมาสูหองเรียน
10. ทดสอบพัฒนาการของเด็กอยูเสมอ ถาผิดปกติ ก็จดั กิจกรรมมาแกไข
11. พัฒนาวิธกี ารจัดกิจกรรมใหทนั สมัยอยูเสมอ

29
12. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก
13. จัดประสบการณหรือกิจกรรมที่ไมมีความโนมเอียงไปทางเพศใดเพศหนึ่ง
14. เปนผูสังเกตในการทํากิจกรรมของเด็ก
15. เปนผูใหคําแนะนําและประเมินผลในกิจกรรมนั้น ๆ
16. รูจักดัดแปลงกิจกรรม เพื่อไมใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย
17. เปนผูจัดและเก็บอุปกรณในระยะแรก ๆ
18. เปนผูกระตุนใหเด็กสนใจกิจกรรมอยูเสมอ
19. เปนผูสาธิตในการทํากิจกรรมที่ถกู ตองใหกับเด็ก
มัลลิกา เหมือนอบ (อางถึงใน ขาวจี่, 2546) กลาววา ครูตองชวยจัด
สภาพแวดลอมและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมและเอื้อใหเด็กพัฒนาทุกดาน ในขณะที่ยงั ไม
สามารถเรียนรูไดเอง อีกทั้งใหความรักความเขาใจ และเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด และการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กอนุบาลในแตละวันจะตองกอใหเกิดพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ
สติปญญา และสังคม เนนการเรียนรูผา นกิจกรรมที่หลากหลายที่งกลุมใหญและกลุมยอย
ประกอบดวยกิจกรรม 5 รูปแบบ ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรค
กิจกรรมวงกลม กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเสรี และเกมการศึกษา โดยใชสื่อการสอนที่
สนุกสนานและเปนรูปธรรม และสามารถสัมผัสได
นภเนตร ธรรมบวร (2549) กลาววา ครูเปนผูอาํ นวยความสะดวกจัด
ประสบการณการเรียนใหแกผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บทบาท
ของครูในยุคปจจุบัน ครูตองสอนหรือฝกใหผูเรียน ดังนี้
1. ฝกคิด คือ สอนใหผูเรียนคิดเองเปน
2. ฝกใหผูเรียนคนควา ศึกษาใหลึกซึง้ ในเรื่องใดเรื่องหนึง่
3. ฝกใหผูเรียนบริการสังคม คือสิ่งที่เรียนจะมีคุณคา เมื่อไดใชความรูนั้น
ใหเปนประโยชนตอสังคม
กรมวิชาการ (2540) ไดจัดทําหลักสูตรกอนประถมศึกษาแสดงใหเห็นถึงบทบาท
ของครูอนุบาลไวดังนี้
1. จัดสภาพแวดลอม ประสบการณ และกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก
กิจกรรมที่จัดสามารถยืดหยุนไดตามความสนใจของเด็ก
2. จดคําพูดของเด็กจากการสนทนา ระหวางเด็กดวยกัน และระหวางเด็กกับ
ครู เนื่องจากขอมูลเหลานีม้ ีความสําคัญในการเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
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3. ดูแลการรับประทานอาหารของเด็กอยางใกลชิด โดยฝกใหเด็กชวยตนเอง
ฝกมารยาทการรับประทานอาหาร ตลอดจนดูแลในเรื่องสุขนิสัยของเด็ก
4. จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน เพื่องดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก โดยจัดสื่ออุปกรณใหเพียงพอ และเหมาะสมกับวัย และความสนใจของเด็ก
5. ประเมินพัฒนาการของเด็กใหครอบคลุมทุกดาน ทัง้ นี้เพื่อนําผลมาเปน
ขอมูลในการสงเสริมพัฒนาการ และแกไขขอบกพรองของเด็กตอไป
6. จัดทํางานธุรการประจําชั้นใหถูกตอง และเปนประจํา
7. สงเสริมการเรียนรูของเด็กโยการยอมรับความรูสึก ความคิดเห็นของเด็ก
ใชคําถามเพื่อการกระตุนใหเด็กคิด ตลอดจนชมเชยใหกําลังใจเด็ก เมื่อแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม
8. ตรวจสุขภาพประจําวัน โดยการสัมผัสเด็ก เพื่อใหความรักความอบอุน
และตรวจอาการไขของเด็ก รวมทัง้ ความสะอาดของรางกาย และหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น ครู
ควรตรวจดูวามีใครเปนโรคบาง และทําการปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายไปยังเด็กอื่น
9. หากมีอุบัตเิ หตุเกิดขึ้น ครูตองใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน
10. สรางความสัมพันธกับผูป กครอง โดยการปรึกษาหารือรวมกัน เกีย่ วกับ
แนวทางการสรางเสริมและพัฒนาเด็ก
11. ใหความรูก ับผูปกครองเพื่อใหการพัฒนาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน
นภเนตร ธรรมบวร (2549) กลาวถึงบทบาทครูมีลกั ษณะดังนี้
1. ครูควรจัดสิ่งแวดลอมทีห่ ลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานการ
พูด และการเขียนโดยเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุย อภิปราย วาดรูปและเลาเรื่องที่ตนสนใจ
2. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชการเขียน และการอานในวิธีการที่มี
ความหมายตอตัวเด็กขณะที่เด็กสํารวจ และเรียนรูเกีย่ วกับโลกรอบตัว โดยการจัดหากระดาษ
ดินสอ สมุดโทรศัพท นิตยสารตางๆ รวมตลอดถึงวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการอานและการเขียน
ไวที่มุมบทบาทสมมุติ ทัง้ นีเ้ พื่อสงเสริมใหเด็กไดเลนเลียนแบบสิ่งที่เด็กเห็นในชีวิตประจําวัน
3. ครูควรกําหนดชวงเวลาของการอานทีแ่ นนอน ตายตัวเปนประจําโดยอาจ
เชิญพอแม ผูป กครองมาอานหนังสือใหเด็กฟง ขณะเดียวกันก็ควรจัดหาโอกาสในการพาเด็ก
ไปหองสมุด โดยพยายามสงเสริมใหเด็กไดเลือกยืมหนังสือดวยตนเอง
4. สงเสริมใหเด็กใชภาษาอืน่ ๆ นอกเหนือจากการใชภาษาพูดเพียงอยางเดียว
เด็กสามารถใชภาษาตาง ๆ มากมายนอกเหนือจากภาษาพูดในการแสดงออกซึ่งความตองการ
และความรูสึกของตนเอง เชน ในการเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะและภาษาเขียน เปนตน
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ภาษาตางๆ เหลานี้จะพัฒนาอยางรวดเร็วในเด็กปฐมวัย ดังนัน้ ครูจึงควรเปดโอกาสใหเด็กได
สื่อสารโดยผานการใชภาษาที่หลากหลายเพื่อชวยใหเด็กสามารถสื่อสารไดในทุกรูปแบบ
5. เปดโอกาสใหเด็กไดตีความหมาย และแกปญหาตางๆ โดยผานนิทาน
นิทานถือเปนเครื่องมือสําคัญ และจําเปนอยางยิง่ ในการพัฒนาความคิด ทัศนคติ และ
ความรูสึกของเด็ก
6. ในขณะอานหนังสือนิทานรวมกับเด็ก ครูควรแนะนําคําศัพทใหมๆ ใน
นิทานแกเด็ก เชน อาจชี้ใหเด็กตระหนักในความเหมือน และความแตกตางของคําตาง ๆ โดย
ครูอาจกระตุนใหเด็กนําคําศัพทใหม ๆ มาใชในการแตงประโยคได
7. ครูควรสงเสริมใหเด็กมีสว นรวมในการตกแตงชั้นเรียนโดนผานการใชภาษา
เพื่อใหเด็กเรียนรูที่จะมีความรับผิดชอบตอการอาน และการเขียนของตน และในขณะเดียวกัน
ครูก็ใหการยอมรับและยกยองงานเขียนของเด็ก เมื่อเด็กคนอื่น ๆ มาเห็นก็จะอาน ซึ่งทําให
ตระหนักวางานตนมีคุณคา และผูอื่นสามารถเขาใจความหมาย ทําใหเด็กอยากเขียนหนังสือ
มากขึ้น
8. ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดลองถูก-ลองผิดในการเขียน เมื่อเด็กเริ่มเรียนรูที่
จะเขียนคําตามเสียงที่ตนไดยิน ครูไมควรไปปรับแกคําที่เด็กพยายามสะกด หรือบอกวา ผิด
เพราะจะสงผลทําใหเด็กขาดความเชื่อมัน่ ในการอานและการเขียนของตนเอง และเด็กจะพึง่ พา
ผูอื่นในการสะกดคํา รวมตลอดถึงไมตองการแสดงความคิดเห็นของตนโดยผานการเขียนอีก
ตอไป
จากที่กลาวมาขางตน พบวา ครูผูสอนถือวามีบทบาทสําคัญมาก ทัง้ นี้เพราะเด็ก
จะสนุกกับการมาโรงเรียน และเรียนรูอยางมีความสุขไดก็ตอเมื่อครูเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดมีโอกาสเรียนรู คนควา และหาคําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง
การคนควาหาความรูของเด็กไมควรจํากัดแตเฉพาะในหองเรียนเทานัน้ แตเด็กควรไดมีโอกาส
คนควาผานสือ่ และวิธีการตาง ๆ ทีห่ ลากหลาย ทั้งนี้เพือ่ สงเสริมใหเด็กรูจักแสวงหาความรู
และสรางองคความรูไดดวยตนเอง และมีความตื่นตัวทีจ่ ะเรียนรูสงิ่ ใหม ๆ ตลอดเวลา
นอกจากนัน้ บทบาทครูจึงตองเปลี่ยนไปจากผูถา ยทอดความรูมาเปนผูอํานวนความสะดวก
ถามคําถามเพือ่ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และใหคาํ แนะนําผูเรียนมากกวาเปนผูบรรยาย
3. เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนโดยใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูกลาวถึงเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไวดงั นี้
ยุทธ ไกรวรรณ (2547) กลาววา เทคนิคการสอน จึงหมายถึง กลวิธีตา งๆ ที่ใช
เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดําเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อ
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ชวยใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ เชน ในการบรรยาย ผูสอนอาจใชเทคนิค
ตางๆ ที่สามารถชวยใหการบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การยกตัวอยาง
การใชสื่อ การใชคําถาม เปนตน
Barell (1999 อางถึงในนภเนตร ธรรมบวร, 2549 ) กลาววา ครูควรใชรูปแบบ
คําถามการถามคําถามทีห่ ลากหลาย เพื่อกระตุนใหเด็กเรียนรู ดังนี้
1. ในการถามคําถามเด็ก ครูควรใหเวลาแกเด็กในการคิดและแสดงออกซึ่ง
ความคิดของตน ครูไมควรเรงใหเด็กตอบมากเกินไป หรือเปนผูตอบคําถามเอง
2. คําถามที่ครูใชควรเปนคําถามปลายเปดซึ่งสงเสริมทักษะการคิดแกปญหา
ของเด็ก
3. คําถามที่ครูถามควรเปนคําถามที่ชว ยใหเด็กเชื่อมโยงประสบการณเดิมของ
ตนกับการเรียนรูในปจจุบนั หรือการเรียนรูใหม
4. ครูควรกระตุนและสงเสริมใหเด็กเปนผูต ั้งคําถามดวยตนเอง
5. ครูควรใชคําถามของเด็กในการกระตุน การเรียนรู และคนหาคําตอบดวย
ตนเอง
6. ครูควรใชคําถามที่สง เสริมจินตนาการของเด็ก
7. ครูควรใชคําถามที่สง เสริมทักษะการสังเกต และเปรียบเทียบ
8. ครูควรใชคําถามเพื่อสงเสริมอารมณ และความรูสึกของเด็ก
ไพเราะ พุม มั่น (2544) กลาววา นอกจากเทคนิคการสอนในรูปแบบตาง ๆ นี้แลว
ยังมีเทคนิคอืน่ ๆ ที่ใชในการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนตางๆ ดวย ไดแก การ
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก การเก็บเด็ก การชมเชยใหกําลังใจเด็ก การรองเพลง การใชคํา
คลองจอง การใชคําถาม เปนตน
จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นวาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีความสําคัญอยางยิ่งและมีหลากหลายรูปแบบดวยกัน เชน การใชคําถาม ซึง่ เปน
เทคนิคที่สามารถพัฒนาการเรียนรูของเด็กไดเปนอยางดีทั้งทางดานภาษา การคิด การมี
ปฏิสัมพันธ ซึง่ สิ่งตาง ๆ เหลานี้เองทีเ่ ปนการชวยสงเสริมพัฒนาการทางการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยไดอยางเต็มตามศักยภาพ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย
3.1 สื่อและการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูว ิจัยศึกษาคนควาพบวามีผกู ลาวถึงสื่อและการใชสื่อในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของ สือ่ การ
สอนวา อุปกรณการศึกษาทีน่ ํามาใชกับการสอนนัน้ เอง สื่อการสอนเปนองคประกอบของระบบ
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การสอน ซึง่ หมายถึงวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชเปนสื่อในการศึกษา ที่ทาํ ให
บทเรียนทีย่ ากและซับซอนกลายเปนเรื่องงายตอความเขาใจก็อาศัยสื่อการสอน เพราะฉะนั้น
การใชสื่อการสอนประกอบจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิง่ ที่ครูผูสอนจะตองรูจักและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
วิชัย ตันศิริ (2542) กลาววา สื่อการสอนหมายถึง ระบบการนําวัสดุ
อุปกรณ และวิธีการมาเปนตัวกลางในการศึกษาแกผูเรียน ดังนั้นจึงจําแนกประเภทของ
สื่อการศึกษา ออกมาเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. ประเภทวัตถุ (Material)
2. ประเภทอุปกรณ (Equipment)
3. ประเภทวิธกี าร (Methods)
ยุพาวดี วงศเพ็ญ (2551) กลาววา สื่อการศึกษา หรือสื่อการเรียนการ
สอนปจจุบนั ทั้งที่เปนสื่อประเภทวิธีการ หรือกระบวนการและสื่อที่เปนวัสดุสิ่งของและ
เครื่องมือ อาจจําแนกใหเห็นประเภทตามคุณสมบัติ ความเหมาะสมที่จะนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนทีแ่ ตกตางกันไป อยางไรก็ตามการเลือกใชสื่อใหสนองจุดมุงหมาย
ตัวครูผูสอนจําเปนตองพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี
ใหม ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิธกี ารเกี่ยวการเรียนการสอนทีถ่ อื ตัวครูเปนศูนยกลาง ทํา
ใหคุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียนรูพัฒนาไมเทาที่ควร สิ่งสําคัญที่ครูผูสอนและผูเรียน
ใหการยอมรับ นัน่ คือ กระบวนการในการรียนการสอนและบทบาทของสื่อการเรียนการสอน
ผนวกกับการวางแผนการเรียนการสอนที่ผสู อน ทุกคนควรจะตองกระทํากอนลงมือสอนและใน
ขั้นตอนการวางแผนการสอนจะทําใหครูทราบไดวา สื่อการเรียนการสอนประเภทใดทีส่ มควร
นํามาประกอบบทเรียนใหเกิดคุณคาและมีประสิทธิภาพ ควรใชเมื่อไร ตอนไหน ควบคูกอน
หรือหลัง เพื่อใหเปนไปตามแผนการเรียนการสอนที่ผูสอนไดกําหนดไว
จินตนา หมูผึ้ง (2535) ไดกลาวถึงคุณคาของสื่อการสอนไว ดังนี้
1. สื่อกับผูสอน
1.1 ชวยแบงเบาภาระของผูสอน
1.2 ชวยใหผูสอนสนุกสนานไปกับการสอน
1.3 เปนแรงผลักดันใหผูสอนตื่นตัวในการผลิตอุปกรณอยูเสมอ
1.4 ชวยใหครูผูสอนมีความเชื่อมัน่ ในการสอน
1.5 ชวยใหครูโอกาสสรางประสบการณเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สื่อกับผูเ รียน
2.1 กระตุนและสรางความสนใจใหผเู รียน
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2.2 ชวยใหเขาใจสื่อทีย่ ุงยากซับซอนและทําใหเกิดมโนทัศนอยางถูกตอง
และรวดเร็ว
2.3 ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล
2.4 ผูเรียนมีสว นรวมในการเรียนการสอน
2.5 ชวยดึงประสบการณจากภายนอกหองเรียนใหผูเรียนรับรู
3. สื่อกับการศึกษาระบบอืน่
3.1 สงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2 เปดโอกาสทางการศึกษามากขึน้
3.3 เปนแหลงวิชาการเพื่อชุมชน
พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ (2547) กลาวถึงการใชสื่อการเรียนการสอนดังนี้
1. การเตรียมพรอมกอนใชสื่อ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 เตรียมตัวผูสอน
1.1.1 ผูสอนตองศึกษาจุดมุงหมาย และวางแผนวาจะจัดกิจกรรม
อะไรบาง
1.1.2 เตรียมจัดหาสื่อและศึกษาวิธีการใชสื่อ
1.1.3 จัดเตรียมสื่อและวัสดุอื่นๆที่จะตองใชรวมกัน
1.1.4 ทดลองใชสื่อกอนนําไปใชจริง
1.2 เตรียมตัวเด็ก
1.2.1 ศึกษาความรูพื้นฐานเดิมของเด็กใหสัมพันธกับเรื่องที่จะสอน
1.2.2 เราความสนใจของเด็กโดยใชสื่อประกอบการเรียนการสอน
1.2.3 ใหเด็กมีความรับผิดชอบ รูจักใชสื่ออยางสรางสรรค ไมใช
ทําลาย เลนแลวเก็บเขาที่
1.3 เตรียมสื่อใหพรอมกอนนําไปใช
1.3.1 จั ด ลํ า ดั บ การใช สื่ อ ว า จะใช อ ะไรก อ นหรื อ หลั ง เพื่ อ ความ
สะดวกในการสอน
1.3.2 ตรวจสอบและเครื่องมือใหพรอมที่จะใชงานไดทันที
1.3.3 เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับสื่อ
2. การนําเสนอสื่อ เพื่อใหบรรลุผลโดยเฉพาะในกิจกรรมเสริมประสบการณ/
กิจกรรมวงกลม/กิจกรรมกลุมยอย ในการนําเสนอสื่อควรปฏิบัติดังนี้
2.1 สรางความพรอมและเราความสนใจใหเด็กกอนจัดกิจกรรมทุกครั้ง
2.2 ใชสื่อตามลําดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว
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2.3 ไมควรใหเด็กเห็นสื่อหลายๆชนิด พรอมๆกัน เพราะจะทําใหเด็กไม
สนใจกิจกรรมที่จะสอน
2.4 ผูสอนควรยืนอยูดานขางหรือดานหลังของสื่อที่ใชกับเด็ก ไมควรยืนหัน
หลังใหเด็ก จะตองพูดคุยกับเด็กและสังเกตความสนใจของเด็ก พรอมทั้งสํารวจขอบกพรองของ
สื่อที่จะใช เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
2.5 เปดโอกาสใหเด็กไดรวมใชสื่อ
วรวรรณ เหมชะญาติ (2549) ไดกลาวถึงการจัดหาสื่อและการใชสื่ออยางถูกวิธี
จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน แนวทางในการจัดหาและใชสื่อเพื่อพัฒนาเด็กมีดังนี้
1. การเลือกใชสื่อนอกจากเพือ่ สนองวัตถุประสงคในการสอน และมีความ
ปลอดภัยตอเด็กแลว ยังตองเปนสื่อที่เปนผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยทีส่ ุด เชน เปนสือ่ ที่เมื่อไมได
ใชแลวสามารถยอยทําลายได
2. สื่อและอุปกรณตางๆ ควรสะทอนวัฒนธรรมพื้นบาน เชน การใชเสือ่ มาทํา
กระเปาชองใสหนังสือ การใชผาพืน้ เมืองตัดเย็บเครื่องแบบของเด็กในโรงเรียน
3. เพื่อเนนคุณธรรมเรื่องการประหยัด การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และการใช
ความคิดสรางสรรค สื่อและอุปกรณควรมีลักษณะที่สามารถเวียนใชประโยชนในสภาพที่
เปลี่ยนไป เชน การใชผา ตั้งแตยังใหมจนเกาในกิจกรรมตางๆ กัน การใชวัสดุเหลือใชหรือเศษ
วัสดุ สื่อแตละชิ้นควรใชไดหลายๆ อยาง
4. เพื่อฝกนิสยั รับผิดชอบใหแกเด็ก สื่อและอุปกรณควรจะวางอยูในทีท่ ี่เด็ก
สามารถหยิบมาใชและนําไปเก็บเองได อีกทัง้ รูวิธีรักษา
5. เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเด็ก ผูปกครองและครู เพื่อใหผูปกครอง
มีความรูในสอนเด็กและเพื่อใหเด็กมีสื่ออุปกรณเพียงพอแกความตองการของเด็ก ผูป กครองควร
มีสวนรวมในการจัดหาสื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก
6. สื่อและอุปกรณจะตองทําใหเด็กสนุกสนานกับการเรียน เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และไดฝก หั ดเรี ย นรูดวยตนเอง ดัง นั้น จึ งควรเปน สื่อที่จะไมทําใหเ ด็กเกิดความรูสึก
ลมเหลว สื่อและอุปกรณจะตองมีหลากหลาย เพื่อสนองความแตกตางของอายุ ความสามารถ
และความสนใจของเด็กแตละคน ทั้งนี้สื่อและอุปกรณควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ
6.1 สื่อชิ้นเดียวสามารถสอนไดหลายเรื่อง
6.2 เปนสื่อที่เด็กสามารถจัดกระทําใหเกิดผลตางๆ ในหลายรูปหลายแบบ
ตามแตเด็กจะคิดสรางสรรคขึ้น
6.3 เปนสื่อที่เด็กเลนตามลําพังคนเดียวหรือเลนกับเด็กอื่นๆ ก็ได
6.4 เปนสื่อที่เด็กคนควาและคนพบขอความรูตางๆ จากการใชสอื่ นั้น โดย
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ไมใชการบอกโดยตรง
6.5 เปนสื่อที่เด็กสามารถเลนหรือใชไดเอง โดยไมจําเปนตองไดรับการ
ดูแลใกลชิดจากครู
6.6 เปนสื่อที่หาไดหรือทําขึ้นจากทรัพยากรในชุมชน
6.7 เปนสื่อที่ชวยสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
6.8 เปนสื่อที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของผูใช
6.9 เปนสื่อที่เด็กไดใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน ทัง้ การทอง การฟง
การสัมผัส การดม และการชิมอยางมีความปลอดภัย
6.10 เปนสื่อที่เด็กสามารถตรวจสอบความถูกตองของงานของตนเองได
วรวรรณ เหมชะญาติ (2549) กลาวถึงการใชสื่อการเรียนรูที่เหมาะสมจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนได แตการใชไมมีกฎเกณฑตายตัววาจะใชสื่อนัน้ เมื่อใด เทาไร หรือ
อยางไร ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับเนื้อหาที่สอน เพราะไมมีสื่อการสอนใดที่จะสามารถนําไปใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนไดทุกเรื่องทุกสถานการณ นอกจากนัน้ ยังขึ้นอยูก ับพื้นฐานและความเขาใจที่
ถูกตองของผูเรียน รวมทัง้ คุณประโยชนของตัวสื่อเอง ผูใ ชจะตองตัดสินใจถึงความเหมาะสมใน
การใชเอง การใชสื่อการเรียนรูที่ไมเหมาะสมหรือกรณีทจี่ ําเปนตองใช อาจเปนความพยายามที่
สูญเปลา การใชสื่อการเรียนรูในขั้นนี้อยูในระหวางการดําเนินการเรียนการสอน ซึ่งเปนขั้น
สําคัญที่ผูสอนไมควรพลาดในการใชหรือนําเสนอสื่อการเรียนรูนนั้ ๆ หลักที่ควรยึดเปนแนว
ปฏิบัติมีดังนี้
1. การใชสื่อการเรียนรูตามแผนที่วางไวโดยปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และ
เวลา ทีก่ าํ หนด เชน มีการสรางความพรอมใหกับผูเ รียนกอน โดยอาจมีสื่อกิจกรรมนําเขาสู
บทเรียน หรือมีการกลาวนํากระตุนความสนใจของผูเรียน การนําเสนอสื่อการเรียนรูนนั้ ตองให
เหมาะสมตามลําดับขั้นของแผนการสอน และควรเสนอเมื่อถึงเวลาตามลําดับทีว่ างไวจนครบ
ทุกชิน้ สื่อบางชนิด เชน ประเภทภาพ อาจใชเทคนิคการปดบังเขาชวยในการนําเสนอ ถายังไม
ถึงเวลาใชควรปดหรือเก็บไวกอน จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
2. การจัดสภาพการใชสื่อการเรียนรูใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้
ก) ในขณะที่ใชสอื่ การเรียนรูท กุ ครั้งควรพยายามสังเกตและสํารวจ
ขอบกพรอง ของสื่อและผูใ ชดวยเสมอ เพื่อเปนขอมูลในการนําไป
ปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป
ข) ควรกําหนดใหผูเรียนมีสว นรวมในการเรียนและเปดโอกาสใหมกี าร
ตอบสนอง ซึง่ ผูเรียนจะมีการตอบสนองหรือไม มากนอยเพียงไร ขึ้นอยู
กับสื่อทีน่ ํามาใช และเมื่อผูเรียนมีการสอบสนองแลว ผูสอนควรใหผล
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ยอนกลับทันที เพื่อใหผูเรียนทราบวาตนมีความเขาใจและเกิดการเรียนรู
ที่ถูกตองหรือไม
ค) อุปกรณหรือสื่อการเรียนรูใดที่ใชแลวควรเก็บทันที ถาเปนไปไดไมควรตั้ง
ทิ้งไว เพราะอาจทําใหมจี ุดสนใจมากเกินไป ทําใหผูเรียนเบนความ
สนใจไปอยูกบั สื่อที่ใชแลวที่ยงั คงตั้งแสดงอยูหนาชั้นเรียน
จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา สื่อการสอนทัง้ หลาย เปนเครื่องอํานวย
ประโยชนตอการเรียนการสอน กลาวคือ ทําใหบทเรียนนาสนใจ นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
ในบทเรียน และยังชวยทุนเวลาในการสอนอีกดวย ดังนั้นครูผูสอนจะตองหมัน่ ตรวจสอบและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ เพื่อเพิม่ ศักยภาพของครูผูสอน สวนการพัฒนาไป
จนถึงระดับใดนั้นขึน้ อยูกับความใสใจและความรับผิดชอบ สื่อการเรียนการสอนบางอยาง
อาจจะตองปรับปรุงแกไขเล็กนอย หรือบางประเภทอาจถึงขั้นทําขึน้ ใหมทงั้ หมดก็ได ซึ่งบทบาท
และเทคนิคของครูผูสอน รวมทั้งการเลือกใชสื่อและพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียน
ในแตละเนื้อหาสาระ ยอมสงผลตอผูเรียนไดทางหนึง่
3.2 สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
ผูวิจัยศึกษาคนควาพบวามีผูกลาวถึงสภาพแวดลอมในการจัดการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2547) กลาววา เนื่องจากผูเรียนจะเรียนรูจากการ
แสวงหาความรู เพื่อใหเกิดการสรางความรูดวยตนเอง แหลงความรูท ี่สนับสนุนการสืบคน จึงมี
ความสําคัญตอวิธีการเรียนรูด ังกลาว ครูจึงปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเนื้อหาสาระ มาเปน
ผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวก โดยการเตรียมการจัดสิ่งเราทีก่ ระตุนความสนใจผูเรียน
สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบหรือแกปญหาดวยตนเอง โดยการจัดหาแหลง
ความรู สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เหมาะสม ดังนัน้ ครูจึงมีบทบาทในการจัดแหลงความรูสําหรับ
ผูเรียนดังนี้
1. การเปนแหลงความรูสําหรับผูเรียน ทั้งนีเ้ นื่องจากในขณะที่เรียน
ผูเรียนจะตองการคําแนะนํา คําปรึกษาและขอความรูตาง ๆ ที่ชัดเจนถูกตอง และเปนขอมูลทันที
ครูจะเปนแหลงความรูทที่ รงคุณคาแกชุมชน ซึง่ ครูจะตองเตรียมตัวใหพรอม โดยการเตรียมหา
ความรูทเี่ กี่ยวของกับการจัดประสบการณที่ออกแบบไว ซึ่งความรูที่ผูสอนจะจัดเตรียมควรมี
ลักษณะดังนี้
1.1 เปนความรูท ี่ชัดเจน ถูกตอง สมบูรณ พรอมที่จะให
คําอธิบายที่เขาใจโดยงาย
1.2 เปนความรูท ี่มีความกวาง ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของ
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และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของผูเรียน
1.3 เปนความรูที่มีความลึกเพียงพอที่จะใชอธิบายและให
เหตุผลไดอยางชัดเจน
1.4 เปนความรูท ี่สามารถนําไปใชไดจริงหรือตอบคําถามได
1.5 เปนความรูท ี่บูรณาการกับความรูอ ื่น มิใชเปนความรู
เพียงดานเดียว
2. การจัดเตรียมแหลงความรูสําหรับผูเรียน นอกเหนือจากการจัด
สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเรียนรูตามกิจกรรมประจําวันแลว ในการจัดประสบการณที่เกิด
จากความตองการและความสนใจของผูเรียน ครูจะตองจัดเตรียมแหลงความรูเกี่ยวกับสาระที่
ผูเรียนเลือกทีจ่ ะเรียนรู ไดแก สื่อ อุปกรณตาง ๆ ที่จะใชสนับสนุนในการสืบคนขอมูล แหลง
ความรูทเี่ ปนสือ่ วัสดุ เปนบุคคลที่จะใหความรู รวมทัง้ กระบวนการและวิธีการที่จะใชเพื่อใหเกิด
ขอความรู ซึง่ การเตรียมแหลงความรูดังกลาวควรมีลกั ษณะดังนี้
2.1 เปนแหลงความรูท ี่ใหความรูโดยตรง เชน หนังสือภาพ
ภาพประกอบ สารานุกรม วีดิทัศน บุคคล วิทยากร ฯลฯ
2.2 เปนแหลงความรูที่มีความยากงายเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน นาสนใจ และมีกระบวนการใหความรูที่เหมาะกับธรรมชาติในการเรียนรูของผูเ รียน
2.3 เปนแหลงความรูที่มีปริมาณมากเพียงพอที่จะใชกบั
ผูเรียนทัง้ เปนรายบุคคลและรายกลุม
2.4 เปนแหลงความรูที่ผูเรียนมีสว นรวมในการจัดหา
จัดเตรียม การกําหนดกระบวนการและวิธใี ช และการดูแลหลังการใช
3. การจัดหาแหลงขอมูล เนื่องจากการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจะเปนการจัดหองเรียนแบบเปด การศึกษามิไดจํากัดอยู
เฉพาะในหองเรียน ผูเรียนจึงควรมีโอกาสเรียนรูทงั้ ในหองเรียนและในชุมชน ผูสอนจึงตองมีการ
จัดหาแหลงความรูในชุมชน เพื่อเปนแหลงสนับสนุนการสืบคน เสาะหาความรูของผูเรียน ซึง่
บทบาทในการจัดหาแหลงเรียนรูในชุมชน สามารถดําเนินการไดดังนี้
3.1 ศึกษาแหลงความรูในชุมชน โดยศึกษาวามีแหลงความรู
ใดบางทีเ่ กี่ยวของกับประสบการณสําคัญและสาระทีค่ วรเรียนรูในหลักสูตร สามารถนํามาใชใน
การจัดประสบการณในลักษณะใด จะตองดําเนินการอยางไรกับการนําแหลงความรูน ั้นมาใช
3.2 จัดทําทะเบียนแหลงความรูโดยศึกษารายละเอียดของ
แหลงความรูทกุ ๆ ดาน รวมทั้งขอมูลดานการติดตอ การประสานงาน เพื่อความสะดวกในการ
จัดประสบการณ
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3.3 การสรางความสัมพันธอันดีกับแหลงความรูในชุมชน ทั้ง
ที่เปนบุคคลและหนวยงาน เพื่อการประสานงานและการทํากิจกรรมรวมกันตอไป ทัง้ นี้เพื่อการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางสถานศึกษากับเครือขายตาง ๆ ในชุมชน
บทบาทของครูในการเปนแหลงความรู การจัดเตรียมและจัดหาแหลงความรูตาง ๆ ทําใหมีความ
พรอมในการจัดประสบการณที่เปนการสืบคนจากแหลงความรู ขณะเดียวกันกับการจัดการ
เรียนรูในรูปแบบดังกลาวนี้ ชุมชนจะมีโอกาสในการเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัด
ประสบการณใหกับเด็ก ทําใหผูเรียนไดเรียนรูไปพรอม ๆ กับการสรางความผูกพันกับชุมชน และ
เรียนรูกระบวนการสืบเสาะหาความรูจากสถานการณและสภาพการณที่แทจริง สามารถนํา
ความรูและวิธกี ารไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตได
ทิศนา แขมมณี (2545) การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ศักยภาพในการทํางานสวนหนึ่งของครูปฐมวัย คือ การจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กถือไดวา มี
อิทธิพลตอเด็กปฐมวัย เพราะสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน ของใช อุปกรณและ
เครื่องเลน เปนสวนสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย การที่ครูปฐมวัยจะสามารถ
ปฏิบัติงานในงานในหนาที่ไดอยางสมบูรณนั้น จะตองมีความรูความเขาใจ ในการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียนไดเปนอยางดี จึงจะทํา
ใหงานในหนาที่ของครูปฐมวัยมีประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษาปฐมวัย ดังนั้น
ครูปฐมวัยควรมีความรูความเขาใจในเรื่องตอไปนี้
ยุทธ ไกรวรรณ (2547) กลาววา การสรางบรรยากาศการเรียนรูใน
หองเรียน ใหเหมาะสมและเอื้อแกการจัดการเรียนรูนนั้ ถือวามีความสําคัญอยางยิง่ เพราะมี
ความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประสบความสําเร็จของเด็ก ทัง้ นี้ การสรางบรรยากาศการเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอนของครูจะเปนตัวบงชี้วา ครูเองมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และ
สามารถเปนผูน ําที่ดีของเด็กไดหรือไม ครูสามารถจัดหองเรียนหรือศูนยการเรียนใหเปนสถานที่ที่
นาเรียนหรือไม เด็กๆ รูสึกปลอดภัยในหองเรียนไหม เด็กทราบหรือไมวาครูคาดหวังอะไรในตัว
เด็กบาง บรรยากาศในหองเรียนเปนสิ่งทีค่ รูทุกคนสรางได หากครูมีความตัง้ ใจจริงที่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหไปสูเปาหมายทีว่ างไว
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
ณัฐกานต พามีสุขและคณะ (2544) ไดทาํ การศึกษาการใชคําถามของครูปฐมวัยใน
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ โรงเรียนเปย มเมธีวิทยาคม โรงเรียนหัวเฉียว ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กบานเกาะตาเพชร โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ และศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็กบานเชียงแสน พบวา มีการใชคําถามประเภทความรู ความจํา ความเขาใจมากที่สุด และ
ที่ครูใชนอยทีส่ ุด คือ คําถามสรางสรรค
มารศรี ญาณะชัย (2547) ทําการวิจยั พัฒนาการใชคาํ ถามสรางสรรคของครูปฐมวัย
ในจังหวัดอุตรดิตถ พบวา 1) การใชคําถามของครูปฐมวัยกอนการอบรม พบวามีการใช
คําถามเกี่ยวกับความรูความจํา และความเขาใจถึง รอยละ 85-90 นอกนัน้ เปนคําถาม
จินตนาการและคําถามปลายเปด โดยมีคา เฉลี่ยของคําถามสรางสรรคอยูที่ รอยละ 1.1 ตอ
คน 2) ครูปฐมวัยที่เขารับการอบรมโดยใชชุดฝกอบรมที่ผูวิจยั สรางขึน้ มีความสามารถในการ
ใชคําถามสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .01
ปวรา วงศปญ
 ญา (2551) ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลการอานเชิงวิเคราะหของ
นักเรียนชัน้ ประถมปที่ 2 ระหวางการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการใชคําถามกับการจัดกิจกรรม
โดยใชเทคนิคแผนผังความคิด พบวา นักเรียนกลุมทีม่ กี ารจัดกิจกรรมการอานเชิงวิเคราะห
โดยใชเทคนิคการใชคําถามและนักเรียนกลุมที่เรียนดวยเทคนิคแผนผังใชคําถามมีเจตคติตอการ
อานเชิงวิเคราะหสูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนดวยเทคนิคแผนผังความคิดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ณัฐฐากร ถนอมตน (2536) ไดทําการศึกษาผลการใชคําถามปลายเปดแบบเรา
ที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาล พบวา ความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาลกลุมที่
ไดรับการจัดประสบการณ โดยใชคําถามปลายเปดแบบเราสูงกวากลุมที่ไดรับการจัด
ประสบการณโดยการสอน ตามแผนการจัดประสบการณชั้นเด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ความคิดสรางสรรคดานการริเริ่ม ความคิดคลองแคลว
ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดละออของเด็กอนุบาลกลุม ทีไ่ ดรับการจัดประสบการณ
โดยใชคําถามปลายเปดแบบเราสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการสอน ตาม
แผนการจัดประสบการณชนั้ เด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 การพัฒนาทางความคิดสรางสรรคของเด็กอนุบาลกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณ โดยใช
คําถามปลายเปดแบบเราหลังการทดลองสูงขึ้น อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความคิดสรางสรรคดานการริเริ่ม ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิด
ละเอียดละออของเด็กอนุบาลกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณ โดยใชคําถามปลายเปดแบบเรา
หลังการทดลองสูงขึ้น อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตรีเพชร แสงเทียน (2534) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนประกอบการใชคําถามของครูที่มีความแตกตางกัน
พบวา 1) เด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครู
แบบกึ่งชี้แนะมีความคิดเชิงเหตุผลเพิม่ ขึ้น และ 2) เด็กปฐมวัยที่รับการจัดประสบการณการ
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เลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่งชี้แนะมีความคิดเชิงเหตุผลแตกตางกัน
กลาวคือ เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของ
ครูแบบกึ่งชี้แนะ มีความคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลน
สรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบชี้แนะ
ยุพดี กะจะวงษ (2535) ไดทําการศึกษาการใชคําถามเพื่อสรางความคิดรวบยอดใน
การแกโจทยปญ
 หาคณิตศาสตรของนัก เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 เขตการศึกษา 12 พบวา
1) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามที่ คณะวิจัยสรางขึน้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทยปญหาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ เรียนโดยใชแผนการสอนตาม
คูมือครูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของสสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอนการใชคาํ ถามที่ คณะวิจัยสรางขึ้น
จากหองเรียนที่มีขนาดตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกโจทย ปญหาคณิตศาสตรไมตางกัน
3) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอนการใชคาํ ถามที่ คณะวิจัยสรางขึ้น
มีความคิดรวบยอดในการแกโจทยปญหาสูงกวานักเรียนที่เรียนโดย ใชแผนการสอนตามคูมือครู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของ สสวท. อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4)
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชแผนการสอนการใชคําถามที่ คณะวิจัยสรางขึ้นจาก
หองเรียนที่มีขนาดเล็ก มีความคิดรวบยอดในการแกโจทย ปญหาสูงกวานักเรียนทีเ่ รียนจาก
หองเรียนใหญอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
อดิศักดิ์ พงศพิษณุ (2550) ไดทําการศึกษาผลการนิเทศแบบมีสวนรวมทีม่ ีตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ บบใชคําถามของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา 1) ความรูความเขาใจของครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูแบบใชกอนรับการนิเทศแบบมีสวนรวมอยูในระดับนอยมาก และหลังรับการนิเทศ มี
คะแนนสูงขึ้นกวากอนรับการนิเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกวาเกณฑที่
กําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เจตคติตอการจัดการเรียนรูแบบใชคําถามของ
ครูปฐมวัยกอนรับการนิเทศแบบมีสวนรวม และหลังรับกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม หลัง
รับการนิเทศมีคะแนนสูงกวากอนรับการนิเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สูงกวา
เกณฑที่กาํ หนด อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 3) ทักษะปฏิบัติในการจัดการเรียนรูแบบ
ใชคําถามของครูปฐมวัยเมื่อไดรับการนิเทศแบบมีสวนรวม สูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถดานทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานทักษะการคิดเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 5) ความคิดเห็นของผูบ ริหารและ
ผูปกครองตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ บบใชคําถามของครูปฐมวัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
เพื่อศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาการใชคําถามโดยแบงประเภทคําถามเปน 2 ระดับ คือระดับต่ําและ
ระดับสูง ผูว ิจยั ไดดําเนินการวิจัยในเรื่องการศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของกับงานวิจัย ประชากรและ
กลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลและการ
นําเสนอขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของกับงานวิจัย
ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเกี่ยวกับคําถาม การใช
คําถาม พัฒนาการทางภาษา พัฒนาการทางการคิด การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระดับคําถาม
ระดับต่ํา

ประเภทคําถาม
1. คําถามใหสังเกต
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อ
กระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชประสาท
สัมผัสทั้งหาในการรวบรวมขอมูล โดยไมเพิ่มความ
คิดเห็นสวนตัว โดยมีประเด็นยอยดังนี้
1.1 ผานประสาทสัมผัสทางตา
1.2 ผานประสาทสัมผัสทางหู
1.3 ผานประสาทสัมผัสทางจมูก
1.4 ผานประสาทสัมผัสทางลิ้น
1.5 ผานประสาทสัมผัสทางผิวสัมผัส
2. คําถามใหทบทวนความจํา
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชความรูหรือ
ประสบการณเดิม เกี่ยวกับชื่อ รายละเอียดของ คน
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตอ)
ระดับคําถาม
ระดับต่ํา (ตอ)

ประเภทคําถาม
สัตว สิ่งของ สถานที่ จํานวน รวมทั้งเรื่องราวและ
เหตุการณ โดยมีประเด็นยอยดังนี้
2.1 ทบทวนเกี่ยวกับชื่อ คน สัตว สิ่งของ
สถานที่
2.2 ทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียดของ คน สัตว
สิ่งของ สถานที่
2.3 ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ
2.4 ทบทวนเกี่ยวกับจํานวน
3. คําถามใหบอกความหมาย
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการตรวจสอบ
ประสบการณเดิมหรือความรูความเขาใจ คําจํากัด
ความ หรือลักษณะเฉพาะของสิ่งตางๆ โดยมี
ประเด็นยอยดังนี้
3.1 บอกเกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความ
3.2 บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
3.3 ปริศนาคําทาย
4. คําถามชี้บง
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการระบุหรือ
เลือกตอบจากสิ่งของหรือรูปภาพ โดยมีประเด็นยอย
ดังนี้
4.1 เลือกตอบจากสิ่งที่กําหนดใหมากวา 1 สิ่ง
4.2 เลือกตอบจากรูปภาพ
5. คําถามถามนํา
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และตอบคําถามประเภทเลือกตอบวา ใช
หรือไม ถามวาเคยหรือไมเคย ถามวาตองการ
หรือไมตองการ โดยมีประเด็นยอยดังนี้
5.1 ถามวาใชหรือไม
5.2 ถามวาเคยหรือไม
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตอ)
ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม
5.3 ถามวาตองการหรือไม
6. คําถามเราความสนใจ
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กสนใจ และปฏิบัติตาม ในขณะที่ครูจัดกิจกรรม
โดยไมไดตองการคําตอบ โดยมีประเด็นยอยดังนี้
6.1 ถามเพื่อใหยกมือตอบ
6.2 ถามเพื่อใหทําตามคําสั่ง

ระดับสูง

1. คําถามใหอธิบาย
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยนําความรูเดิมใน
การบอกลักษณะ บอกวิธีการ บอกประโยชนและ
โทษ รวมทั้งเหตุการณตางๆ โดยมีประเด็นยอยดังนี้
1.1 อธิบายลักษณะ
1.2 อธิบายวิธีการ
1.3 อธิบายเหตุการณและเรื่องราว
1.4 อธิบายประโยชนและโทษ
2. คําถามเปรียบเทียบ
ขอความหรือประโยคที่ครู
นํามาใชเพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ
โดยเปรียบเทียบความเหมือนความตางของสองสิ่ง
ในดานคุณสมบัติ เชน ขนาด ความยาว ความเร็ว
ความแข็งแรง เปนตน โดยมีประเด็นยอยดังนี้
2.1 เปรียบเทียบความเหมือน
2.2 เปรียบเทียบความตาง
2.3 เปรียบเทียบขนาด
2.4 เปรียบเทียบความยาว
2.5 เปรียบเทียบความเร็ว
2.6 เปรียบเทียบความแข็งแรง
3. คําถามใหจําแนกประเภท
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตอ)
ระดับคําถาม
ระดับสูง (ตอ)

ประเภทคําถาม
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชเกณฑในการจัด
กลุมสิ่งตาง ๆ โดยมีประเด็นยอยดังนี้
3.1 จัดกลุม
3.2 เรียงลําดับ
3.3 จับคู
4. คําถามใหยกตัวอยาง
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการใหเด็กบอกหรือ
แสดง โดยยกตัวอยางเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ
สถานที่ ประโยชนและโทษ รวมทั้งเหตุการณและ
เรื่องราวตาง ๆ โดยมีประเด็นยอยดังนี้
4.1 ยกตัวอยางเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ
สถานที่
4.2 ยกตัวอยางเกี่ยวกับเหตุการณและเรื่องราว
4.3 ยกตัวอยางประโยชนและโทษ
5. คําถามใหวิเคราะห
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใช
เพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการ
แยกแยะเหตุและผลตาง ๆ ซึ่งมีคําตอบมากกวา 1
คําตอบ โดยมีเกณฑดังนี้
5.1 ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น
5.2 ถามเพื่อใหหาเหตุและผล
5.3 ถามเพื่อใหแกปญหา
6. คําถามใหสังเคราะห
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใช
เพื่อกระตุนใหเด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยใชการ
สรุปความสัมพันธระหวางขอมูลยอยเปนหลักการ
หรือความคิดใหม โดยมีเกณฑดังนี้
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ตอ)
ระดับคําถาม
ระดับสูง (ตอ)

ประเภทคําถาม
6.1
6.2
6.3
6.4

ถามเพื่อใหคาดเดาเหตุการณ
ถามเพื่อใหแตงเรื่องใหม
ถามเพื่อใหตอบขั้นตอนหรือวิธีการ
ถามเพื่อใหกําหนดขอคิด

7. คําถามใหประเมินคา
ขอความหรือประโยคที่ครูนํามาใชเพื่อกระตุนให
เด็กคิด และคนหาคําตอบ โดยการพิจารณาคุณคา
ของสิ่งตาง ๆ กอนตัดสินใจเลือกอยางมีเหตุผล โดย
ใชกฎเกณฑที่เปนที่ยอมรับ โดยมีเกณฑดังนี้
7.1 ตัดสินวาดีหรือไมดี
7.2 ตัดสินวาควรเอาเปนแบบอยางหรือไมควร
7.3 ตัดสินวาจะเลือกหรือไมเลือก

ประชากรและตัวอยางประชากร
1. ประชากรที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ครูอนุบาล ในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทั้งหมด 75 โรงเรียน มีจํานวนครูทั้งหมด
752 คน
2. ตัวอยางประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูอนุบาล ในโรงเรียนประจําจังหวัด
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจํานวน 19 โรงเรียน มีครูจํานวน 246 คน
โดยใชวิธกี ารสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling วิธีการ
คัดเลือกตัวอยางประชากร มีดังนี้
2.1 ตัวอยางประชากรที่เก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการใชคําถามของครู
อนุบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1.1 การสุม จังหวัด ผูว ิจยั สุมจังหวัดที่ใชเปนตัวแทนภาค ตามภูมภิ าค 4
ภูมิภาค โดยการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก ในอัตราสวนรอยละ 25 (ศิริชัย กาญจนาวาสี,
2537) ของแตละภูมิภาค ไดจํานวน 19 จังหวัด แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตัวอยางประชากรจําแนกตามภูมิภาค และจังหวัด
ภูมิภาค

จํานวน
(จังหวัด)
17

ตัวอยางประชากร

ตะวันออกเฉียงเหนือ

19

ขอนแกน
นครราชสีมา
บุรีรัมย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด

5

กลาง

25

นนทบุรี
อุทัยธานี
จันทบุรี
ชลบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี

6

ใต

14

นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ระนอง
กระบี่

4

รวม

75

เหนือ

เชียงใหม
พิษณุโลก
แพร
สุโขทัย

รวม
(จังหวัด)
4

19

2.1.2 การกําหนดครูอนุบาล ผูวิจยั กําหนดใหครูอนุบาลจากโรงเรียนในขอ
2.1.1 ทุกคน เปนผูใหขอมูลไดครูอนุบาลชั้นปที่ 1 จํานวน 121 คน และครูอนุบาลชั้นปที่ 2
จํานวน 125 คน รวมจํานวนทัง้ สิ้น 246 คน ดังตารางที่ 3 ดังนี้

48
ตารางที่ 3 ตัวอยางประชากรที่เก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
ภูมิภาค

จังหวัด

โรงเรียน

ครู

รวม

อนุบาลชั้นปที่ 1 อนุบาลชั้นปที่ 2
(คน)
(คน)

เหนือ

เชียงใหม
พิษณุโลก
แพร
สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลแพร
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

6
6
6
6

6
6
6
6

51

ตะวันออก ขอนแกน
เฉียงเหนือ นครราชสีมา
บุรีรัมย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด

โรงเรียนอนุบาลขอนแกน
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด

7
11
6
6
8

8
11
6
6
9

78

กลาง

นนทบุรี
อุทัยธานี
จันทบุรี
ชลบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

5
3
5
10
8
6

5
3
4
10
9
6
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ใต

นครศรีธรรมราช โรงเรียนนครศรีธรรมราช
ชุมพร
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ระนอง
โรงเรียนอนุบาลระนอง
กระบี่
โรงเรียนอนุบาลกระบี่

6
8
3
4

6
9
3
4

43

121

125

246

รวม

19

19
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2.2 ตัวอยางประชากรทีเ่ ก็บขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถามของครู
อนุบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.2.1 การสุมจังหวัด ผูวิจัยสุม จังหวัดที่เปนตัวอยางประชากร ภูมิภาคละ
1 จังหวัด จากจังหวัดที่เปนตัวแทน 19 จังหวัด โดยการจับฉลาก ไดตัวอยางประชากร 4 จังหวัด
ไดแก พิษณุโลก ขอนแกน สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช
2.2.2 การกําหนดครูอนุบาล ผูวจิ ยั ทําการกําหนดครูอนุบาลชัน้ ปที่ 1
และอนุบาลชัน้ ปที่ 2 จากโรงเรียนที่ไดจาก ขอ 2.2.1 ดวยการกําหนดจํานวนในอัตราสวนรอย
ละ 25 (ศิริชัย กาญจนาวาสี, 2537) ของจํานวนครูทงั้ หมดในแตละระดับชั้น ไดระดับชั้นละ 2
คน รวมโรงเรียนละ 4 คน โดยใหผูอาํ นวยการโรงเรียนเปนผูคัดเลือกตามความสมัครใจ ได
จํานวนครูทงั้ สิน้ 16 คน จากทัง้ หมด 51 คน ดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 จํานวนครูอนุบาลที่เก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการสังเกตการใชคาํ ถามของ
ครูอนุบาล
ภูมิภาค

จังหวัด

เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต
รวม

พิษณุโลก
ขอนแกน
สุพรรณบุรี
นครศรีธรรมราช
4

โรงเรียน

อนุบาลพิษณุโลก
อนุบาลขอนแกน
อนุบาลสุพรรณบุรี
อนุบาลนครศรีธรรมราช

4

จํานวนครู(คน)
อนุบาลชั้นปที่ 1
อนุบาลชั้นปที่ 2
ครูอนุบาล ครูอนุบาล ครูอนุบาล ครูอนุบาล
ทั้งหมด ที่ใหขอมูล ทั้งหมด
ที่ใหขอมูล
6
2
6
2
7
2
8
2
6
2
6
2
6
2
6
2
25
8
26
8

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 2 ชุด ประกอบดวย แบบบันทึก
การใชคําถามของครูอนุบาล และแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล โดยมีลกั ษณะดังนี้
ชุดที่ 1 แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
(Check List) เกี่ยวกับดานเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณการทํางาน ประสบการณการ
ฝกใชคําถาม
ตอนที่ 2 การใชคําถามของครูอนุบาล มีลักษณะเปน
สถานการณประกอบ ประกอบไปดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การใชคําถามของครูอนุบาลจากการอาน
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นิทานเรื่อง “สงครามสัตวปา ”
สวนที่ 2 การใชคําถามโดยครูอนุบาลเลือกอานนิทาน
เอง 1 เรื่อง
ชุดที่ 2 แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล แบงเปน
2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบเติมขอความที่
เปนขอเท็จจริง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ผูบันทึก ผูถูกบันทึก โรงเรียน ระดับชัน้ วันที่ เวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดที่บันทึกการสังเกต
ตอนที่ 2 การสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล มี
ลักษณะเปนแบบสังเกตแบบไมมีโครงสราง (Non- Structure Observation) ในประเด็นการใช
คําถามของครู ประเภทของคําถามที่ครูอนุบาลใช
การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ จากตํารา วารสาร บทความจากอินเตอรเน็ต
งานวิจยั ตางๆ ทีเ่ กี่ยวของเกีย่ วกับคําถาม การใชคําถามของครูอนุบาล การจัดการเรียนการสอน
ในการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจยั
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยแบงคําถามเปน 2 ระดับ คือ ระดับต่ํา
ไดแก ประเภทคําถามใหสงั เกต คําถามใหทบทวนความจํา คําถามใหบอกความหมาย คําถาม
ใหชี้บง คําถามใหถามนํา คําถามใหเราความสนใจ และระดับสูง ไดแก ประเภทคําถามให
อธิบาย คําถามใหเปรียบเทียบ คําถามใหจําแนกประเภท คําถามใหยกตัวอยาง คําถามให
วิเคราะห คําถามใหสังเคราะห และคําถามใหประเมินคา ซึง่ ไดกําหนดประเด็นยอยในแตละ
ประเภทของคําถาม
3) ศึกษาการสรางแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาลและแบบสังเกตการใช
คําถามของครูอนุบาล กําหนดโครงสรางและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งเปนลักษณะ
คําถามปลายเปด จากหนังสือนิทาน พรอมทําการวิเคราะหหนังสือนิทานที่ผวู ิจัยกําหนดให ที่
นํามาใชในแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล โดยทําการตั้งคําถามจากนิทานจากเรื่อง
“สงครามสัตวปา” ที่ผวู ิจัยกําหนดให ซึง่ แบงประเภทของคําถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดัง
แสดงในภาคผนวก ง
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4) นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง
และการใชภาษา และปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งใชเวลาในชวงเดือน
กันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2551 และผูวิจยั ทําการปรับปรุงแกไขตามประเด็นที่ผทู รงคุณวุฒิในชวง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ตามประเด็นดังตอไปนี้
แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
ก. แกไขการใชภาษาในสวนของคําชี้แจง
ข. ตัดสวนหนาของนิทานที่เปนคติธรรมออก
ค. เพิ่มในรายละเอียดของหนังสือนิทาน
ง. จัดทํานิทานใหเปนรูปเลม
แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
ก. แกไขการใชภาษาในสวนของคําชี้แจง
ข. แกไขในสวนของตารางแบบบันทึกการสังเกตจากเดิมที่ระบุเปน
ชวงเวลา แกเปน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
5) นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับครู ไดแก ครู
อนุบาลชัน้ ปที่ 1 และครูอนุบาลชั้นปที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี และโรงเรียนอนุบาลระยอง จํานวน 20 คน ซึง่ ใชเวลาในชวงเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน จากนั้น นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง เพื่อดําเนินการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยฉบับ
สมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบบันทึกการใชคําถาม
1.1 ผูวิจัยสงจดหมายขอความรวมมือ จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ถึงผูบริหารโรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการใช
คําถามจากครูอนุบาล และสงแบบบันทึกการใชคําถามกลับคืนทางไปรษณียมายังผูว จิ ัย ทั้งนี้
ผูวิจัยไดแนบจดหมายอนุมตั ิ และซองเปลาติดแสตมปไปดวย เพื่อความสะดวกในการสงกลับทาง
ไปรษณีย
1.2 หลังจากสงแบบบันทึกการใชคําถามไปแลว 2 สัปดาห ผูวิจยั ติดตอ
โดยตรงทางโทรศัพทไปยังโรงเรียนที่ไมสงแบบบันทึกการใชคําถามกลับ เพื่อขอความรวมมือใน
การสงกลับ จากการสงแบบบันทึกการใชคําถามใหครูอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด
จํานวน 259 คน ไดรับคืนจํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 94.99 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 สถานที่ และวัน เดือน ปในการเก็บขอมูลดวยแบบบันทึกการใชคําถาม
ของครูอนุบาล
ภูมิภาค

เหนือ

กลาง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต

รวม

จังหวัด

เชียงใหม
พิษณุโลก
แพร
สุโขทัย
นนทบุรี
อุทัยธานี
จันทบุรี
ชลบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ขอนแกน
นครราชสีมา
บุรีรัมย
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
นครศรีธรรมราช
ระนอง
ชุมพร
กระบี่

โรงเรียน

อนุบาลเชียงใหม
อนุบาลพิษณุโลก
อนุบาลแพร
อนุบาลสุโขทัย
อนุบาลนนทบุรี
อนุบาลอุทัยธานี
อนุบาลจันทบุรี
อนุบาลชลบุรี
อนุบาลนครปฐม
อนุบาลสุพรรณบุรี
อนุบาลขอนแกน
อนุบาลนครราชสีมา
อนุบาลบุรีรัมย
อนุบาลมหาสารคาม
อนุบาลรอยเอ็ด
อนุบาลนครศรีธรรมราช
อนุบาลระนอง
อนุบาลชุมพร
อนุบาลกระบี่
19

วันเดือนป

3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –
3/11/51 –

25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51
25/11/51

จํานวนเครื่องมือ
สงไป
(ฉบับ)
16
12
12
14
10
8
10
20
18
12
15
22
12
12
18
12
18
10
8
259

2. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
2.1 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
โดยผูวิจัยติดตอทางโรงเรียน และนําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลสงถึงผูบริหาร
ของโรงเรียน
2.2 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
โดยดําเนินการกับครูอนุบาลชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 จํานวนระดับชั้นละ 2 คน จาก
โรงเรียน 4 โรงเรียนที่เปนตัวแทนภูมิภาค รวมทั้งสิน้ 16 คน โดยทําการสังเกตครูอนุบาล

ไดรับ
(ฉบับ)
15
12
12
12
10
6
9
20
17
12
15
22
12
12
17
12
17
6
8
246
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คนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชัว่ โมง คือ ในชวงเวลา 09.00 - 11.00 น. ระหวางการจัด
กิจกรรมและประสบการณการเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม สรางสรรค
กิจกรรมเสรี และกิจกรรมกลางแจง โดยผูวิจัยและผูชว ยวิจัยใชการจดบันทึกและใชเครื่อง
บันทึกเสียง ขณะสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในชวงเวลาเดียวกันและระดับชั้นเดียวกัน ทําการ
สังเกตครูอนุบาลวันละ 1 คน ดังตารางที่ 6 โดยคุณสมบัติของผูชวยวิจัยมีดังนี้
ก. ผูชวยวิจยั ไดรับการฝกฝนและทําความเขาใจในประเด็นการสังเกตจากผูวจิ ัยเปน
อยางดี
ข. ผูชว ยวิจัยไดรับการฝกทักษะการสังเกตมาเปนอยางดี
ค. ผูว ิจัยและผูชวยวิจัย มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยอยางเทา
เทียมกัน
ตารางที่ 6 สถานที่ และวัน เดือน ปในการเก็บขอมูลดวยแบบสังเกตการใชคําถาม
ของครูอนุบาล

ภูมิภาค
เหนือ

จังหวัด
พิษณุโลก

โรงเรียน

อนุบาล
พิษณุโลก
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน
อนุบาล
ขอนแกน
กลาง
สุพรรณบุรี
อนุบาล
สุพรรณบุรี
ใต
นครศรีธรรมราช อนุบาล
นครศรีธรรมราช
รวม
4
4

ครูอนุบาล
ระดับชั้น จํานวน
(คน)
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
8

2
2
2
2
2
2
2
2
16

วัน เดือน ป
19
20
23
24
25
26
11
12

พฤศจิกายน 51
พฤศจิกายน 51
ธันวาคม 51
ธันวาคม 51
พฤศจิกายน 51
พฤศจิกายน 51
ธันวาคม 51
ธันวาคม 51
8

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกการใชคําถาม และแบบสังเกตการใชคําถาม
ของครูอนุบาล แลวแยกวิเคราะหดังนี้
1) การวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาลและ
แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล โดยวิเคราะหหาคารอยละของคําถามแตละประเภท
และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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2) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สูตรการคํานวนหาคารอยละ
คารอยละ = จํานวนคําถามในแตละประเภท x 100
จํานวนคําถามทัง้ หมด
(ประคอง กรรณสูต, 2535)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใชคําถามของครู
อนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นําเสนอเปน 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
ตอนที่ 3 แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
1. ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปทีน่ ํามาเสนอเปนขอมูลทัว่ ไปจากแบบบันทึกการใชคําถามของครู
อนุบาล ดังเสนอในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของครูอนุบาลจําแนกตามขอมูลทั่วไป
รายการ
จํานวน
N = 246
1. เพศ
ชาย
0
หญิง
246
2. อายุ
ต่ํากวา 21 ป
0
21 – 30 ป
14
31 – 40 ป
26
41 – 50 ป
57
50 ปขึ้นไป
149
3. วุฒิการศึกษา
อนุปริญญา
0
ปริญญาตรี
210

รอยละ

0
100
0
5.69
10.57
23.17
60.57
0
85.37
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ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของครูอนุบาลจําแนกตามขอมูลทั่วไป
รายการ
จํานวน
N = 246
ปริญญาโท
27
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
9
4. สาขาที่จบ
การศึกษาปฐมวัย
87
ประถมศึกษา
84
สังคมศึกษา
19
ภาษาอังกฤษ
7
ภาษาไทย
11
คณิตศาสตร
6
วิทยาศาสตร
5
คหกรรม
3
เทคโนโลยีการศึกษา
10
บริหารการศึกษา
6
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
5
วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
3
5. ประสบการณการทํางานในโรงเรียนอนุบาล
นอยกวา 1 ป
7
1 – 2 ป
11
2 – 5 ป
31
5 ปขึ้นไป
197
6. ประสบการณในการฝกการใชคําถาม
เคย
226
ไมเคย
20
7. แหลงที่ไดรับประสบการณในการฝกใชคําถาม
สถาบันการศึกษา
200
การอบรมหรือการสัมมนา
148
หนังสือ
54
โทรทัศน
11

(ตอ)
รอยละ
10.97
3.66
35.37
34.15
7.72
2.84
4.47
2.44
2.03
1.22
4.07
2.44
2.03
1.22
2.85
4.47
12.60
80.08
91.87
8.17
36.17
26.76
9.76
1.99
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ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของครูอนุบาลจําแนกตามขอมูลทั่วไป
รายการ
จํานวน
N = 246
Internet
125
งานวิจัย วิทยานิพนธ
15

(ตอ)
รอยละ
22.6
2.71

จากตารางที่ 7 แสดงวาครูอนุบาลทั้งหมดเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญครู
อนุบาลอายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 60.57 จบการศึกษาวุฒปิ ริญญาตรี คิดเปนรอยละ
85.37 สาขาที่จบ คือการศึกษาปฐมวัย คิดเปนรอยละ 35.37 มีประสบการณการทํางานใน
โรงเรียนอนุบาล 5 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 80.08 และเคยมีประสบการณในการฝกใชคําถาม
คิดเปนรอยละ 91.87 ซึ่งสวนใหญไดรับประสบการณในการฝกใชคําถามจากสถาบันการศึกษา
คิดเปนรอยละ 36.17
2.แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
ขอมูลที่นาํ เสนอเปนขอมูลจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จํานวน
246 คน ดังเสนอในตารางที่ 8 ซึ่งจําแนกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การบันทึกการใช
คําถามที่ผวู ิจยั กําหนดนิทานใหอาน จํานวน 1 เรื่อง และสวนที่ 2 การบันทึกการใชคําถามที่
ครูอนุบาลเลือกอานนิทานเอง จํานวน 1 เรื่อง
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ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

สวนที่ 1
จํานวน

รอยละ

(N =3,100)

ระดับต่ํา

1.คําถามใหสังเกต
1.1 ผานประสาทสัมผัสทางตา
1.2 ผานประสาทสัมผัสทางหู
1.3 ผานประสาทสัมผัสทางจมูก
1.4 ผานประสาทสัมผัสทางลิ้น
1.5 ผานประสาทสัมผัสทางผิวสัมผัส
2.คําถามใหทบทวนความจํา
2.1 ทบทวนเกี่ยวกับชื่อ คน สัตว สิ่งของ สถานที่
2.2 ทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียดของ คน สัตว
สิ่งของ สถานที่
2.3 ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ
2.4 ทบทวนเกี่ยวกับจํานวน

30
0
0
0
2

สวนที่ 2
จํานวน

รอยละ

รวมทั้งหมด
(N=6,712)

รอยละ

(N = 3,612)

0.97
0.00
0.00
0.00
0.06

22
2
0
0
5

0.77
0.03
0.00
0.00
0.11

52
2
0
0
7

รอยละ
ของคําถามแต
ละประเภท

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

0.91

50.97

0.77
0.03
0.00
0.00
0.11
40.41

405
96

13.06
3.10

685
279

16.24
5.59

1,090
375

16.24
5.59

472
263

15.23
8.48

311
201

11.67
6.91

783
464

11.67
6.91
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ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

สวนที่ 1
จํานวน

รอยละ

(N =3,100)

ระดับต่ํา

(ตอ)

3.คําถามใหบอกความหมาย
3.1 บอกเกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความ
3.2 บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
3.3 ปริศนาคําทาย
4.คําถามชี้บง
4.1 เลือกตอบจากสิ่งที่กําหนดใหมากกวา 1 สิ่ง
4.2 เลือกตอบจากรูปภาพ
5.คําถามถามนํา
5.1 ถามวาใชหรือไม
5.2 ถามวาเคยหรือไม
5.3 ถามวาตองการหรือไม

สวนที่ 2
จํานวน

รอยละ

รวมทั้งหมด
(N=6,712)

รอยละ

(N = 3,612)

รอยละ
ของคําถามแต
ละประเภท

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

1.76
36
8
8

1.16
0.26
0.26

49
7
10

1.36
0.19
0.28

85
15
18

1.27
0.22
0.27
2.31

34
44

1.10
1.42

35
42

0.97
1.16

69
86

1.03
1.28
4.26

69
41
22

2.23
1.32
0.71

82
38
34

2.27
1.05
0.94

151
79
56

2.25
1.18
0.83
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ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

สวนที่ 1
จํานวน

รอยละ

(N =3,100)

ระดับต่ํา

(ตอ)

ระดับสูง

6.คําถามเราความสนใจ
6.1 ถามเพื่อใหยกมือตอบ
6.2 ถามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
1.คําถามใหอธิบาย
1.1 อธิบายลักษณะ
1.2 อธิบายวิธีการ
1.3 อธิบายเหตุการณ และเรื่องราว
1.4อธิบายประโยชนและโทษ
2.คําถามใหเปรียบเทียบ
2.1 เปรียบเทียบความเหมือน
2.2 เปรียบเทียบความตาง
2.3 เปรียบเทียบขนาด

สวนที่ 2
จํานวน

รอยละ

รวมทั้งหมด
(N=6,712)

รอยละ

(N = 3,612)

รอยละ
ของคําถามแต
ละประเภท

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

0.36
20
0

0.64
0.00

3
1

0.08
0.03

23
1

0.34
0.01
7.82

74
52
117
68

2.39
1.68
3.77
2.19

52
47
45
70

1.44
1.30
1.25
1.94

126
99
162
138

49.03

1.88
1.47
2.41
2.06
2.34

24
24
17

0.77
0.77
0.55

21
22
19

0.58
0.61
0.53

45
46
36

0.67
0.69
0.54
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ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

สวนที่ 1
จํานวน

รอยละ

(N =3,100)

ระดับสูง
(ตอ)

2.4 เปรียบเทียบความยาว
2.5 เปรียบเทียบความเร็ว
2.6 เปรียบเทียบความแข็งแรง
3.คําถามใหจําแนกประเภท
3.1 จัดกลุม
3.2 เรียงลําดับ
3.3 จับคู
4.คําถามใหยกตัวอยาง
4.1 ยกตัวอยางเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ สถานที่
4.2 ยกตัวอยางเกี่ยวกับเหตุการณและเรื่องราว
4.3 ยกตัวอยางประโยชนและโทษ

8
6
3

สวนที่ 2
จํานวน

รอยละ

รวมทั้งหมด
(N=6,712)

รอยละ

16
10
4

0.24
0.15
0.06

(N = 3,612)

0.26
0.19
0.10

8
4
1

0.22
0.11
0.03

รอยละ
ของคําถามแต
ละประเภท

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

3.43
10
7
1

0.32
0.23
0.03

106
84
22

2.93
2.33
0.61

116
91
23

1.73
1.36
0.34
1.92

28
3
4

0.90
0.10
0.13

55
26
13

1.52
0.72
0.36

83
29
17

1.24
0.43
0.25
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ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

สวนที่ 1
จํานวน

รอยละ

(N =3,100)

ระดับสูง
(ตอ)

5. คําถามใหวิเคราะห
5.1 ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น
5.2 ถามเพื่อใหหาเหตุและผล
5.3 ถามเพื่อใหแกปญหา
6. คําถามใหสังเคราะห
6.1 ถามใหคาดเดาเหตุการณ
6.2 ถามใหแตงเรื่องใหม
6.3 ถามใหตอบขั้นตอนหรือวิธีการ
6.4 ถามเพื่อใหกําหนดขอคิด

สวนที่ 2
จํานวน

รอยละ

รวมทั้งหมด
(N=6,712)

รอยละ

(N = 3,612)

รอยละ
ของคําถามแต
ละประเภท

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

14.18
64
58
22

2.06
1.87
0.71

412
117
279

11.41
3.24
7.72

476
175
301

7.09
2.61
4.48
4.60

29
49
3
83

0.94
1.58
0.10
2.68

27
35
9
74

0.75
0.97
0.25
2.05

56
84
12
157

0.83
1.25
0.18
2.34
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ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

สวนที่ 1
จํานวน

สวนที่ 2

รอยละ

(N =3,100)

ระดับสูง
(ตอ)

รวม

7.คําถามใหประเมินคา
7.1 ตัดสินวาดีหรือไมดี
7.2 ตัดสินวาควรเอาเปนแบบอยางหรือไมควร
7.3 ตัดสินวาจะเลือกหรือไมเลือก

จํานวน

รอยละ

รวมทั้งหมด
(N=6,712)

รอยละ

(N = 3,612)

265
270
261

8.55
8.71
8.42

89
92
77

2.46
2.55
2.13

354
362
338

5.27
5.39
5.04

3,100

100

3,612

100

6,712

100

รอยละ
ของคําถาม
แตละ
ประเภท
15.70

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

100

100
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จากตารางที่ 8 แสดงวา ครูอนุบาลใชคําถามระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 50.97 และ
ใชคําถามระดับสูง คิดเปนรอยละ 49.03 ซึ่งพบวา คําถามระดับต่ําประเภทที่ครูอนุบาลใช
มากที่สุดคือ คําถามใหทบทวนความจํา คิดเปนรอยละ 40.41 รองลงมาคือ คําถามถาม
นํา คิดเปนรอยละ 4.26 คําถามชี้บง คิดเปนรอยละ 2.31 คําถามใหบอกความหมาย คิด
เปนรอยละ 1.76 คําถามใหสังเกต คิดเปนรอยละ 0.91 และคําถามเราความสนใจ คิดเปน
รอยละ 0.36 ตามลําดับ สวนคําถามระดับสูงประเภททีค่ รูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถามให
ประเมินคา คิดเปนรอยละ 15.70 รองลงมาคือ คําถามใหวิเคราะห คิดเปนรอยละ 14.18
คําถามใหอธิบาย คิดเปนรอยละ 7.82 คําถามใหสังเคราะห คิดเปนรอยละ 4.60 คําถาม
ใหจําแนกประเภท คิดเปนรอยละ 3.43 คําถามใหเปรียบเทียบ คิดเปนรอยละ 2.34 และ
คําถามใหยกตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.92 ตามลําดับ
3. แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
ขอมูลที่นาํ มาเสนอเปนขอมูลจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
จํานวน 16 คน ดังเสนอในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล ที่จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม

ระดับคําถาม
ระดับต่ํา

ประเภทคําถาม

จํานวนคําถาม
(N=1,528)

รอยละ

1.คําถามใหสงั เกต
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผานประสาทสัมผัสทางตา
ผานประสาทสัมผัสทางหู
ผานประสาทสัมผัสทางจมูก
ผานประสาทสัมผัสทางลิ้น
ผานประสาทสัมผัสทางผิวสัมผัส

54
26
17
9
34

ทบทวนเกี่ยวกับชื่อ คน สัตว สิ่งของ สถานที่
ทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียดของ คน สัตว
ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ
ทบทวนเกี่ยวกับจํานวน

124
67
54
30

รอยละ
ของคําถาม
แตละระดับ

9.16

50.00

3.53
1.70
1.11
0.59
2.23

2.คําถามใหทบทวนความจํา
2.1
2.2
2.3
2.4

รอยละ
ของคําถามแตละ
ประเภท

8.12
4.38
3.53
1.96

18.00
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล ที่จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม
ระดับต่ํา
(ตอ)

ประเภทคําถาม

จํานวนคําถาม
(N=1,528)

รอยละ

10
5
14

0.66
0.33
0.92

4.คําถามชี้บง
4.1 เลือกตอบจากสิ่งที่กําหนดใหมากวา 1 สิ่ง
4.2 เลือกตอบจากรูปภาพ

4.12
42
21

5.คําถามถามนํา
5.1 ถามวาใชหรือไม
5.2 ถามวาเคยหรือไม
5.3 ถามวาตองการหรือไม

รอยละ
ของคําถามแตละ
ระดับ

1.90

3.คําถามใหบอกความหมาย
3.1 บอกเกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความ
3.2 บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
3.3 ปริศนาคําทาย

รอยละ
ของคําถามแตละ
ประเภท

46
29
35

2.75
1.37

3.01
1.90
2.29

7.20
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล ที่จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม

ประเภทคําถาม

ระดับต่ํา
(ตอ)

6.คําถามเราความสนใจ

ระดับสูง

1.คําถามใหอธิบาย

6.1 ถามเพื่อใหยกมือตอบ
6.2 ถามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

1.1
1.2
1.3
1.4

อธิบายลักษณะ
อธิบายวิธีการ
อธิบายเหตุการณ และเรื่องราว
อธิบายประโยชนและโทษ

จํานวนคําถาม
(N=1,528)

รอยละ

รอยละ
ของคําถามแตละ
ประเภท

รอยละ
ของคําถามแตละ
ระดับ

9.62
104
4

6.81
2.81

12.76
59
31
15
90

50.00

3.86
2.03
0.92
5.89
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล ที่จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม
ระดับสูง

ประเภทคําถาม

จํานวนคําถาม
(N=1,528)

รอยละ

2.คําถามใหเปรียบเทียบ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

เปรียบเทียบความเหมือน
เปรียบเทียบความตาง
เปรียบเทียบขนาด
เปรียบเทียบความยาว
เปรียบเทียบความเร็ว
เปรียบเทียบความแข็งแรง

รอยละ
ของคําถามแตละ
ระดับ

4.39
14
16
17
14
4
2

0.92
1.05
1.11
0.92
0.26
0.13

3.คําถามใหจาํ แนกประเภท
3.1 จัดกลุม
3.2 เรียงลําดับ
3.3 จับคู

รอยละ
ของคําถามแตละ
ประเภท

2.55
25
10
4

1.64
0.65
0.26
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล ที่จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม
ระดับสูง
(ตอ)

ประเภทคําถาม

จํานวนคําถาม
(N=1,528)

รอยละ

46
11
30

3.01
0.72
1.96

5.คําถามใหวิเคราะห
5.1 ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น
5.2 ถามเพื่อใหหาเหตุและผล
5.3 ถามเพื่อใหแกปญหา

รอยละ
ของคําถามแตละ
ระดับ

5.70

4.คําถามใหยกตัวอยาง
4.1 ยกตัวอยางเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ สถานที่
4.2 ยกตัวอยางเกี่ยวกับเหตุการณและเรื่องราว
4.3 ยกตัวอยางประโยชนและโทษ

รอยละ
ของคําถามแตละ
ประเภท

15.05
101
57
72

6.61
3.80
4.71
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล ที่จําแนกตามระดับและประเภทคําถาม (ตอ)

ระดับคําถาม
ระดับสูง
(ตอ)

ประเภทคําถาม

จํานวนคําถาม
(N=1,528)

รอยละ

ถามเพื่อใหคาดเดาเหตุการณ
ถามเพื่อใหแตงเรื่องใหม
ถามเพื่อใหตอบขั้นตอนหรือวิธีการ
ถามเพื่อใหกําหนดขอคิด

14
20
6
21

0.92
1.31
0.39
1.37

7.คําถามใหประเมินคา
7.1 ตัดสินวาดีหรือไมดี
7.2 ตัดสินวาควรเอาเปนแบบอยางหรือไมควร
7.3 ตัดสินวาจะเลือกหรือไมเลือก

รวม

รอยละ
ของคําถามแตละ
ระดับ

3.99

6.คําถามใหสงั เคราะห
6.1
6.2
6.3
6.4

รอยละ
ของคําถามแตละ
ประเภท

5.56
31
34
20

2.03
2.23
1.31

1,528

100

100

100
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จากตารางที่ 9 แสดงวา ครูอนุบาลใชคําถามระดับต่ํา และคําถามระดับสูงเทากัน
คิดเปนรอยละ 50.00 ซึ่งพบวา คําถามระดับต่ําประเภทที่ครูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถาม
ใหทบทวนความจํา คิดเปนรอยละ 18.00 รองลงมาคือ คําถามเราความสนใจ คิดเปนรอย
ละ 9.62 คําถามใหสังเกต คิดเปนรอยละ 9.16 คําถามถามนํา คิดเปนรอยละ 7.20
คําถามชี้บง คิดเปนรอยละ 4.12 และ คําถามใหบอกความหมาย คิดเปนรอยละ 1.90
ตามลําดับ สวนคําถามระดับสูงประเภททีค่ รูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถามใหวิเคราะห คิด
เปนรอยละ 15.05 รองลงมาคือ คําถามใหอธิบาย คิดเปนรอยละ 12.76 คําถามให
ยกตัวอยาง คิดเปนรอยละ 5.70 คําถามใหประเมินคา คิดเปนรอยละ 5.56 ให
เปรียบเทียบ คิดเปนรอยละ 4.39 คําถามใหสังเคราะห คิดเปนรอยละ 3.99 และคําถามให
จําแนกประเภท คิดเปนรอยละ 2.55 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
2. วิธีดําเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจยั
4. อภิปรายผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบงคําถามออกเปนระดับต่าํ และระดับสูง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือ ครูอนุบาล ทีอ่ ยูในโรงเรียนประจําจังหวัด สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานจากทัง้ หมด 75 โรงเรียน มีจาํ นวนครูทงั้ หมด 752 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูอนุบาล จาก 19 โรงเรียน มีจํานวนครูทั้งหมด 246 คน โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล และแบบ
สังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล การเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบบันทึกการใชคําถาม
ของครูอนุบาลกลับคืนมา 246 ชุด คิดเปนรอยละ 94.99 สวนแบบสังเกตการใชคําถามของครู
อนุบาลไดดําเนินการกับ 4 โรงเรียน รวมครูอนุบาลทัง้ หมด 16 คน การวิเคราะหขอมูลจาก
แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาลและแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล โดยทํา
การหาคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจยั ซึ่งแบงเปน 2 ตอน ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จากแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล และแบบสังเกต
การใชคําถามของครูอนุบาล
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ขอมูลทั่วไปของครูอนุบาล
ครูอนุบาลทัง้ หมดเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 50 ขึ้นไป วุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญจบสาขาการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณในการทํางานในโรงเรียน
อนุบาลมากกวา 5 ปขึ้นไป และมีประสบการณในการฝกใชคําถามมากอน ซึ่งไดรับ
ประสบการณในการฝกใชคาํ ถามจากสถาบันการศึกษา การอบรมหรือสัมมนา อินเตอรเน็ต
หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธ และจากสื่อโทรทัศน
ตอนที่ 2 การใชคําถามของครูอนุบาลที่จําแนกคําถามเปนระดับต่ําและระดับสูง
จากแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล และแบบสังเกตการใชคาํ ถาม
ของครูอนุบาล
2.1 แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
สามารถสรุปไดดังนี้
ครูอนุบาลใชคําถามระดับต่ํา ประเภทที่ครูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถามให
ทบทวนความจํา รองลงมาคือ คําถามถามนํา คําถามชี้บง คําถามใหบอกความหมาย
คําถามใหสังเกต และคําถามเราความสนใจ ตามลําดับ
สวนคําถามระดับสูงประเภทที่ครูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถามให
ประเมินคา รองลงมาคือ คําถามใหวิเคราะห คําถามใหอธิบาย คําถามใหสังเคราะห
คําถามใหจําแนกประเภท คําถามใหเปรียบเทียบ และคําถามใหยกตัวอยาง ตามลําดับ
2.2 แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
สามารถสรุปไดดังนี้
ครูอนุบาลใชคําถามระดับต่ํา ประเภทที่ครูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถาม
ใหทบทวนความจํา รองลงมาคือ คําถามเราความสนใจ คําถามใหสังเกต คําถามถามนํา
คําถามชี้บง และคําถามใหบอกความหมาย ตามลําดับ
สวนคําถามระดับสูงประเภทที่ครูอนุบาลใชมากที่สุดคือ คําถามให
วิเคราะห รองลงมาคือ คําถามใหอธิบาย คําถามใหยกตัวอยาง คําถามใหประเมินคา ให
เปรียบเทียบ คําถามใหสังเคราะห และคําถามใหจาํ แนกประเภท ตามลําดับ
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่อง การศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจยั พบประเด็นสําคัญในการอภิปรายผล
ดังนี้
1. ลักษณะการใชคําถามของครู
ผลการวิจยั พบวา คําถามที่ครูอนุบาลใชมากที่สุดเปนคําถามประเภททบทวน
ความจํา ซึ่งเปนคําถามที่ชว ยใหเด็กไดทบทวนความรู ความเขาใจ จากสิง่ ที่เคยเรียนรู
มาแลว ซึ่งจะเห็นไดวา ครูอนุบาลใชคําถามประเภทนีเ้ พียงประเภทเดียวมากเกินไป จาก
การที่จนิ ตนา ปรีดานันต (2549) กลาววา คําถามประเภทใหทบทวนความจําเปนคําถามที่
ใชไดงายโดยการทีถ่ ามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ครูเลาใหเด็กฟง เพื่อเปนพืน้ ฐานในการเรียนรู ให
เด็กเกิดความเขาใจที่ตรงกันและสามารถนําไปสูบทเรียนใหมได ซึง่ ครูอนุบาลสามารถ
นําไปใชไดงาย และเปนการปูพื้นฐานในการใชคําถามระดับสูง โดยทั่วไปครูอนุบาล
จําเปนตองใชคําถามทีห่ ลากหลายกับเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ผานกระบวนการทาง
สมองในดานทักษะกระบวนการคิดบาง ไมเพียงแตการใชความรูความจําอยางเดียว
เนื่องจากวาคนที่จาํ เกงไมใชคนที่เรียนเกงกวาคนที่จาํ ไมเกง ซึง่ กัญญา วีรยวรรธน (ม.ป.ป.)
กลาววา การใชคําถามเปนเทคนิคสําคัญในการเสาะแสวงหาความรูท ี่มีประสิทธิภาพ เปน
กลวิธกี ารสอนที่กอใหเกิดการเรียนรูทพี่ ัฒนาทักษะการคิด การตีความ การไตรตรอง การ
ถายทอดความคิด สามารถนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูได
เปนอยางดี โดยการถามเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนสรางความรู
ความเขาใจ และพัฒนาความคิดใหม ๆ กระบวนการถามจะชวยขยายทักษะการคิด ทํา
ความเขาใจใหกระจาง ไดขอ มูลปอนกลับทั้งดานการเรียนการสอน กอใหเกิดการทบทวน
การเชื่อมโยงระหวางความคิดตาง ๆ สงเสริมความอยากรูอยากเห็นและเกิดความทาทาย
ดังที่สอดคลองกับ สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2550) กลาววา ครูผูสอนจะตองกระตุน
ใหเด็กมีโอกาสแสดงออกดานการทํากิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นใหโอกาสแกผูเรียน
โตตอบ ตั้งคําถาม รวมทัง้ ฝกใหรูจักรับขอมูล ขาวสาร จัดเขาพวก ลําดับเหตุการณ
เปรียบเทียบความเหมือนและการแตกตาง ดังนั้น การใชคําถามทีห่ ลากหลายของครูก็จะ
สามารถชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทีห่ ลากหลายมากขึ้นดวย และสอดคลอง
กับ จินตนา ปรีดานันต (2549) ที่กลาววา การใชคําถามเพื่อพัฒนาเด็กนัน้ ถือเปน
เครื่องมือสําคัญยิ่งสําหรับคุณครู รวมทัง้ ผูใหญที่อยูใกลชิด นอกจากวาจะใชคําถามเปน
กุญแจที่ชวยเปดเผยความคิด ความเขาใจ และความรูส ึกนึกคิดตาง ๆ ของเด็กแลว คําถาม
ยังเปนเครื่องมือในการกระตุนสมองเพื่อบงบอกความเฉลียวฉลาดของเด็กไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ และสวนใหญที่ฉลาดมักเปนเด็กที่มีคําศัพทมากและสามารถอธิบายความ
เขาใจ ความหมาย และจําแนกความแตกตางของคําศัพทตาง ๆ ได และสิ่งนี้เอง เปนสิง่ ที่
ที่ครูสามารถพัฒนาเด็กไดดวยการกระตุนใหเด็กไดใชความคิดที่อยางเต็มตามศักยภาพ จาก
การใชคําถามที่หลากหลายของครูอนุบาลได ซึ่งอาภรณ ใจเที่ยง (2537) กลาววา การ
เรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูก ับการใชคําถามของครูผูสอนเปนสําคัญ
ประการหนึ่ง ครูจึงควรมีทักษะและเทคนิคในการใชคําถามที่ดีดวย เพื่อกระตุนใหเด็กไดคิด
ตลอดเวลา สามารถชวยใหเกิดการเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพดวย และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540) ไดระบุใหเห็นถึง ความสําคัญของการฝกทักษะ
และเทคนิคการใชคําถามสําหรับเด็กปฐมวัย ซึง่ มีความสําคัญมากในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประประสิทธิผลสูงสุด
2. บริบทและสิง่ แวดลอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากผลการวิจยั จะเห็นวา จํานวนของการใชคําถาม จากแบบบันทึกการใช
คําถามของครูอนุบาลและจากแบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล มีความแตกตางกัน
ซึ่งจะเห็นวาบริบทและสิ่งแวดลอมมีผลตอการใชคําถาม จํานวนของการใชคําถามนัน้ ก็มัก
ขึ้นอยูกับสิง่ แวดลอมรอบตัวหรือบริบทที่เกิดขึ้นในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกบั เด็ก
ที่จะเปนตัวชวยในการใหครูนําคําถามตาง ๆ มากระตุนใหเด็กไดคิดได ซึ่งจะสอดคลองกับ
เยาวพา เดชะคุปต (2542) ที่กลาววา องคประกอบของการจัดการศึกษาปฐมวัยคือ
สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ซึ่งถาผูจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดสภาพแวดลอมใหแกเด็ก
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ก็จะชวยใหเด็กเจริญเติบโตไดเต็มที่ และมีพัฒนาการทุก ๆ
ั นาไปอยางเต็มที่ และ
ดานไดเปนอยางดี และยังสามารถสงเสริมความสามารถใหพฒ
สอดคลองกับคํากลาว ทิพวรรณ สุขผล (2549) กลาววา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยูห รือแวดลอมตัวเด็ก ทําใหเด็กแตละคนเติบโตขึ้นมามีคณ
ุ ลักษณะที่แตกตางกัน
ไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือวาพอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กจําเปนตองเขาใจและยอมรับ
วาวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพ และ
พัฒนาการของเด็ก แตละคน ผูเลีย้ งดูเด็กจําเปนตองใหความสําคัญและเรียนรูวธิ ีการดําเนิน
ชีวิต ครอบครัว และชุมชนตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อ
ชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม เกิดการเรียนรูและมีความภาคภูมิใจในสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูและสามารถ ยอมรับผูอื่นที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนได
อยางราบรื่น มีความสุข ซึง่ สอดคลองกับไพฑูรย ศรีฟา (2547) กลาววาสภาพแวดลอม
ทางการเรียน จะมีผลตอการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ดานการเรียน
ของนักเรียนเปนอยางมาก ในการจัดการเรียน การสอนจึงควรตองตระหนักถึงการจัด
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สภาพแวดลอมทางการเรียนดานตาง ๆ ดังที่กลาวมาอยาง รอบคอบและจริงจัง จึงจะบังเกิด
ผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง จากอิทธิพลของสภาพแวดลอมทางการเรียน ซึง่ จะ
แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอม ทางการเรียน มีอิทธิพลตอการเรียนรูข องผูเรียน ไมวาจะเปน
สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน ที่มีอทิ ธิพลตอการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน หรือ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและที่ ใกลตัวผูเรียนมากก็คือ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
ยิ่งมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก ดังนัน้ จึงเปนสิง่ ที่ควรใหความสนใจเปนอยางยิง่ เพราะ
สิ่งเหลานีจ้ ะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูเรียนแตละคน ดังนัน้ ถาครู และผูบริหาร ได
ตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมทางการเรียน ทําความเขาใจและจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนของผูเ รียน ก็จะชวยสงเสริมให
การเรียนรูของผูเรียนดียงิ่ ขึ้น
3. การใชสื่อและความคุนเคยกับการใชสอื่ การเรียนการสอน
จากผลการวิจยั จะเห็นวา จํานวนคําถามของการใชคําถามจากนิทานที่ครูเลือก
อานเองมีจาํ นวนมากกวาจํานวนของคําถามจากนิทานทีผ่ ูวิจัยกําหนดให ดวยเหตุนี้จะเห็นวา
สื่อที่มีความแตกตางกันก็มผี ลตอการใชคําถามในการครั้งนี้ และที่สาํ คัญความคุนเคยในการ
ใชสื่อก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญทีจ่ ะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากครูทใี่ ชสื่อนั้น ๆ จะใชไดอยางคลองแคลว และมีความรูความเขาใจในการใชสื่อนั้น
เปนอยางดี สือ่ และของเลน จัดเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึง่ สภาพแวดลอมหนึง่ ทีม่ ีผลตอ
การสงเสริมพัฒนาการเด็ก สื่อและของเลนแตละประเภท มีสวนในการพัฒนาเด็กแตกตาง
กันไป การเลือกใชและผลิต จึงเปนสิง่ สําคัญที่พอแม ผูป กครอง รวมทั้งครูจะมีบทบาทในการ
พิจารณาใหเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และตรงตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะ
การนําสื่อและของเลนมาใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้ การผลิตสื่อและของ
เลน สําหรับเด็กปฐมวัย จึงควรคํานึงถึงหลักการผลิต การเลือกใชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
เพื่อใหสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กดานตางๆ ไดอยางครบถวน ซึง่ จะสอดคลองกับ ศรี
อัมพร ประทุมนันท" ครูตนแบบประจําป 2541 สาขาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลวัดปาเล
ไลยก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ไดมีรูปแบบการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกครั้งกอนที่
จะตองดู ความตองการของผูเรียนเปนหลัก และทําการวิเคราะหหลักสูตร แตละรายวิชาไป
พรอมๆ กัน ถาวิชาใดที่ตองใชสื่อการสอนประกอบ ซึง่ จะใชสื่อการเรียนที่อยูใกลตัว มา
ประกอบการเรียนการสอน โดยเนนสิง่ ทีม่ ีอยูในทองถิน่ ซึง่ จะมีผลดีทั้งผูเรียน - ผูส อน
เพราะสื่อการสอนในทองถิน่ จะทําใหผูเรียน เขาใจบทเรียนไดงายขึ้น ขณะเดียวกัน ครูผูสอนก็
หาสื่อการสอน ไดสะดวก นอกจากนีย้ ังทําใหบรรยากาศระหวางครูผูสอน และผูเรียนเปนไป
อยางมีความสุข เพราะหากผูเ รียนเขาใจ คุนเคยกับสื่อการสอน ก็จะชวยใหบรรยากาศการ
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ถายทอดความรูใหผูเรียนการนําสูบทเรียนเปนไปอยางรวดเร็ว จากการสรางบรรยากาศ แหง
การเรียนรู ที่สนุกสนาน เต็มตามศักยภาพ ของผูเรียน ก็จะสงผล ใหผูเรียน มีทัศนคติที่ดี ตอ
การเรียน เปนคนเกง คนดี และมีความสุข และสอดคลองกับคํากลาวที่เกีย่ วกับ ปญหาใน
การใชสื่อการสอนของครูผูสอน บุญเหลือ ทองเอี่ยมและสุวรรณ นาภู (2547) กลาววา
ปญหาอาจมาจากสาเหตุตาง ๆ คือ 1. เกี่ยวกับโรงเรียน 2. เกี่ยวกับผูสอน และเกี่ยวกับ
ผูบริหารโรงเรียน ซึง่ ครูผูสอนไมมีความคุน เคยและความเขาใจในสื่อประเภทนัน้ หรืออาจจะ
ไมเห็นความสําคัญของสื่อนัน้ ก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับวรวรรณ เหมชะญาติ (2549) ที่
กลาววา สื่อตางๆ จะมีคุณคาหรือประโยชนตอการเรียนการสอนมากเพียงไรขึ้นอยูกบั
วิธีการใชงานของครูเปนสําคัญ ถาผูสอนไมรูจักใชหรือใชไมเหมาะสมแลว นอกจากสื่อนัน้ จะ
ไมใหประโยชนตอการเรียนการสอนแลว ยังอาจทําใหบทเรียนนัน้ ๆ ยุง ยากซับซอนยิ่งขึ้น และ
อาจทําใหเกิดผลราย มากกวาผลดี
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการสงเสริมการใชคําถามของครูอนุบาล ซึง่ อาจจะเปนการจัดอบรม ให
ความรูเกีย่ วกับประเภทของคําถาม และประโยชนของการใชคําถาม รวมถึงวิธีการนําคําถาม
ในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย ที่สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กอนุบาล เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพทีเ่ ด็กอนุบาลควร
จะไดรับ และควรมีการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัตอิ ยางถูกตองตามหลักวิชาควบคูไป
ดวย เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมยิง่ ขึ้น
2. ควรมีการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําถามและพัฒนาการของเด็ก
แตละวัยดวย ซึ่งครูอนุบาลสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยได เพื่อทีว่ า
จะไดพัฒนาเด็กอนุบาลไดอยางเปนไปตามวัย เปนมนุษยที่สมบูรณตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการใชคําถามของครูอนุบาลที่มีตอความคิดสรางสรรค
ความสามารถในการใชภาษา ทักษะการคิดของเด็กอนุบาล ผานผลงานศิลปะ เชน
รูปภาพ งานประดิษฐ เปนตน
2. ควรมีการพัฒนากระบวนการสรางคําถามเพื่อนําไปสูทักษะกระบวนการคิดแบบ
ตาง ๆ เชน กระบวนการคิดระดับสูง ทักษะการคิดเพื่อการสื่อสาร เปนตน
3. ควรมีการจัดกิจกรรมใหกับเด็กอนุบาลที่ชวยสงเสริมทักษะการตั้งคําถาม และ
การตอบคําถาม เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. ดร.วรนาท รักสกุลไทย
2. ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
ปฐมวัย

3. อ.อรปรียา ญาณะชัย

ผูบริหารแผนกอนุบาล
โรงเรียนเกษมพิทยา
อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย
1. ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือ

2. ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย

3. ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ

ผูอาํ นวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแพร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแกน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลรอยเอ็ด
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
อ.อรปรียา ญาณะชัย

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
2. แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
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แบบบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
………………………………………………………………………………………………………..
คําชี้แจง
1. ผูใชแบบบันทึกการใชคําถามฉบับนี้ คือ ครูอนุบาลชัน้ ปที่ 1 และ อนุบาลชัน้ ปที่ 2
2. แบบบันทึกการใชคําถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
3. ขอมูลในแบบบันทึกการใชคําถามฉบับนี้ใชสําหรับการวิจยั เทานัน้ จะไมมีผลกระทบตอ
หนาที่และการทํางานทีท่ านปฏิบัติอยูแตอยางใด
4. ขอความกรุณาทานโปรดตอบแบบบันทึกการใชคําถามใหครบทุกขอ ทุกตอนตามความ
เปนจริง เพราะคําตอบของทานทุกคําตอบมีประโยชนและมีคุณคาอยางมากสําหรับการวิจยั
การปฏิบัติในการบันทึกคําถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ใหครูเขียนรายละเอียดเกีย่ วกับตนเอง ลงในแบบบันทึกนี้
ตอนที่ 2 การบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
2.1 แบบบันทึกการใชคําถามจากการอานนิทานที่กําหนด
ครูอานนิทานทีก่ ําหนดใหในเอกสารนี้อยางละเอียด เมื่ออานเสร็จ ให
ครูตั้งคําถามทีจ่ ะถามเด็ก โดยเขียนลงในแบบบันทึกนี้ ใหมากที่สุดเทาที่จะบันทึกได
2.2 แบบบันทึกการใชคําถามจากการเลือกนิทานดวยตนเอง
ครูเลือกอานนิทานในหองเรียนที่เด็กมักสนใจ 1 เรื่อง เมื่ออานเสร็จ ให
ครูตั้งคําถามทีจ่ ะถามเด็ก โดยเขียนลงในแบบบันทึกนี้ ใหมากที่สุดเทาที่จะบันทึกได

ขอขอบพระคุณอยางสูง
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลทัว่ ไป
โปรดใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( )
หนาขอความหรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง

1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 21 ป
( ) 21-30 ป
( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป
( ) 50 ปขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) อนุปริญญาหรือเทียบเทา (โปรดระบุ)....................
( ) ปริญญาตรี สาขา................................................
( ) ปริญญาโท สาขา………………………………….
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................
4. ประสบการณในการทํางานในโรงเรียนอนุบาล
( ) นอยกวา 1 ป
( ) 1 - 2 ป
( ) 2 - 5 ป
( ) 5 ปขึ้นไป
5. ทานเคยไดรับประสบการณในการฝกการใชคําถามหรือไม
( ) เคย
( ) ไมเคย
ถาเคย ทานเคยไดรับความรูจากที่ใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) สถาบันการศึกษา
( ) การอบรม หรือ สัมมนา
( ) หนังสือ
( ) โทรทัศน
( ) Internet
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...............................
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ตอนที่ 2 การบันทึกการใชคําถามของครูอนุบาล
2.1 แบบบันทึกการใชคําถามจากการอานนิทานที่กําหนดให
(นิทานเรื่อง สงครามสัตวปา)
คําถามจากนิทาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

92
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

93

ด.ญ.ชัชลี พัฒนาพลกรสกุล ผูแตง

2

93

94

3

4

94

95

5

6

95

96

7

8

96

97

9

10

97

98

11

12

98

99

13

14

99

100
2.2 แบบบันทึกการใชคําถามจากการเลือกนิทานดวยตนเอง
นิทานเรื่อง.................................................................................................
ผูแตง............................................ผูวาดภาพประกอบ...................................
สํานักพิมพ....................................ปทพี่ ิมพ...................................................
คําถามจากนิทาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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แบบสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
………………………………………………………………………………………………………..
คําชี้แจง
1. ผูใชแบบสังเกตการใชคําถามของครูฉบับนี้ คือ ผูว ิจัย
2. การสังเกตการใชคําถามของครูอนุบาล
การปฏิบัติในการสังเกต
1. ผูวิจัยบันทึกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับครูผูสอนใหเรียบรอยกอนการสังเกต
2. ผูวิจัยเปนผูบนั ทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการสังเกตดวยตนเอง
3. ผูวิจัยสังเกตและบันทึกการใชคําถามของครูขณะสอนลงในแบบบันทึกการใชคําถาม
ของครู

103
ตอนที่ 1

ขอมูลทัว่ ไป

ผูบันทึก....................................................
ผูไดรับการสังเกต................................................โรงเรียน......................................................
วันที่บันทึก ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
เริ่มเวลา...................................... น. สิน้ สุดเวลา..................................... น.
ตอนที่ 2

แบบบันทึกการสังเกตการใชคําถามของครู

เวลา

การใชคาํ ถามของครู

104

เวลา

การใชคาํ ถามของครู
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การบันทึกคําพูดของครูอนุบาลที่ไดจากการถอดเทป
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
............................................ผูบนั ทึก

ภาคผนวก ง
ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
1.คําถามใหสังเกต
ระดับต่ํา
1.1 ผานประสาทสัมผัสทางตา

1.2 ผานประสาทสัมผัสทางหู

1.3 ผานประสาทสัมผัสทางจมูก

ตัวอยางคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

หนาปกของนิทานเรื่องนี้มีอะไรบาง
หนาปกของนิทานเรื่องนี้สีอะไร
ขนาดของหนังสือเลมนี้เปนอยางไร
จากภาพหนาปก สิงโตมีลักษณะอยางไร
จากภาพหนาปก นกมีสีอะไร
เสียงรองเจี๊ยก เจี๊ยก เปนเสียงของสัตวอะไร
เสียงรองจิ๊บ จิ๊บ เปนเสียงของสัตวอะไร
เสียงรองโครง โครง เปนเสียงของสัตวอะไร
เสียงรองโฮง โฮง เปนเสียงของสัตวอะไร
เสียงรองเหมียว เหมียว เปนเสียงของสัตวอะไร
กลิ่นของกลวยเปนอยางไร
กลิ่นของเนื้อสัตวเปนอยางไร
กลิ่นของผักใบเขียวเปนอยางไร
ผลไมอะไรบางที่ลิงชอบรับประทาน และมีกลิ่นอยางไร
กลิ่นของเนื้อสัตวที่เด็ก ๆ ชอบกินมีลักษณะอยางไร
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
1.4 ผานประสาทสัมผัสทางลิ้น
1. กลวยมีรสชาติเปนอยางไร
ระดับต่ํา
2. เนื้อสัตวที่เด็ก ๆ ชอบทานมีรสชาติเปนอยางไร
3. ผัก ผลไมที่เด็ก ๆ ชอบทานมีรสชาติอยางไร

1.5 ผานประสาทสัมผัสทางผิวสัมผัส

2.คําถามใหทบทวนความจํา
2.1 ทบทวนเกี่ยวกับชื่อ คน สัตว สิ่งของ สถานที่

1. หนังสือเลมนี้มีผิวสัมผัสอยางไร
2. หนังสือเลมนี้มีความหนาเทาไร
3. หนังสือเลมนี้มีความแหลมคมหรือไม ที่ไหน

1.
2.
3.
4.
5.

ในนิทานเรื่องนี้มีสัตวอะไรบาง
ในนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใด
ในนิทานเรื่องนี้ สัตวตัวใดเปนหัวหนาปา
ในนิทานเรื่องนี้ สัตวอะไรที่เปนสัตวสี่เทา
ในนิทานเรื่องนี้ สัตวอะไรเปนสัตวปก
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.2 ทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียดของ คน สัตว สิ่งของ สถานที่
1. ในเรื่องนี้ ลิงออกความคิดวาอะไร
ระดับต่ํา

2.3 ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ

2.4 ทบทวนเกี่ยวกับจํานวน

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้
ในนิทานเรื่องนี้

คางคาวออกหากินเวลาใด
สิงโตทําหนาที่อะไร
คางคาวมีนิสัยเปนอยางไร
เสือมีนิสัยอยางไร
เกิดอะไรขึ้นในปาแหงนี้
เกิดอะไรขึ้นระหวางสัตวสี่เทากับสัตวปก
เหตุการณเกิดขึ้นเวลาใด
เหตุการณอะไรที่ทําใหคางคาวออกหากินตอนกลางคืน
เกิดอะไรขึ้น ทําไมสัตวในปาจึงเหลือนอยลง
มีสัตวทั้งหมดกี่ตัว
มีสัตวสี่เทากี่ตัว
มีสัตวปกกี่ตัว
สิงโตมีการเรียกประชุมกี่ครั้ง
มีสิงโตกี่ตัว
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
3.คําถามใหบอกความหมาย
ระดับต่ํา
3.1 บอกเกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความ

3.2 บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ

3.3 ปริศนาคําทาย

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ตัวอยางคําถาม

ความสามัคคีหมายความวาอะไร
นกมีหูหนูมีปกหมายถึงสัตวอะไร
เจาปาหมายถึงอะไร
สัตวกินพืชเปนอาหารหมายความวาอะไร
สัตวกินเนื้อเปนอาหารหมายความวาอะไร
ปามีลักษณะอะไร
บานของนกเรียกวาอะไร
ความสามัคคีมีลักษณะอยางไร
ความแตกแยกมีลักษณะอะไร
การประชุมมีลักษณะอยางไร
สัตวอะไรเอย นกมีหูหนูมีปก
อะไรเอย ตัวโตใหญมาก อาศัยอยูในปา
สัตวอะไรเอย ที่คอยาวที่สุดในโลก
สัตวอะไรเอย หัวลงดิน เทาชี้ฟา
อะไรเอย กลางคืนกัวตั้งกลางวันหัวหก
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
4.คําถามชี้บง
ระดับต่ํา
4.1 เลือกตอบจากสิ่งที่กําหนดใหมากวา 1 สิ่ง
1. เด็ก ๆ อยากเปนสัตวอะไรในเรื่องนี้
(ตอ)

4.2 เลือกตอบจากรูปภาพ

5.คําถามถามนํา
5.1 ถามวาใชหรือไม

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

สัตวอะไรบินไมไดในเรื่องนี้
ระหวาง เสือ ลิง นก สัตวตัวใดกินเนื้อเปนอาหาร
เสือ สิงโต ลิง นก คางคาว เด็ก ๆ อยากเปนอะไร
เด็ก ๆ ชอบสัตวอะไรมากกวากัน ระหวางเสือ กับคางคาว
จากรูปภาพในนิทาน สัตวตัวใดที่ตัวใหญที่สุด
จากภาพ สัตวตัวใดสวยที่สุด
จากภาพ สัตวอะไรมีสี่เทา
จากภาพ สัตวอะไรเปนสัตวปก
จากภาพในนิทาน สัตวอะไรที่ดุรายที่สุด

1.
2.
3.
4.

สิงโตตัวใหญที่สุดในเรื่องนี้ใชหรือไม
เสือจับสัตวอื่นกินเปนอาหารใชหรือไม
คางคาวออกหากินในเวลากลางคืนใชหรือไม
เสือไมสามารถนํามาเลี้ยงในบานไดใชหรือไม
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
5.2 ถามวาเคยหรือไม
1. เด็ก ๆ เคยเห็นสิงหรือไม ที่ไหน
ระดับต่ํา
2. เด็ก ๆ เคยเขาปาหรือไหม ที่ไหน
(ตอ)

5.3 ถามวาตองการหรือไม

6.คําถามเราความสนใจ
6.1 ถามเพื่อใหยกมือตอบ

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

เคยจับเสือหรือไม ที่ไหน
เคยมีเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนคางคาวหรือไม
เคยมีความคิดที่เฉียบแหลมหรือไม คิดอะไร
ตองการเลี้ยงเสือหรือไม
ตองการไปสวนสัตวหรือไม
ตองการเพื่อนอยางคางคาวหรือไม
ตองการเปนคนแข็งแรงเหมือนสิงโตหรือไม
ตองการเขาปาไปลาสัตวหรือไม

1.
2.
3.
4.
5.

ใครเคยเห็นสิงโตบาง
ใครเคยไปสวนสัตวบาง
ใครเคยเห็นเสือตัวจริงบาง
ใครเคยเขาไปในปาบาง
ใครเคยเห็นคางคาวบาง
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
6.2 ถามเพื่อใหทําตามคําสั่ง
1. ใครเคยเห็นสิงโต ลองทองคําคลองจองพรอมกัน
ระดับต่ํา
2. ใครที่เคยสวนสัตว ใหรองเพลงสวนสัตวพรอมกัน
(ตอ)
ระดับสูง

1.คําถามใหอธิบาย
1.1 อธิบายลักษณะ

1.2 อธิบายวิธีการ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายลักษณะของปาที่อุดมสมบูรณ
จงอธิบายลักษณะที่นาเกรงขามของสิงโต
จงอธิบายลักษณะของเจาปาที่เหมาะสม
จงอธิบายลักษณะของความคิดที่เฉียบแหลม
จงอธิบายลักษณะของสัตวกินเนื้อ
จงอธิบายวิธีการสรางความสามัคคีในกลุมเพื่อน
จงอธิบายวิธีการหาอาหารของสัตวสี่เทา
จงอธิบายวิธีการปฏิบตั ติตนเปนคนดี
จงอธิบายวิธีการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
จงอธิบายวิธีการทําใหปาไมอุดมสมบูรณ
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
1. จงอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นจากความไมสามัคคี
1.3 อธิบายเหตุการณ และเรื่องราว
ระดับสูง
1.4 อธิบายประโยชนและโทษ

2.คําถามใหเปรียบเทียบ
2.1 เปรียบเทียบความเหมือน

2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสามัคคี
จงอธิบายเหตุการณที่บานของเด็ก ๆ ที่เหมือนกับในปานี้
จงอธิบายประโยชนของความสามัคคี
จงอธิบายโทษของความสามัคคี
จงอธิบายขอดีของการมีเพื่อนแบบลิง
จงอธิบายขอเสียของการมีเพื่อนแบบคางคาว
จงอธิบายประโยชนและโทษของการที่มีผูนําที่เขมแข็งเหมือนสิงโต

1.
2.
3.
4.
5.

เสือกับสิงโตเหมือนกันอยางไร
สิงโตกับลิงเหมือนกันตรงไหน
คางคาวกับหนูเหมือนกันอยางไร
คางคาวกับนกเหมือนกันตรงที่ใด
ลิงกับคนมีความเหมือนกันที่ใด
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.2 เปรียบเทียบความตาง
1. เสือกับสิงโตตางกันอยางไร
ระดับสูง

2.3 เปรียบเทียบขนาด

2.4 เปรียบเทียบความยาว

2.5 เปรียบเทียบความเร็ว

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

สิงโตกับลิงตางกันตรงไหน
คางคาวกับหนูตางกันอยางไร
คางคาวกับนกตางกันตรงที่ใด
ลิงกับคนมีความตางกันที่ใด
เสือกับสิงโต ใครตัวโตกวากัน
ปากับบาน อะไรที่มีขนาดใหญกวาและอะไรเล็กกวา
นกกับหนู ใครตัวโตกวากัน
อะไรตัวใหญกวากัน ระหวางคางคาวกับลิง
อะไรที่ตัวเล็กกวากัน ระหวางงูกับไสเดือน
คางคาวกับหนู ใครมีหูยาวกวากัน
หางเสือกับหางลิง หางใครยาวกวากัน
หางใครสั้นกวาระหวาง สิงโตกับลิง
ระหวางขนของสิงโตกับขนของลิง ขนของใครสั้นกวากัน
ขาของลิงกับขาของคน ขาใครยาวกวากัน
เสือกับสิงโต ใครวิ่งเร็วกวากัน
ลิงกับชาง ใครขึ้นตนไมเร็วกวากัน
นกกับคางคาวใครบินไดเร็วกวากัน
หนูกับคางคาว ใครวิ่งเร็วกวากัน
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.6 เรียบเทียบความแข็งแรง
1. สิงโตกับเสือใครแข็งแรงกวากัน
ระดับสูง
3.คําถามใหจําแนกประเภท
3.1 จัดกลุม

3.2 เรียงลําดับ

3.3 จับคู

2. ลิงกับเสือ ใครแข็งแรงกวากัน
3. ฟนของใครแข็งแรงกวากัน ระหวางเสือกับลิง
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

นิทานเรื่องนี้แบงสัตวไดเปนกี่กลุม อะไรบาง
จงจัดกลุมประเภทของสัตวสี่เทา
จงจัดกลุมประเภทของสัตวปก
สัตวใดบางที่เปนสัตวกินเนื้อ
สัตวใดบางที่เปนสัตวกินพืช
ใหเรียงลําดับสัตวที่มีขนาดใหญที่สุด ไปหาเล็กที่สุด
ใหเรียงลําดับสัตวที่มีขนาดเล็กที่สุด ไปหาใหญที่สุด
จงจัดลําดับสัตวที่มีจํานวนขามากที่สุดไปหานอยที่สุด
จงจัดลําดับสัตวที่มีจํานวนขานอยที่สุดไปหามากที่สุด
ใหเด็ก ๆ เรียงลําดับสัตวที่ชอบมากที่สุดไปหาสัตวที่ชอบนอยที่สุด
ใหเด็ก ๆ จับคูสัตวกับที่อยูอาศัย
ใหเด็ก ๆ จับคูสัตวกับอาหาร
ใหเด็ก ๆ จับคูสัตวกับจํานวนขา
ใหเด็ก ๆ จับคูสัตวกับสัตวที่มักเปนศัตรูกัน
เด็ก ๆ จงลองจับคูสัตวกับเวลาที่ออกหากิน
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
4.คําถามใหยกตัวอยาง
ระดับสูง
1. จงบอกชื่อสัตวปกที่อยูในเรื่องนี้มาคนละ 1 ชื่อ
4.1 ยกตัวอยางเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ สถานที่
(ตอ)
2.
3.
4.
5.
1.
2.

4.2 ยกตัวอยางเกี่ยวกับเหตุการณและเรื่องราว

จงบอกชื่อที่อยูอาศัยของสัตวมาคนละ 1 ชื่อ
ใหเด็ก ๆ ยกตัวอยางสัตวสี่เทาในเรื่องนี้มาคนละ 1 ชื่อ
ใหเด็ก ๆ ลองบอกชื่ออาหารของสัตวมาคนละ 1 ชนิด
จงยกตัวอยางตนไมที่บานของเด็ก ๆ มาคนละ 1 ชนิด
จงยกตัวอยางเหตุการณที่เด็ก ๆ ประทับใจในเรื่องนี้มาคนละ 1 เรื่อง
จงยกตัวอยางเหตุการณที่เด็ก ๆ ไมประทับใจในเรื่องนี้มาคนละ 1

เรื่อง
3. ใหเด็ก ๆ ยกตัวอยางเหตุการณความไมสงบในปาแหงนี้มาคนละ 1
เรื่อง
4.3 ยกตัวอยางประโยชนและโทษ

1.
2.
3.
4.
5.

ลองบอกประโยชนของความสามัคคีมาคนละ 1 ประโยชน
ลองบอกโทษของความสามัคคีมาคนละ 1 ประโยชน
จงยกตัวอยางขอเสียของการมีเพื่อนชอบยุแหยมาคนละ 1 ชนิด
จงยกตัวอยางขอดีของการมีเพื่อนที่ดี
จงบอกขอดีและขอเสียของการอยูรวมกันเปนกลุม
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
5.คําถามใหวิเคราะห
ระดับสูง
1. เด็ก ๆ คิดวาคางคาวมีลักษณะอยางไร
5.1 ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น
(ตอ)

5.2 ถามเพื่อใหหาเหตุและผล

5.3 ถามเพื่อใหแกปญหา

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

เด็ก ๆ คิดวาเจาลิงมีลักษณะอยางไร
เด็ก ๆ คิดวาปาแหงนี้เปนอยางไร
เด็ก ๆ คิดวาความสามัคคีคืออะไร
เด็ก ๆ คิดวาใครควรจะเปนเจาแหงปา
เพราะเหตุใดสิงโตจึงไดเปนเจาปา
เพราะเหตุใดคางคาวจึงไมมีเพื่อน
เพราะเหตุใดสัตวจึงเหลือนอยลง
เพราะเหตุใดจึงตองมีความสามัคคี
เพราะเหตุใดจึงตองหากินตอนกลางคืน
เด็ก ๆ มีวิธีในการจัดการอยางไรกับเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนคางคาว
เด็ก ๆ จะมีวิธีการอยางไร ในการสรางความสามัคคี
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
6.คําถามใหสังเคราะห
ระดับสูง
1. ถาสัตวในเรื่องนี้ทุกตัวพูดได เด็ก ๆ คิดวาจะเปนอยางไร
6.1 ถามเพื่อใหคาดเดาเหตุการณ
(ตอ)

6.2 ถามเพื่อใหแตงเรื่องใหม

6.3 ถามเพื่อใหตอบขั้นตอน หรือวิธีการ

2. และถาพูดได จะพูดวาอะไรบาง
3. ถาปาแหงนี้ไมมีความสามัคคีกันจะเกิดอะไรขึ้น
4. ถาสัตวปาแหงนี้มีสัตวที่หัวเราะได เด็ก ๆ คิดวาตัวใดจะหัวเราะดังที่สุด
5. ถาเด็ก ๆ สามารถคุยกับสัตวเขาใจได จะเกิดอะไรขึ้น
1. ถานิทานเรื่องนี้ไมจบแบบนี้ ควรจะจบแบบใด
2. ใหเด็ก ๆ ลองแตงเรื่องใหมจากภาพในนิทานเรื่องนี้
3. ถาเรื่องนี้ไมไดชื่อ “สงครามสัตวปา” ควรชื่อวาอะไร
4. ใหเด็ก ๆ ลองแตงตอนจบของเรื่อง
5. ถาจะแตงเรื่องใหม ใหเหตุการณนี้เกิดขึ้นที่อื่น เด็ก ๆ จะแตงวาอยางไร
1. ถาเด็ก ๆ จะเรียกประชุมเพื่อน ๆ เหมือนสิงโตเจาปา เด็ก ๆ จะมี
วิธีการอยางไร
2. ถาเด็ก ๆ อยูในปา จะมีวิธีการกําจัดคางคาวอยางไร
3. ถาเด็ก ๆ อยูในปา จะมีวิธีการกําจัดเสืออยางไร
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ตารางที่ 10 ตัวอยางการตั้งคําถามจากนิทานที่ผูวจิ ัยกําหนดให เรื่อง สงครามสัตวปา (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
6.4 ถามเพื่อใหกําหนดขอคิด
1. นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาอะไร
ระดับสูง
2. นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรบาง
(ตอ)
7.คําถามใหประเมินคา
7.1 ตัดสินวาดีหรือไมดี

7.2 ตัดสินวาควรเอาเปนแบบอยางหรือไมควร

7.3 ตัดสินวาจะเลือกหรือไมเลือก

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

คางคาวนิสัยดีหรือไม อยางไร
เสือมีนิสัยดีหรือไม อยางไร
การที่เจาลิงมีความคิดที่ฉลาดนั้นดีหรือไม
นิสัยของสิงโตเจาปาดีหรือไม
ปาที่มีความสามัคคีนี้ดีหรือไม อยางไร
เด็ก ๆ จะเอาเยี่ยงอยางนิสัยของคางคาวหรือไม
เด็ก ๆ จะเอาเยี่ยงอยางเจาความฉลาดของเจาลิงหรือไม เพราะอะไร
เด็ก ๆ ควรเอานิสัยของสัตวปาเรื่องนี้มาเปนแบบอยางหรือไม
เด็ก ๆ ควรมีความสามัคคีเหมือนสัตวปาในเรื่องนี้หรือไม
นิสัยของสิงโตในเรื่องนี้ควรเอาเปนแบบอยางหรือไม เพราะอะไร
เด็ก ๆ จะเลือกเปนอยางเจาลิงหรือไม เพราะอะไร
เด็ก ๆ จะเลือกเปนคางคาวหรือไม เพราะอะไร
เด็ก ๆ อยากเปนเสือหรือไม เพราะอะไร
เด็ก ๆ อยากเปนลิงหรือไม เพราะอะไร
เด็ก ๆ อยากเปนคางคาวหรือไม เพราะอะไร

120

121
ตารางที่ 11 นิทานที่ครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรเลือกอานและใชในการตั้งคําถาม
ลงในแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล จํานวน 246 คน
เรื่อง
จํานวน (คน)
1. กุกไกปวดทอง
14
2. กระดุกกระดิ๊กกระดอกกระแดก
11
3. หมูสามตัว
9
4. หนูนอยหมวกแดง
8
5. เจาหญิงนิทรา
7
6. สโนไวท
6
7. กระตายกับเตา
5
8. สุนัขจิ้งจอกกับเงา
4
9. ราชสีหกับหนู
3
3
10. ลูกเปดขี้เหร
3
11. ดอกไมแสนสวย
3
12. ขาว
2
13. สวนสัตวมหาสนุก
2
14. กระตาก กระตาก
2
15. ขอโทษ ขอโทษ
16. ขอบคุณ ขอบคุณ
2
17. พระราชาบนดาวสีเขียว
2
18. เรือใบไม
2
19. ลูกหมีใจดี
2
20. ปลาเจ็ดตัว
2
21. ของขวัญล้ําคา
2
22. นกยูงผูเสียสละ
2
23. คุณตาหนวดยาว
2
24. ครอบครัวมีสุข
2
25. ตนไมที่รัก
2
26. เจาลายลูกแมวจอมซน
2
27. เจาหญิงบนหอคอย
2
28. ชาวนากับงูเหา
2
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ตารางที่ 11 นิทานที่ครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรเลือกอานและใชในการตั้งคําถาม
ลงในแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล (ตอ)
เรื่อง
จํานวน (คน)
29. คําอธิษฐานของเนิบนาบ
2
30. เทพธิดาแหงมารยาท
2
31. แมมดกับนางฟา
1
32. อะไรหนอ...รออยู ปลายเสนเชือก
1
33. ลิงกับเนยแข็ง
1
34. มีดโกน
1
35. ทองดํานอย
1
36. สิงโตเจ็ดตัวกับวัวตัวผูตวั หนึ่ง
1
37. นายพรานกับนก
1
38. องุนเปรี้ยว
1
39. กาตัวดํากับหงสขาว
1
40. สุนัขจิ้งจองกับนกกระสา
1
41. ชางทํารองเทา
1
42. ไขทองคํา
1
43. เจาชายกบ
1
44. กบเลือกนาย
1
45. เพื่อนใหมของลุงหมี
1
46. คุณฟองยอดนักแปรงฟน
1
47. ผจญภัยเมืองผักแสนสุข
1
48. ลูกอนกลิน่ ผลไม
1
49. หนูนิดไมอยากกินผัก
1
50. หนูนิดไมอยากไปโรงเรียน
1
51. หนูนิดไมอยากมีนอง
1
52. แมขา...อุมหนอย
1
53. มหัศจรรยวนั ของหนู
1
54. วัวจอมพลัง
1
55. สองพีน่ อง
1
56. แพะเจาปญญา
1
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ตารางที่ 11 นิทานที่ครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรเลือกอานและใชในการตั้งคําถาม
ลงในแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล (ตอ)
เรื่อง
จํานวน (คน)
1
57. เจาหญิงเงือกนอย
1
58. เด็กหญิงไมขดี ไฟ
1
59. เด็กเลี้ยงแกะ
1
60. มดขยันกับจักจั่นเสียงใส
1
61. คุณแมนักซักผา
1
62. กระตายตื่นตูม
1
63. ฮันเซล กับ เกรเทล
1
64. แพะสามตัว
1
65. แกวหนามา
1
66. กบนอยดูดาว
1
67. ไกรทอง
1
68. อึ่งอางกับวัว
1
69. การเดินทางแสนสนุก
1
70. ไขมีคุณคา
71. รางกายของฉัน
1
72. ขนเทากับเงาในน้าํ
1
73. ชางขี้โมโห
1
74. อนุบาลชางเบิม้
1
75. จระเขขี้แย
1
76. เมนขี้อิจฉา
1
77. กระตายนอยมอมแมม
1
78. กุงกิง๋ ไปโรงเรียน
1
79. หมูนอยขี้หวง
1
80. กระรอกนอยไมมีระเบียบ
1
81. จิ้งจอกนอยนิสัยดี
1
82. ลิงนอยขอโทษ
1
83. ปลาวาฬสีน้ําเงิน
1
84. กระตายนอยไมอยากนอน
1
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ตารางที่ 11 นิทานที่ครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรเลือกอานและใชในการตั้งคําถาม
ลงในแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล (ตอ)
เรื่อง
จํานวน (คน)
85. เสียง....อะไรเอย
1
86. เกาะมหัศจรรย
1
87. โอเอจอมเกเร
1
88. ราชสีหขนปุยกับหนูจี๊ดตัวจอย
1
89. พอของฉันเปนยักษใหญ
1
90. หนอนนอยจอมเขมือบ
1
91. แมมดนอยกับคาถากอนนอน
1
92. วาฬใหญยมิ้ ไมเปน
1
93. กาจอมตะกละ
1
94. ถาดทองคํา
1
95. หนูตวั เดียว
1
96. ลิงกับจระเข
1
97. สามสหาย
1
98. หงสทองคํา
1
99. นิทานดวงดาว
1
100. มดตะนอยเอวคอด
1
101. นิทานจากฟากฟา
1
102. หรรษา อีสป ดินปน
1
103. ลูกเตาตวมเตี้ยม
1
104. ไกแดงแสนขยัน
1
105. แมไกขนแดง
1
106. โสนนอยเรือนงาม
1
1
107. อุทัยเทวี
1
108. 50 นิทานปริศนา
1
109. ชางตกมัน
1
110. หิ่งหอยอายแสง
1
111. ดอกไมผจญภัย
1
112. ปลาทองผูเยอหยิง่
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ตารางที่ 11 นิทานที่ครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรเลือกอานและใชในการตั้งคําถาม
ลงในแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล (ตอ)
เรื่อง
จํานวน (คน)
113. เจี๊ยกนอยเลิกเกเร
1
114. เมฆนอยผจญภัย
1
115. แมมดดําป
1
116. ชางเกกมะเหรก เสือเกเร
1
117. จอซนอยมีนอง
1
118. กระดองลายกับกระตายหูเรียว
1
119. ทหารดีบกุ ผูทรหด
1
120. จะเอลูกรัก
1
121. ยามเชาเบิกบาน
1
122. บานฉันสบายดี
1
123. ฉันตัวกลม
1
1
124. เจาหญิง 12 องค
1
125. เทงเตง
1
126. จันทรเจาขา
1
127. แมงมุมลาย
1
128. เจาชายปลา
1
129. เหยีย่ วกับกา
130. หมาจิ้งจอกกับแพะ
1
131. มากับราชสีห
1
132. บิ๊กซา ขี้โมโห
1
133. กากระหายกับเหยือกน้ําใบโต
1
134. หนูจิ๊ดกระจอยรอยกับหนูจอยกระจิดริด
1
135. ไกนอยกับพลอยสีแดง
1
136. โกะเลีย้ งแกะ
1
137. จอมขอ จอ เจี๊ยก เจีย๊ ก
1
138. หงสนอยหัดบิน
1
139. ทักทอกลัวเงา
1
140. จะเอ อรอยจัง
1
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ตารางที่ 11 นิทานที่ครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรเลือกอานและใชในการตั้งคําถาม
ลงในแบบบันทึกการใชคาํ ถามของครูอนุบาล (ตอ)
เรื่อง
จํานวน (คน)
141. ครอบครัวนักเดินทาง
1
142. ตลาดน้ํา อ้ํา...อรอย
1
143. ขนมกลวย กระทงนอย
1
144. ขนมครก นาแคะ
1
145. กุงกิ๋งรักเพื่อน
1
146. สัตวเพื่อนรัก
1
147. เด็กซนกับกบ
1
148. นากขี้กลัว
1
149. แรดขี้งอน
1
150. นางฟาสีรุง
1
151. วงลอปริศนา
1
152. การเดินทางของขาวเปลือก
1
153. น้ําใสแบงใหนะ
1
154. ไขนอยอยากมีขา
1
155. ติ๊ดตี่กบั ตุดตู
1
156. มด ยักษเล็กผูทรงพลัง
1
157. วังช็อกโกแลต
1
158. ฉันจะเก็บบางนะ
1
159. นกกางเขน
1
160. จิ๊กกี๋ อยากมีเพื่อน
1
161. ลูกหมีเจาปญญา
1
162. นิทานกลางแปลง
1
163. อีเลงเคงโคง
1
164. คุณเงาใจดี
1
165. คุณฟองฟนหลอ
1
รวม
246
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
1.คําถามใหสังเกต
ระดับต่ํา
1.1 ผานประสาทสัมผัสทางตา

1.2
1.3
1.4
1.5

ผานประสาทสัมผัสทางหู
ผานประสาทสัมผัสทางจมูก
ผานประสาทสัมผัสทางลิ้น
ผานประสาทสัมผัสทางผิวสัมผัส

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากปกนิทานเด็ก ๆ เห็นอะไรบางคะ
สิ่งที่เด็ก ๆ เห็นพวกมันมีสีอะไรบาง
ปกนิทานเลมนนี้มีสีอะไร
กุกไกกินลูกกวาดสีอะไร
กุกไกมีสีอะไร
จากหนาปกมีสีอะไรบาง
จากหนาปก กุกไกกําลังทําอะไร
ลูกกวาดมีวีอะไรบาง

-
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.คําถามใหทบทวนความจํา
ระดับต่ํา
2.1 ทบทวนเกี่ยวกับชื่อ คน สัตว สิ่งของ สถานที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ตัวละครในเรื่องมีสัตวอะไรบาง
กุกไกคือใคร
ใครพากุกไกไปหาหมอ
หมอชื่ออะไร
ใครเปนเพื่อนกุกไกบาง
กุกไกไปหาใคร
ใครเปนคนรักษากุกไก
หมอทํางานที่ไหน
ใครกินลูกกวาดกับกุกไกบาง
กุกไกไปหาหมอกับใครบาง
ใครบอกไมไหกุกไกกินลูกกวาด
เวลาปวดทองกุกไกไปหาใคร
คนที่รักษากุกไกเรียกวาอะไร
สัตวที่เปนหมอในเรื่องนี้คือสัตวอะไร
กุกไกเจออใครบางตอนไปหาหมอ
มีสัตวอะไรบางที่ปวดทองเหมือนกุกไก
มีลูกสัตวอะไรบางที่มาหาปาหมอ
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
18. กุกไกคือใคร
ระดับต่ํา
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ใครพากุกไกไปหาหมอ
หมอชื่ออะไร
ใครเปนเพื่อนกุกไกบาง
กุกไกไปหาใคร
ใครเปนคนรักษากุกไก
หมอทํางานที่ไหน
มีลูกสัตวอะไรบางที่มาหาปาหมอ
เวลาปวดทองกุกไกไปหาใคร
กุกไกไปหาหมอกับใครบาง
ใครบอกไมไหกุกไกกินลูกกวาด
คนที่รักษากุกไกเรียกวาอะไร
สัตวที่เปนหมอในเรื่องนี้คือสัตวอะไร
กุกไกเจออใครบางตอนไปหาหมอ
มีสัตวอะไรบางที่ปวดทองเหมือนกุกไก
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.2 ทบทวนเกี่ยวกับรายละเอียดของ คน สัตว สิ่งของ สถานที่
1. กุกไกกินลูกกวาดแลวรูสึกอยางไร
ระดับต่ํา
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

กุกไกปวดทองแลวรองครางอยางไร
หมอบอกกุกไกวากินอะไรมาจึงปวดทอง
และสาเหตุที่ปวดทองเพราะอะไร
กุกไกกินอะไรเขาไป
อะไรทําใหกุกไกปวดทอง
ลูกกวาดมีรสชาติอะไรบาง
กุกไกมีอาการอะไรบาง
เวลาปวดทองกุกไก ทําอะไร
กินลูกกวาดแลวเปนอะไร
สัตวทุกตัวที่ปวดทองมีอาการอยางไร
และสัตวทุกตัวรองอยางไร
ลูกนกรองอยางไร เมื่อปวดทอง
ปาหมอหมีทําหนาที่อะไร
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.3 ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ
1. เหตุการณนี้เกิดขึ้นอยางไร
ระดับต่ํา

2.4 ทบทวนเกี่ยวกับจํานวน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เกิดอะไรขึ้นกับกุกไก
เกิดอะไรขึ้นเมื่อไปหาคุณหมอ
ทําไมกุกไกจึงปวดทอง
ทําไมสัตวทุกตัวจึงปวดทอง
ปาหมอหมีบอกพวกสัตววาเปนอะไร
ตองทําอยางไรจึงจะหายปวดทอง
สัตวทุกตัวทําอยางไรเมื่อปาหมอหมีบอก
หลังจากที่ปาหมอหมีรักษาให อาการปวดทองของกุกไกเปนอยางไร
ทําไมกุกไกจึงปวดทอง
ทําไมสัตวทุกตัวจึงปวดทอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวละครในเรื่องมีกี่ตัว
มีลูกกวาดกี่เม็ด
มีลูกกวาดกี่สี
มีกี่คนที่พากุกไกไปหาหมอ
กุกไกมีเพื่อนทั้งหมดกี่คน
มีไกทั้งหมดกี่ตัวในเรื่องนี้
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
3.คําถามใหบอกความหมาย
ระดับต่ํา
1. หมอคือใคร
3.1 บอกเกี่ยวกับความหมายหรือคําจํากัดความ
(ตอ)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.2 บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
3.3 ปริศนาคําทาย
4.คําถามชี้บง
4.1 เลือกตอบจากสิ่งที่กําหนดใหมากวา 1 สิ่ง

คนที่รักษาคนปวยหมายถึงใคร
ลูกกวาดคืออะไร
ที่ทํางานของหมอคืออะไร
ลูกกวาดสีฉูดฉาด หมายความอะไร
อาหารที่มีประโยชนหมายถึงอะไร
อาหารที่ไมมีประโยชนหมายถึงอะไร

1. อาหารที่มีประโยชนมัลักษณะอยางไร
2. อาหารทีไ่ มมีประโยชนมีลักษณะอยางไร
-

1.
2.
3.
4.
5.

เด็ก ๆ ชอบสัตวตัวใดมากที่สุดในเรื่องนี้
เด็ก ๆ อยากเปนสัตวตัวใดในเรื่องนี้
อาหารอะไรที่เด็ก ๆ ควรรับประทาน
อาหารอะไรที่เด็ก ๆ ไมควรรับประทาน
สัตวตัวใดในเรื่องที่ไมเชื่อฟงผูใหญ
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
6. ระหวาง กุกไก ลูกกบ ลูกกวาง เด็ก ๆ อยากเปนสัตวตัวใด
ระดับต่ํา
7. ลูกแมว ลูกนกแกว และลูกนกกระจิบ สัตวตัวใดไมไดไปหาหมอ
(ตอ)
8. อาหารชนิดใดบางที่เด็ก ๆ ควรรับประทาน
9. และที่ไมควรรับประทาน

4.2 เลือกตอบจากรูปภาพ
5.คําถามถามนํา
5.1 ถามวาใชหรือไม

1. จากภาพ สัตวตัวใดกําลังรองไห

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กุกไกกินลูกกวาดมากเกินไปใชหรือไม
ลูกกวาดที่กุกไกกกินสีฉูดฉาดใชหรือไม
แมไกพากุกไกไปหาหมอใชหรือไม
มีสัตวมากมายที่ปวดทองมาหาปาหมอหมีใชหรือไม
ลูกกวาดเปนสิ่งที่มีประโยชนใชหรือไม
สีที่ใสในลูกกวาดสามารถกินไดใชหรือไม
กุกไกกินลูกกวาดเขาไปจํานวนมากใชหรือไม
ปาหมอบอกใหกุกไกอยากินลูกกวาดสีฉูดฉาดใชหรือไม
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
5.2 ถามวาเคยหรือไม
1. เด็ก ๆ เคยกินลูกกวาดหรือไม
ระดับต่ํา
2. เด็ก ๆ เคยกินลูกกวาดสีฉูดฉาดหรือไม
(ตอ)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5.3 ถามวาตองการหรือไม

เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

เคยปวดทองหรือไม
เคยปวดทองเพราะอาหารที่ทานเขาไปหรือไม
เคยทานอาหารที่ไมมีประโยชนหรือไม
เคยไปหาคุณหมอหรือไม
เคยกินลูกกวาดแลวปวดทองหรือไม
เคยเห็นคนที่ปวดทองหรือไม
เคยกินลูกกวาดมากเกินไปจนปวดทองหรือไม
เคยเห็นคนที่ปวดทองหรือไม
เคยเปนโรคที่เกี่ยวกับการทานอาหารหรือไม
เคยไปหาคุณหมอเพราะปวดทองหรือไม
เคยไมเชื่อฟงคุณพอคุณแมหรือไม

1. เด็ก ๆ ตองการรับประทานลูกกวาดหลากสีหรือไม
2. เด็ก ๆ ตองการรับประทานอาหารที่มีประโยชนหรือไม
3. เด็ก ๆ ตองการรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนหรือไม
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
6.คําถามเราความสนใจ
ระดับต่ํา
6.1 ถามเพื่อใหยกมือตอบ
(ตอ)
6.2 ถามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ระดับสูง

1.คําถามใหอธิบาย
1.1 อธิบายลักษณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เวลาเด็ก ๆ ปวดทอง เด็ก ๆ รองอยางไร
ลูกกวาดมีลักษณะอยางไร
อาการปวดทองเปนอยางไร
เวลาปวดทอง เด็ก ๆ มีลักษณะอยางไร
ลูกสัตวมีลักษณะอยางไร
ลักษณะของกุกไกปวดทองเปนอยางไร

1.2 อธิบายวิธีการ

1. เด็ก ๆ ลองบอกวิธีการเลือกรับประทานอาหาร
2. ใหอธิบายวิธีรักษาอาการปวดทอง
3. เด็ก ๆ ลองบอกวิธีการทําใหรางกายแข็งแรง

1.3 อธิบายเหตุการณ และเรื่องราว

1. เกิดเหตุการณอะไรบางเกี่ยวกับกุกไก
2. หลังจากที่กุกไกกินลูกกวาดแลวเกิดอะไรขึ้นบาง
3. เกิดอะไรขึ้น ตอนที่กุกไกไปรอปาหมอ
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
4. กุกไกทําอะไรตอไปหลังจากที่หาปาหมอหมีเสร็จแลว
ระดับสูง
5. เกิดเหตุการณอะไรขึ้นที่คลีนิค
6. เกิดอะไรขึ้นกับกุกไกบาง
7. เหตุการณอะไรที่ทําใหแมพากุกไกไปพบปาหมอหมี
1.4อธิบายประโยชนและโทษ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จงบอกประโยชนของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน
จงบอกโทษของการรับประทานอาหารอาหารที่ไมมีประโยชน
โทษของการรับประทานลูกอมสีฉูดฉาดมีอะไรบาง
การกินลูกกวาดทําใหเกิดอะไรขึ้นบาง
ถากินลูกกวาดมากเกินไปจะเกิดโทษอะไรบาง
และลูกกวาดมีประโยชนอะไรบาง
ถากินลูกกวาดและขนมหวาน แลวถาไปมแปรงฟนจะมีโทษอยางไร
โทษของการไมแปรงฟนมีอะไรบาง
ประโยชนของรางกายที่แข็งแรงมีอะไรบาง
การไปพบคุณหมอบอย ๆ มีประโยชนและโทษอยางไรบาง
การที่เด็ก ๆ รับประทานอาหารที่ไมมีสีฉูดฉาดจะมีประโยชนอยางไร
ถาเด็ก ๆ รับประทานอาหารที่มีสารปนเปอนจะมีโทษอยางไร
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.คําถามใหเปรียบเทียบ
ระดับสูง
2.1 เปรียบเทียบความเหมือน

1. กุกไกกับแมไกเหมือนกันตรงไหน
2. สัตวแตละชนิดเหมือนกันอยางไร
3. ลูกนกกระจิบกับนกแกว เหมือนกันอยางไร

2.2 เปรียบเทียบความตาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.3 เปรียบเทียบขนาด

1. แมไกกับกุกไกใครตัวโตกวากัน

2.4 เปรียบเทียบความเร็ว
2.5 เปรียบเทียบความแข็งแรง

สัตวแตละตัวตางกันอยางไร
ลูกกวาดที่มีสีฉูดฉาดกับลูกกวาดไมมีสีตางกันอยางไร
อาหารที่มีประโยชนกับไมมีประโยชนตางกันตรงไหน
รางกายแข็งแรงกับรางกายออนแอ ตางกันอยางไร
คุณหมอกับคุณครูตางกันอยางไร
ลูกกวาดกับผลไมตางกันอยางไร
ปวดทองกับปวดหัวตางกันอยางไร
ลูกนกกระจิบกับนกแกว ตางกันอยางไร
ปาหมอหมีกับแมไกตางกันอยางไร

-
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
2.4 เปรียบเทียบความเร็ว
ระดับสูง
2.5 เปรียบเทียบความแข็งแรง
3.คําถามใหจําแนกประเภท
3.1 จัดกลุม

3.2 เรียงลําดับ
3.3 จับคู

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นิทานเรื่องนี้มีสัตวกี่ประเภท อะไรบาง
สัตวใดเปนสัตวสี่เทา และสัตวสองเทา
นิทานเรื่องนี้แบงเปนเด็ก กับผูใหญไดอยางไรบาง
ใหจัดกลุมอาหารที่มีประโยชนและไมมีประโยชน
ใหแบงประเภทของอาหารที่เหมาะสมกับเด็กและไมเหมาะสมกับเด็ก
นิทานเรื่องแบงคนที่ปวดทองและไมปวดทอง ไดอยางไร
-
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
4.คําถามใหยกตัวอยาง
ระดับสูง
4.1 ยกตัวอยางเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ สถานที่
1. ยกตัวอยางอาหารที่มีประโยชนมาคนละ 1 ชนิด
(ตอ)
2. ยกตัวอยางอาหารที่ไมมีประโยชนมาคนละ 1 ชนิด
3. จงบอกชื่อสัตวที่ปวดทองจากนิทานเรื่องนี้มาคนละ 1 ตัว
4. จงยกตัวอยางสถานที่ที่ไปหาคุฯหมอไดมาคนละ 1 ที่
5. จงบอกชื่ออาหารที่ทําใหปวดทองมาคนละ 1 ชนิด
6. ยกตัวอยางสิ่งที่ทําใหเด็ก ๆ ไมสบายมาคนละ 1 อยาง
7. ลองบอกชื่อของสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบรับประทานมาคนละ 1 ชนิด
8. ลองบอกชื่อของสิ่งที่เด็ก ๆ ไมชอบรับประทานมาคนละ 1 ชนิด
4.2 ยกตัวอยางเกี่ยวกับเหตุการณและเรื่องราว
4.3 ยกตัวอยางประโยชนและโทษ

1. ยกตัวอยางโทษของการไมรับประทานอาหารที่มีประโยชนมาคนละ
1 อยาง
2. จงบอกโทษของการไมแปรงฟนหลังรับประทานอาหารมาคน 1 ชนิอ
3. จงบอกประโยชนของการรับประทานอาหารที่มีประโยชนมาคนละ
1 อยาง
4. ลองบอกขอดีและขอเสียของการรับประทานอาหารมาคนละ 1 อยาง
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
5.คําถามใหวิเคราะห
ระดับสูง
5.1 ถามเพื่อใหแสดงความคิดเห็น
1. เด็ก ๆ คิดวามีวิธีการกินลูกกวาดอยาไรจึงจะเหมาะสม
(ตอ)
2.
3.
4.
5.

เมื่อเด็ก ๆ ฟงในสิ่งที่หมอแนะนําแลว เด็ก ๆ ควรจะทําอยางไร
เวลาเด็ก ๆ ไมสบาย เด็กคิดวาจะบอกใครดี
เด็ก ๆ คิดวาในลูกกวาดมีสวนผสมอะไรบาง
เด็ก ๆ คิดวานอกจากทําใหปวดทองแลวลูกกวาดทําใหเกิดโทษอะไรอีก

บาง
6. เวลาที่เด็ก ๆ ฟงคุณหมอพูด เด็ก ๆ ควรทําตัวอยางไร
5.2 ถามเพื่อใหหาเหตุและผล
5.3 ถามเพือ่ ใหแกปญหา

6.คําถามใหสังเคราะห
6.1 ถามเพื่อใหคาดเดาเหตุการณ

1. ถาเด็ก ๆ ไมสบายควรทําอยางไร
2. ถาเด็ก ๆ กินลูกกวาดแลวควรปฏิบัติตนอยางไร

1.
2.
3.
4.
5.

ถากุกไกปวดทองแลวไมไปหาหมอจะเกิดอะไรขึ้น
ถากุกไกกินลูกกวาดมากกวานี้จะเกิดอะไรขึ้น
ถาไปหาปาหมอหมีแลวปาหมอไมอยู กุกไกจะเปนอยางไร
ถาไมมีปาหมอหมี กุกไกจะไปหาใคร
ถากุกไกไมรับประทานลูกกวาดแลว กุกไกจะรับประทานอะไร
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
6. ถากุกไกรับประทานอาหารที่มีประโยชนกุกไกจะเปนอยางไร
ระดับสูง
7. ถาแมไกไมอยู ใครจะพากุกไกไปหาปาหมอ
(ตอ)
8. ถาลูกกวาดที่กุกไกรับประทานไมมีสารปนเปอนแลว เด็ก ๆ คิดวาจะมี
อะไรผสมอยู

6.2 ถามเพื่อใหแตงเรื่องใหม

6.3 ถามเพื่อใหตอบขั้นตอน หรือวิธีการ
6.4 ถามเพือ่ ใหกําหนดขอคิด

1. ถาเรื่องนี้ไมจบแบบนี้ควรจะจบแบบไหน
2. ถาเรื่องนี้ไมไดชื่อ กุกไกปวดทอง เด็กลองแตงชื่อเรื่องใหมสิวาจะชื่อ
อะไร
3. ลองเลาเรื่องจากภาพนิทานเรื่องนี้

1.
2.
3.
4.
5.

จากนิทานเรื่องนี้สอนใหรูวาอะไร
นิทานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรบาง
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
เด็ก ๆ ไดอะไรจากนิทานเรื่องนี้บาง
เด็ก ๆ ไดรับประโยชนอะไรบางจากนิทานเรื่องนี้
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ตารางที่ 12 ตัวอยางการตั้งคําถามของครูอนุบาลที่เปนตัวอยางประชากรจากนิทานเรื่อง กุก ไกปวดทอง (เรื่องทีค่ รูอนุบาลเลือกมาใชมากที่สุด) (ตอ)
ระดับคําถาม
ประเภทคําถาม
ตัวอยางคําถาม
7.คําถามใหประเมินคา
ระดับสูง
7.1 ตัดสินวาดีหรือไมดี
1. ลูกกวาดเปนอาหารที่มีประโยชนหรือไม เพราะอะไร
(ตอ)
2.
3.
4.
5.
6.

การที่เด็ก ๆ เชื่อฟงคุณหมอนั้นดีหรือไม
เด็ก ๆ เชื่อฟงคุณพอคุณแมดีหรือไม
เด็ก ๆ คิดวาการออกกําลังดีหรือไม เพราะอะไร
การรับประทานผักและผลไมเปนประจําดีหรือไม เพราะอะไร
การที่เด็ก ๆ กินขนมหวานหรือลูกกวาดแลวแปรงฟนนั้นดีหรือไม

7.2 ตัดสินวาควรเอาเปนแบบอยางหรือไมควร

1.
2.
3.
4.

เด็ก
เด็ก
เด็ก
เด็ก

7.3 ตัดสินวาจะเลือกหรือไมเลือก

1. เด็ก ๆ จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนหรือไม
2. เด็ก ๆ จะเลือกรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนหรือไม
3. เด็ก ๆ จะเลือกเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมหรือไม

ๆ
ๆ
ๆ
ๆ

ควรเอาเยี่ยงอยางกุกไกหรือไม เพราะอะไร
ควรเอาแบบอยางที่คุณหมอบอกหรือไม
จะเอาเยี่ยงอยางการรับประทานของกุกไกหรือไม
ควรเลียนแบบพฤติกรรมการรับประทานของกุกไกหรือไม
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