
วารสารศึกษาศาสตร ปที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2552- มกราคม 2553 1

A
c
a
d

e
m

i
c
 I

s
s
u

e
s

* อาจารยประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

การสอนแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction: CGI): 
รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

ดร. เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร *
บทคัดยอ
บทความนี้นำเสนอการสอนแนะใหรูคิด(Cognitively Guided Instruction: CGI) ซึ่งเปน แนวการสอนรูปแบบ

หน่ึง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ หลักการของการสอนแนะใหรูคิด หลักการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด ขั้นตอน

ของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน CGI บทบาทของครูในช้ันเรียน CGI งานวิจัยที่สนับสนุนการสอนแนะใหรูคิด และ

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องการวิเคราะหขอมูลที่ใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง

ของ CGI

คำสำคัญ : การสอนแนะใหรูคิด คณิตศาสตร

Abstract
This paper presented Cognitively Guided Instruction (CGI), the details of which included 

principles of Cognitively Guided Instruction, instructional principles based on Cognitively Guided, steps 

of CGI classroom, role of a CGI teacher, research support CGI and examples of instructional activities 

on mathematics content on data analysis based on CGI.
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บทนำ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 

ที่กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับความ

สนใจและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ฝกทักษะ

กระบวนการคิด และฝกใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน และ

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กลาววา การจัดการศึกษาควรมุงเนนความสำคัญ

ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม การจัด

กระบวนการเรยีนรูควรมุงเนนการฝกทักษะการคดิของผูเรยีน

และหลอหลอมใหผูเรียนมีความคิดท่ีสรางสรรค จากท่ีกลาว

มาจกัเห็นวาการจดัการศกึษาระดบัชาติไดมแีนวทางเดนชดัที่

สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนใหมีการฝกใหผูเรียนคิดได

ดวยตนเอง เนนทักษะการคิดของผูเรียน โดยครูเปนเพียง

ผูชี้นำและใชคำถามใหเกิดการอภิปรายระหวางผูเรียน

เทานั้นซึ่งการจัดการเรียนรูลักษณะน้ี สอดคลองกับแนว

การจัดการ เรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitively 

Guided Instruction: CGI) ซึง่เปนแนวการจัดการเรียนรู

ที่อยูบนพื้นฐานของความรูและความเชื่อของครูที่เกิดจาก

การทำ ความเขาใจการคิดและการใหเหตผุลเชงิคณิตศาสตร

ของนักเรียน แลวนำมาพิจารณาใชในการออกแบบกิจ

กรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาความเขาใจทางคณิตศาสตร

และความสามารถในการคิดของนักเรียน อีกทั้งจากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของโครงการ TIMSS (Third 

International Mathematics and Science Study) 
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ที่พบวานักเรียนไทยทำขอสอบที่ตองใชความสามารถใน

การคิดเชิงวิเคราะหยกเหตุผลประกอบ หรือเขียนขอความ

ยาวๆไมได ในบทความนี้จึงนำเสนอการจัดการเรียนรูตาม

แนวทางของการสอนแนะใหรูคดิ (CGI) เพือ่เปนแนวทาง

หน่ึงในการจัดการเรียนรูที่ เนนทักษะการคิดของผูเรียน 

ฝกใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหและใหเหตุผลได

เนื้อหา
การสอนแนะใหรู คิด (Cognitively Guided 

Instruction: CGI) เปนนวัตกรรมหน่ึงที่ มุ งเนน

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เปนการพัฒนา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนเก่ียวกับองคความรูและ

ทักษะพื้นฐานในการแกปญหา พัฒนาโดย คารเพนเทอร

และคณะ ในป ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000: 1)

โดยอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาท่ีวาความรูและความเชื่อของ

ครูที่เกิดจากการทำความเขาใจการคิดเชิงคณิตศาสตรของ

นกัเรยีน แลวนำมาพิจารณาใชในการออกแบบกจิกรรมการ

เรยีนรูมผีลตอการคิดของนกัเรยีน และการเรียนคณิตศาสตร

ไดดีที่สุดตองเรียนรูผานการแกปญหา (Carpenter et al, 

1989, pp. 499-531; Fennema et al, 1993, pp. 555-

583) และการเรียนการสอนตองเกิดจากความรูของผูเรียน 

และใหความสำคัญกับการคิดการแกปญหาดวยตัวของ

ผูเรยีนเอง โดยมผีูสอนเปนผูสนบัสนนุและเอือ้อำนวยความ

สะดวกในการจดัการเรียนรูอยางตอเนือ่ง โดยใชกระบวนการ

ตางๆ ท่ีนำไปสูคำถามเพื่อการแกปญหาเปนการเรียนรู

ที่มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุม มีโอกาส

นำเสนอความคดิของตนเอง รวมกนัอภิปราย กอใหเกดิการ

เชือ่มโยงความรูเดมิของผูเรยีนใหสมัพนัธและสอดคลองกบั

กระบวนการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ทฤษฎีการเรียนรูทีเกี่ยวของกับการสอนแนะ
ใหรูคิด

ทฤษฎีการเรียนรูที เกี่ยวของกับการสอนแนะ

ใหรูคิด ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูปญญานิยม (Cognitive 

Theory) ซ่ึงมีนักจิตวิทยาในกลุมนี้ ไดแก จอง พีอา

เจต Jean Piaget) โจโรม เอส บรูเนอร (Jerome S. 

Bruner) และ เดวิด พี. ออสชุเบล (David P. Ausuber) 

ซึ่งใหความสำคัญกับการเรียนรูของผูเรียนวาตองเกิดจาก

ตัวผูเรียนเอง กลาวคือ จะเนนความสัมพันธของสวนยอย 

โดยเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของสวนยอยสวนใดสวนหนึ่งจะ

มผีลตอสวนรวม และการรบัรูของคนสวนมากจะเปนอตัวสิยั 

(Subjective) ซึ่งเนนความสำคัญของผูเรียนวาจะตองเปน

ผูลงมือกระทำหรือเปนผูที่ริเริ่มและกระตือรือรน เรียนรูดวย

การหยั่งรู (Insight) ซึ่งเปนการอธิบายถึงกระบวนการรูคิด 

(Cognitive Process) ทีเ่กดิขึน้ในระหวางการเรียนรู ผูเรยีน

ไดมองเห็นความสัมพันธของส่ิงเราที่เปนสิ่งแวดลอมของ

ปญหาทีต่นกำลังเผชญิอยูนกัจติวิทยากลุมน้ีจะเนนการศึกษา

เกี่ยวกับการรูคิดและความสำคัญของผูเรียน โดยถือวาการ

เรียนรูเปนผลของการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

(สุรางค โควตระกูล, 2541, หนา 47-59, 212-219)

พีอาเจต เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการท่ีผูเรียนรูเปน

ผูริเริ่ม เปนผูกระทำที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราหรือสิ่งที่จะตอง

เรียนรู ผูเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทำใหเกิดขึ้น (Active) 

ซึ่งสอดคลองกับดุย (Dewey) ท่ีกลาววา “Learning by 

Doing” ซึ่ง พอีาเจตกลาววา เมื่อเกิดการเรียนรูขึ้นจะมีการ

เปลีย่นแปลงในโครงสรางสติปญญา (Cognitive Structure) 

ของผูเรียน ซึ่งการนำทฤษฎีของพีอาเจตมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนจะเนนหลักการตางๆ ดังนี้ 

1. กระบวนความคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ 

ผูเรียนแตละวัยจะมีลักษณะการคิดที่แตกตางกัน ผูสอน

จะตองมีความเขาใจผูเรียนแตละวัยวามีการรูคิดอยางไร

2. เนนความสำคัญของผูเรียน ผูเรียนจะสามารถ

ควบคมุกจิกรรมการเรยีนรูของตนเองได (Self – Regulation)

และเปนผูที่จะริเริ่มลงมือกระทำ ผูสอนมีหนาที่อบรมและ

จัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูโดยการคนพบ ใหโอกาส

ผูเรียนไดมปีฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

3. ในการสอนควรเริม่จากประสบการณทีผู่เรยีนคุนเคย 

หรอืเริม่จากประสบการณทีใ่กลตวัไปหาประสบการณทีไ่กลตวั 

เพื่อใหผูเรียนไดมีความเขาใจ

บรเูนอร เชือ่วาการเรยีนรูจะเกดิขึน้กต็อเมือ่ผูเรยีนได
ประมวลขอมลูขาวสารจากการท่ีมปีฏสิมัพนัธกบัสิง่แวดลอม 

การรับรูของมนุษยเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียน
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ที่มีตอสิ่งน้ันๆ การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบ เนื่องจาก

ผูเรียนมีความอยากรูอยากเห็น บรูเนอร กลาวไววา วิธีการที่

ผูเรยีนใชเปนเครือ่งมอืในการคนพบความรูม ี3 ขัน้ คอื วธิกีาร

ที่ใชรูปธรรม (Enactive Mode) วิธีการท่ีใชกึ่งสัญลักษณ 

(Iconic Mode) และวิธีการท่ีใชสัญลักษณ (Symbolic 

Mode) และเชื่อวาถาผูสอนเขาใจพัฒนาการทางเชาวน

ปญญาของผูเรียนและจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนให

ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามขั้นพัฒนาการของตน

ออสชเุบล เนนความสำคัญของการเรียนรูอยางมคีวาม

เขาใจและมีความหมาย การเรียนรู เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนได

รวมหรือเชื่อมโยง (Subsume) สิ่งที่เรียนรูใหมซึ่งอาจจะ

เปนความคิดรวบยอดหรือความรูที่ไดรับใหมไวในโครงสราง

ของสติปญญาหรือความรู  เดิมที่อยู  ในสมองของผู เรียน 

ซึ่ง ออสชุเบล ไดแบงการเรียนรูออกเปน 4 ประเภท คือ 

การเรยีนรูโดยการรบัอยางมีความหมาย (Meaning Reception 

Learning) การเรียนรูโดยการรับแบบทองจำโดยไมคิด 

(Rote Reception Learning) การเรียนรูโดยการคนพบอยาง

มีความหมาย (Meaningful Discovery Learning) 

การเรียนรูโดยการคนพบแบบทองจำโดยไมคิด (Rote 

Discovery Learning)

หลักการและรูปแบบของการสอนแนะใหรูคิด
การสอนแนะใหรู คิด (CGI) มีหลักการ ดังนี้ 

(Fennema, Carpenter and Peterson, 1989)

1. การจัดการเรียนการสอนตองอยูบนพื้นฐานวา

อะไรที่นักเรียนแตละคนควรรู

2. การจัดการเรียนการสอนควรพิจารณาวาจะ

สามารถพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตรของผูเรียนได

อยางไร

3. ตองมีกิจกรรมในใจในการเรียนคณิตศาสตร

รูปแบบของการสอนแนะใหรูคิด (Cognitively

Guided Instruction Model แสดงดังภาพประกอบ 

(Fennema, Carpenter and Peterson, 1989, p. 204)

จากหลกัการของการสอนแนะใหรูคดิและรปูแบบของ

การสอนแนะใหรูคิดนำมาซ่ึงหลักการของการจัดการเรียนรู

แบบการสอนแนะใหรูคิด (CGI) ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาความเขาใจ

ของนักเรียนโดยเนนที่ความสำคัญระหวางทักษะและการ

แกปญหาใชการแกปญหาเปนศูนยรวมของการเรียนการสอน

2. การจัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณให

นักเรียนลงมือทำกิจกรรมใหนักเรียนไดสรางความรู ดวย

ตนเองดวยความเขาใจ

3. นักเรียนควรสามารถเชื่อมโยงปญหา มโนทัศน

หรือทักษะ กับความรูเดิมที่มีอยู

4. เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้อยูบน

พื้นฐานของความรูและความคิดของนักเรียน จึงตองมี

การประเมินอยางสม่ำเสมอๆ โดยไมไดประเมินเพียงวา

นักเรียนแกปญหาน้ันๆ ได แตประเมินดวยวานักเรียนมี

วิธีแกปญหาอยางไร วิธีการประเมินการคิดของนักเรียนที่

ไดผลก็คือการถามคำถามท่ีเหมาะสมและฟงคำตอบของ

นักเรียน (Carpenter et al, 1989, pp. 499 - 531) 
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นอกจากนี้คารเพนเทอรไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับแนวการ

จัดการเรียนการสอนแบบ CGI ไวอีกวา 1. เปนการ

พัฒนาความเขาใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน

2. การจัดการเรียนรูของครูมีอิทธิพลตอการพัฒนาความ

เขาใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน 3. ความรู

และความเชื่อของครูมีผลตอการจัดการเรียนการสอน 

และ 4. ความรูและความเชื่อของครูไดรับอิทธิพลมาจาก

การทำความเขาใจการคิดเชิงคณิตศาสตรของนักเรียน 

(Carpenter et al, 2000, p. 1) 

จากที่กลาวมา พบวา ช้ันเรียน CGI มีลักษณะ

ที่เนนใหนักเรียนสรางความรูเองดวยความเขาใจ เนน

การแกปญหามากกวาชั้นเรียนเดิมๆ และชั้นเรียน CGI 

ครูตองประเมินการคิดของนักเรียนอยูเปนประจำ รวมทั้งมี

การประเมินกระบวนการแกปญหาแบบตางๆ

แนวการจัดการเรียนรูเพื่อสอนแนะใหรูคิด
การจัดการเรียนรูเพื่อสอนแนะใหรูคิดจะมุงเนนให

ผูเรียนไดสรางองคความรูใหมไดดวยตนเอง อาศัยความรู

ของผูเรยีนแตละคนเปนฐานในการจดัการเรยีนรู เปนความ

รูความเขาใจที่ผูสอนตองวินิจฉัยผูเรียนเกี่ยวกับการคิดทาง

คณิตศาสตรของผูเรียนวาผูเรียนสามารถแกปญหาและ

มีความสนใจในข้ันตอนการแกปญหาไดอยางไรผูเรียนใน

หองเรยีน ทีจ่ดัการเรียนรูเพือ่สอนแนะใหรูคดิจะใชเวลาสวน

ใหญใชวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรที่มีความแตกตางกันไดตามศักยภาพของ

ตน รวมทั้งการไดมีโอกาสไดพูดคุยและนำเสนอแนวคิด

ของตน ใหความสำคัญและการยอมรับจากเพ่ือนๆ และ

ผูสอนในการนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการที่ผูเรียนแตละคน

ใชในการหาคำตอบทางคณิตศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่ง

สำคัญที่ผูสอนจะตองคำนึงถึงคือ ผูสอนจะไมสอนวิธีการ

ในการแกปญหาใดๆ แกผูเรียน แตจะสนับสนุนใหผูเรียน

ไดพิจารณาแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง ชวยเหลือ

ผู เรียนใหไดคนพบขอผิดพลาดดวยตัวของผูเรียนเอง 

การจัดการเรียนการสอนจะขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน

แตละคน ทำใหผูเรียนรูสึกงายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู

ดวยตัวเอง ผูเรียนไดรับความรูหลายรูปแบบจากการรวม

อภิปรายกับเพื่อนๆ ซึ่งเปนลักษณะการแลกเปล่ียนเรียนรู 

(Franke; & Weishaupt. 1998 : Online)

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน CGI
คารเพนเทอรและคณะ (Carpenter et al, 1999,

pp. 60-85; 2000, pp. 4-5) และ ฮิลเบิรตและคณะ 

(Hiebert et al, 1997) ไดอธิบายถึงขั้นตอนที่สำคัญ 

4 ขั้นตอนในกระบวนการจัดการเรียนรูของชั้นเรียน CGI

ที่สอดคลองกัน ดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง ครูนำเสนอปญหา ในขั้นตอนนี้

ครนูำเสนอปญหาตามวตัถปุระสงคและความมุงหมายทีต่ัง้ไว

ถานักเรียนมีความยุงยากในการแกปญหา ครูควรมีการให

ปญหาที่คลายกัน กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกปญหา

ครคูวรเลือกปญหาท่ีนาสนใจและทีใ่หนกัเรยีนมปีระสบการณ

ในการแกปญหาที่หลากหลาย ปญหาที่เลือกมาควรมีความ

สอดคลองกับบริบทในชีวิตจริงของนักเรียน

ขั้นตอนที่สอง ครูชวยแนะใหนักเรียนมีความเขาใจ

ในปญหา และเปดโอกาสใหนักเรียนแกปญหา ในขั้นตอนนี้

ครูควรใหเวลานักเรียนเพื่อทำความเขาใจในปญหาที่ใหและ

ชวยแนะนำจนครูมีความแนใจวานักเรียนเกิดความเขาใจ

และสามารถแกปญหานั้นๆไดแลว ครูเปดโอกาสใหนักเรียน

มีอิสระในการแกปญหา นอกจากน้ีสิ่งสำคัญของช้ันเรียน 

CGI คือ ในระหวางนักเรียนแกปญหาครูตองอำนวยความ

สะดวกเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่นักเรียน

ตองการ

ขั้นตอนที่สาม นักเรียนรายงานคำตอบและวิธีการ

แกปญหา หลังจากท่ีครูนำเสนอปญหา และใหเวลานักเรียน

แกปญหาแลว ครจูงึเลอืกถามนกัเรยีนเปนรายบุคคลถึงวิธกีาร

ที่พวกเขาใชในการแกปญหาพรอมเหตุผลเพื่อนำเสนอตอ

นักเรียนในชั้นเรียน และในระหวางที่นักเรียนรายงานคำ

ตอบน้ันครูอาจใชคำถามเพ่ือใหนักเรียนแสดงแนวคิดของ

ตนเองออกมา เชน ทำไมคุณถึงเริ่มตนดวย... คุณแกปญหา

นั้นอยางไร บอกไดไหมวาคุณไดคำตอบมาไดอยางไร หรือ 

คุณบอกไดไหมวากำลังคิดอะไรอยู เปนตน 

ขั้นตอนที่สี่ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคำตอบ

และวิธีการที่ใช หลังจากท่ีนักเรียนรายงานคำตอบ วิธีการ 
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และเหตุผลของตนเองแลว นกัเรยีนทัง้ชัน้ชวยกนัอภปิรายถงึ

คำตอบและวิธีการที่แตกตาง โดยครูเปนผูนำใหเกิดการ

อภิปรายโดยใชคำถาม เชน คำตอบท้ังสองนี้เหมือนหรือ

ตางกันอยางไร มีใครแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตางจากท่ี

กลาวมาน้ีอีกหรือไม เปนตน และครูควรเชื่อมการอภิปราย

โดยถามคำถามที่อยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นักเรียนตอบ

บทบาทของผูสอน และบรรยากาศในช้ันเรียน CGI
บทบาทครูในชัน้เรียน CGI มดีงันี ้(Carpenter et al, 

1999, pp. 60-85; NCRMSE, 1992 และ Hanks, 1998) 

1. ครูควรใชคำถามหรือการชี้แนะในขณะที่นักเรียน

ทำกิจกรรมแลวไมสามารถแกปญหาได

2. ครูควรมีความกระตือรือรนและมีการพัฒนา

อยางตอเน่ืองในการทำความเขาใจถึงความคิดของนักเรียน

แตละคน

3. ครูควรเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณตางๆ ที่เอื้ออำนวย

ตอการแกปญหาของนักเรียน

4. ครูควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหนักเรียนรูสึกดี

ในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรและเปดโอกาสใหนกัเรยีนสามารถ

สื่อสารแนวคิดและเหตุผลไดหลากหลาย ไมวาเปนการพูด 

การเขียน หรือการวาดภาพ ซึ่งเปนแนวทางท่ีใหนักเรียน

เขาใจตนเองวากำลังคดิอะไรและทำอะไร รวมท้ังครกูส็ามารถ

ประเมินความคิดและเหตุผลของนักเรียนไดดวย

5. ครูควรนำเสนอปญหา สถานการณหรือกิจกรรมที่

เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน และสามารถพัฒนาความรูทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนได

6. ครูควรจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อใหนักเรียนสราง

ความรูไดดวยตนเองแทนที่เปนแตผูถายทอดความรู

7. ครูควรสงเสริมใหนักเรียนทำงานเปนกลุม และมี

การอภปิรายแนวคดิของตนเองกบัผูอืน่ สงเสรมิใหนกัเรยีนมี

ปฏิสัมพันธกันในช้ันเรียน

8. ครูควรใหเวลาที่ เหมาะสมแกนักเรียนในการ

แกปญหาตางๆ

9. ครูไมควรเตรียมแนวทางการสอนท่ีชัดเจนตายตัว 

หรือใชสื่ออุปกรณการเรียนการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง แตครู

ควรเตรียมการสอนอยางกวางๆ และปรับกิจกรรมการเรียน

การสอนตามความตองการหรือแนวการคิดของนักเรียน

ดังน้ันเมื่อนำหลักการของการสอนแนะใหรู คิด 

มาใชในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรจึงสรุปไดวา 

ผูสอนคณิตศาสตรตองมีความรูในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรที่

จะสอนเปนอยางดีและ ใชหลักการแกปญหาเปนเปาหมาย

ในการเรียนการสอน เขาใจความคิดของผูเรียนในการ

แกปญหาตางๆ การตัดสินของผูสอนมีฐานคิดจากความรู

ของผูสอนทีม่คีวามเขาใจในความคิดของผูเรยีน นอกจากนี้

ยังมีบรรยากาศในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรูเพื่อสอนแนะให

รู คิด จากลักษณะของ หองเรียนแบบเดิมที่ผู เรียนจะมี

ภาระงานและทำตามที่ผู สอนบอกใหทำ กระบวนการ

สวนใหญจะมุ งประเด็นไปที่ ขั้นตอนการคำนวณเพื่อ

หาคำตอบจากแตละคำถาม ผูสอนคาดหวังใหผู  รียน

ทุกคนไดกระทำในสวนที่เหมือนกันเปนงานประจำ และ

มีความรู คณิตศาสตรที่ เหมือนกัน ซึ่งการแกปญหาที่

เหมือนกันจะเปนการสนับสนุนบริบทของผูเรียนในการ

ฝกหัดการแสดงลำดับขั้นตอนมากกวาการแขงขันกัน

นำเสนอความคิดและวิธีการในการแกปญหา ฐานคิดของ

ผูสอนจะมาจากการตัดสินใจของผูสอนเองที่คิดวาอะไร

มคีวามสำคัญสำหรับผูเรยีนในการเรียนรู ในขณะท่ีหองเรยีน

ที่จัดการเรียนรูเพื่อชี้แนะการรูคิดเปนที่ซึ่งสรางความรูทาง

คณิตศาสตรที่ขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูเรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียนได

แกปญหาในแนวทางท่ีแตกตางกัน บรรยากาศของชั้นเรียน

ที่จัดการเรียนรูเพื่อสอนแนะใหรูคิด เปนการรับฟงความคิด

ของแตละคนซึ่งมีความสำคัญและไดรับการเอาใจใสจาก

เพื่อนๆ และผูสอน วิธีการแกปญหาของผูเรียนเปนไปตาม

ความสามารถเฉพาะบุคคล มีการยอมรับฟงความคิดเห็น

ของเพื่อนๆ ในหองเรียนดวย ซึ่งหากตองการใหเกิดการ

ปฏิรูปการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ผูเรียนทุกระดับจะตอง

ไดรับการฝกใหสามารถใชคณิตศาสตรไดอยางผูเชี่ยวชาญ 

คอื การรวมแรงรวมใจในการหาคำตอบ การอภปิรายโตเถยีง

กันในขอคนพบหรือคำตอบที่ได การเชื่อมโยง ประเมินผล

สรปุ รวมท้ังการสือ่สารผลลัพธทีไ่ด ในขัน้ตนผูเรยีนควรจะ

ไดรับการสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยตนเองมากกวา

การเรียนรูคณิตศาสตรในรูปแบบของการเปนผูรับความรู

จากผูสอนเพียงอยางเดียว การใหความสนใจและเอาใจใส
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ผูเรียนอยางใกลชิดจะเปนขอมูลสำคัญใหกับผูสอนเองใน

การนำไปวางแผนการสอนและการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน

การประเมินผลในช้ันเรียน CGI
สำหรับการประเมินผลของช้ันเรียน CGI น้ัน ครู

ควรมีการประเมินความรู ความเขาใจของนักเรียนบอยๆ

และใชวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมิน เชน ประเมิน

โดยการสังเกต การใชคำถาม การสัมภาษณรายบุคคล หรือ 

การฟงจากการนำเสนอแนวคิดและเหตุผลของ นักเรียน 

เปนตน โดยการประเมินนั้นควรทำควบคูไปกับการเรียน

การสอน (NCRMSE,1992; Hanks, 1998) 

การเปรียบเทียบหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิมกับการสอนแนะใหรูคิด

แฮงส (Hank. 1998) ไดเปรียบเทียบหลักการใน

การจัดการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมกับการสอนแนะใหรูคิด   

แสดงดังตาราง

หัวขอท่ีใชเปรียบเทียบ การสอนรูปแบบเดิม การสอนแนะใหรูคิด
บทบาทผูสอน ผูสอนจะเปนผูดำเนินการสอนและให

ความรูแกผูเรียนโดยตรง

ผูสอนจะมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน และเปน

สื่อกลางใหเขาถึงสิ่งแวดลอม

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน

กับผูเรียน

ผูเรียนเรียนรูเพียงลำพัง ผูเรียนไดเรียนรูจากการทำงานเปนกลุม

มีการอภิปราย และเสนอความคิดตนกับ 

เพื่อนๆ

หลักสูตร กิจกรรมตางๆ ในหลักสูตรเปนแบบเรียน

และแบบฝกหัดจากตำรา

กิจกรรมหลักสูตรจะเปนการจัดการ

เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ

เวลา กำหนดเวลาที่แนนอนในแตละวัน โดย 

ครอบคลุมเนื้อหา จะถือวาเวลาในการทำ

กิจกรรมมีความสำคัญ

เวลาในช้ันเรียนใชไปในการแกปัญหาที่

ซับซอน โดยผูเรียนจะรวมกันสะทอนและ 

อภิปรายตามความคิดของตนเอง

ความคิดรวบยอด การนำเสนอความคิดรวบยอดใหกับ

ผูเรียนจะมีลักษณะจากสวนยอยไปสู

สวนรวม โดยใชทักษะพื้นฐาน 

การนำเสนอความคิดรวบยอดใหกับ

ผูเรียน โดยมีลักษณะแบบองครวมไปยัง 

สวนยอย เปนการใหแนวคิดหลักที่สำคัญ 

มุมมองเกี่ยวกับตัวผูเรียน ผูเรียนจะถูกมองวาไมมีความรู

ไมมีขอมูลใดๆ การใหขอมูลแกผูเรียน

จะทำไดโดย ผูสอน 

มองผูเรียนวามีความคิดและสามารถ

สรางทฤษฎีและเชื่อวาผูเรียนเปนผูสราง

ความรูเบื้องตน

การประเมินผล การประเมินผลผูเรียนจะแยกจาก

การ สอน และการทดสอบจะเกิดการ

แบงระดับผูเรียน และเนนการแขงขัน 

การประเมินผลผูเรียนจะอยูในขั้นตอน

ของการสอน ดวยการตั้งคำถาม สังเกต 

ผูเรียนจากผลงาน ไมเนนการแขงขัน 
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งานวิจัยที่สนับสนุนการสอนแนะใหรูคิด
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนการสอนแนะให

รูคิด (Cognitively Guided Instruction: CGI) ซึ่งเปน

งานวิจัยของ คารเพนเทอรและคณะ (Carpenter et al, 

1989, pp. 499-531) ท่ีศึกษาผลการใชแนวการสอนแบบ 

CGI กลุมตัวอยางเปนครูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 

40 คน จาก 24 โรงเรียน โดยสุมครู 20 คนใชการสอน

แบบ CGI และครูอีก 20 คนที่เหลือใชการสอนแบบปกติ

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่1 จำนวน 12 คน ถกูเลอืกอยาง

สุมจากแตละชั้นเรียนเพื่อเปนกลุมเปาหมายในการวิเคราะห

ผลจากแนวการสอนแบบ CGI การประเมินผลวัดจากความ

สามารถในการคำนวณและการแกปญหาซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ

แบบวัดทักษะพื้นฐานของไอโอวา (Iowa Test of Basic 

Scale: ITBS) ซ่ึงอยูในแนวทางเดียวกับกิจกรรมท่ีเนนการ

แกปญหาที่พัฒนาโดยทีมวิจัย CGI และการทดลองคร้ังน้ี

มีการสอบกอนการทดลองและสอบหลังการทดลอง ผลการ

วิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ CGI มีคะแนน

ความสามารถทางการบวกและการลบซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ

แบบทดสอบ ITBS สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

ปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

ที่ไดรับการสอนแบบ CGI เทากับ 8.6 คะแนนสวนคะแนน

เฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติเทากับ 7.8 

คะแนน 2) นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ CGI มีคะแนน

ความสามารถในการแกปญหาของแบบทดสอบ ITBS สูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ CGI 

เทากับ 5.61 คะแนนสวนคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ไดรับ

การสอนแบบปกติเทากับ 5.38คะแนน และวิลเลสซีเนอร 

และ เคปเนอร (Villasenor& Kepner, 1993, pp. 62-69)

ไดทำการสำรวจการใชแนวการสอนแบบ CGI ของโรงเรียน

ขนาดใหญในแถบตะวันตกตอนกลาง กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนจำนวน 144 คนในช้ันเรียน CGI และนักเรียนอีก

144 คน จากช้ันเรียนปกติเปนกลุมควบคุม เครื่องมือที่ใชใน

การประเมินนักเรียน คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทาง

เลขคณิต จากนั้นทำการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

ประเมินขั้นตอนและยุทธวิธีที่นักเรียนใชในการแกปญหาทั้ง

ปญหาประเภทที่เปนตัวเลขและเปนโจทยปญหา ผลการ

วิจัยพบวา 1) นักเรียนในชั้นเรียน CGI ไดคะแนนจาก

การทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาที่มี

ลกัษณะเปนโจทยปญหาสงูกวานกัเรยีนในกลุมควบคมุอยาง

มนียัสำคญัทางสถิต ิโดยคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนคอื 9.41 

คะแนนตอ 3.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 14 คะแนน 2) 

นักเรียนในช้ันเรียน CGI ไดคะแนนจากการสัมภาษณถึง

ขัน้ตอนและยทุธวธิีทีใ่ชในการแกปญหาท่ีเปนโจทยปญหา

สูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนคือ 5.44 คะแนนตอ 2.93 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 6 คะแนน และ 3) นักเรียนใน

ชั้นเรียน CGI ไดคะแนนจากการสัมภาษณถึงขั้นตอนและ

ยทุธวธิทีีใ่ชในการแกปญหาท่ีเปนตวัเลขสงูกวานกัเรยีนใน

กลุมควบคมุอยางมนียัสำคญัทางสถิต ิโดยคะแนนเฉลีย่ของ

นกัเรยีนคือ 4.68 คะแนนตอ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูในสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เร่ืองการวิเคราะหขอมูลที่ใชการจัดกิจ
กรรมการเรียนรูตามแนวทางของ CGI  ที่ ผู เขียน
สรางขึ้น

กิจกรรมการเรียนรูนี้  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแนวทางของ CGI  โดยใชเน้ือหาทางคณิตศาสตร 

เรื่อง การวิเคราะหขอมูล ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

โดยสถานการณในกิจกรรมการเรียนรูนี้ใชสถานการณใน

ชีวตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เรื่องจำนวนเรื่องรองเรียน

ดานมลพิษ  พรอมท้ังมีการสอดแทรกการฝกเนนการใช

ทกัษะการใหเหตผุลและการเช่ือมโยงไปดวย เพือ่ใหมคีวาม

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จากเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนแนะใหรูคิดที่กลาวมา

ทำใหผูเขียนกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวทางของช้ันเรียน CGI ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ครูนำเสนอปญหาหรือสถานการณในชีวิตจริง

เกีย่วกบัสิง่แวดลอมจากน้ันครแูละนักเรยีนรวมกนัอภิปราย

เกี่ยวกับปญหา
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2. นักเรยีนวเิคราะหขอมูลจากสถานการณ/ปญหา

เพื่อนำมาอภิปรายหาคำตอบ โดยในระหวางนักเรียนทำ

กิจกรรมครูจะเปนผูอำนวยความสะดวก และใชคำถาม

กระตุนใหนักเรียนคิด รวมท้ังใหคำแนะนำเมื่อนักเรียน

เกิดขอคำถามหรือปญหา

3. นักเรียนนำเสนอคำตอบพรอมทั้งเหตุผลที่ใช 

จากนั้นครูและนักเรียนทั้งชั้นรวมกันถามใหนักเรียนได

แสดงความคดิหรอืเหตุผลทีใ่ช เพือ่ใหเกิดการแสดงเหตผุล

ที่ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด

4. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อบูรณาการคำตอบ 

แนวคดิ และเหตผุลท่ีใชจากการนำเสนอของนักเรยีนแตละ

กลุมยอย โดยครเูปนผูใชคำถามนำใหเกดิการอภปิราย และ

สรุปเปนประเด็นใหชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ 
CGI ที่ผูเขียนสรางขึ้น เรื่องกราฟเสน

จุดประสงคการเรียนรู

เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนสามารถ

1. บอกองคประกอบของการนำเสนอขอมูลดวย

กราฟเสนไดถูกตอง

2. อาน เปรียบเทียบ และวิเคราะหแนวโนมจาก

ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษไดถูกตอง

กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นท่ี 1 การนำเสนอปัญหา
1. ครูนำเสนอแผนภูมิแทงที่แสดงขอมูลจำนวน

เรื่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ.2535 – 2549 

ของกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นนักเรียนรวมกันอภิปราย

องคประกอบของแผนภูมิแทง โดยครูเปนผูใชคำถามนำ

ใหเกิดการอภิปราย เชน ช่ือแผนภูมิวาอยางไร แผนภูมิ

นี้มีที่มาจากแหลงขอมูลใด ความสูงหรือความยาวของรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉากแตละรูปแสดงอะไร รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ทุกรูปตองมีความกวางเทากันไหม และเริ่มตนจากระดับ

ใด ตองเปนระดับเดียวกันไหม เปนตน เพ่ือเปนการทบ

ทวนความรูเรื่องแผนภูมิแทงของนักเรียน

2. ครูนำเสนอกราฟเสนของขอมูลจากขอ 1 จำนวน

เรื่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549 

แลวใชคำถาม เชน จุดแตละจุดในรูปกราฟแสดงอะไร 

ตองมีการลากเสนเช่ือมจุดแตละจุดไหม ลักษณะของกราฟ

เสนเหมือนหรือตางจากแผนภูมิแทงอยางไรบาง เปนตน 

เพื่อใหนักเรียนเกิดการอภิปรายรวมกันถึงองคประกอบของ

กราฟเสนโดยเช่ือมโยงกับความรูที่มีอยู  เดิมในเรื่องของ

แผนภูมิแทง จากน้ันนักเรียนชวยกันสรุปองคประกอบของ

กราฟเสนวาประกอบดวย ชื่อกราฟ สวนของเสนตรงใน

แนวตั้งเพื่อแสดงรายละเอียดของจำนวนหรือปริมาณของ

ขอมูลแตละรายการสวนของเสนตรงในแนวนอนเพื่อแสดง

ชวงเวลาของขอมูลแตละรายการ จุดเพื่อแสดงจำนวนหรือ

ปริมาณของขอมูลแตละรายการ สวนของเสนตรงตอจุดจาก

จดุแรกไปยงัจดุถดั ๆ  ไปจนถึงจดุสดุทาย และท่ีมาของกราฟ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและถูกตอง

3. ครูนำเสนอใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องรองเรียนดาน

มลพิษระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะหขอมูล
4. แบงนกัเรยีนเปนกลุม กลุมละ 4 - 6 คน พรอมให

นกัเรยีนทำใบกิจกรรมท่ี 1 เรือ่งรองเรยีน ดานมลพษิระหวาง

ป พ.ศ. 2535 – 2549

5. นักเรียนแตละกลุมชวยกันวิเคราะหเพื่อตอบคำ

ถามตามใบกจิกรรมที ่1 พรอมท้ังอธบิายเหตุผล โดยในชวงที่

นกัเรยีนทำกจิกรรมน้ีครจูะคอยสงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีน  

พรอมทั้งใหคำแนะนำเม่ือนักเรียนเกิดขอคำถามหรือปญหา

ขั้นที่ 3 ขั้นการนำเสนอคำตอบและเหตุผล
 6. เม่ือนกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมที ่1 เสรจ็เรยีบรอยแลว 

ครูเลือกนักเรียน 2-3 กลุม

สงตวัแทนมานำเสนอคำตอบของกลุมตวัเองพรอมทัง้

เหตผุล จากน้ันครใูชคำถามนำเพือ่ใหนกัเรยีนไดแสดงความคิด

หรอืเหตุผลทีใ่ชเพือ่ใหเกดิการแสดงเหตผุลทีค่รอบคลมุและ

สมบูรณที่สุด เชน บอกไดไหมวาคุณไดคำตอบมาไดอยางไร

หรือ คุณบอกไดไหมวากำลังคิดอะไรอยูจึงตอบเชนนั้น 

เปนตน สวนกลุมที่เหลือครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสนอ

คำตอบและเหตุผลที่แตกตางออกไปจากของเพ่ือน

 
 
 



วารสารศึกษาศาสตร ปที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2552- มกราคม 2553 9

A
c
a
d

e
m

i
c
 I

s
s
u

e
s

ขั้นท่ี 4 ขั้นการอภิปรายคำตอบและเหตุผล

7. นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อบูรณาการคำตอบ 

แนวคิด และเหตุผลจากการนำเสนอของนักเรียนแตละกลุม

ยอย โดยครเูปนผูใชคำถามนำใหเกิดการอภิปราย เชน เหตผุล

ของแตละกลุมเหมือนหรือตางกันอยางไร เปนตน จากนั้น

ครูและนักเรียนชวยกันสรุปคำตอบพรอมเหตุผล ตามใบ

กิจกรรมท่ี 1 อีกครั้งหน่ึง เพื่อใหนักเรียนสามารถอาน 

เปรียบเทียบ และวิเคราะหแนวโนมของขอมูลไดถูกตอง

8. นักเรียนชวยกันสรุปองคประกอบของกราฟเสน

ใบกิจกรรมที่  1  จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษ
สถิติจำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549 ของกรมควบคุมมลพิษ แสดงไดดังนี้

จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549
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จงใชขอมูลที่กำหนดใหตอบคำถามตอไปนี้
1. ในป พ.ศ. 2539 มีจำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษกี่เรื่อง

คำตอบ ...........................................................................................................................................

2. ในป พ.ศ. ใดมีจำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษมากที่สุด คิดเปนจำนวนก่ีเรื่อง และแสดงเหตุผลสนับสนุน

คำตอบใหเห็นจริง

ป พ.ศ. ..........จำนวน...................เร่ือง เหตุผล..................................................................................

3. ป พ.ศ. ใดบางที่มีจำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษมีมากกวาป พ.ศ. 2544 และแสดงเหตุผลสนับสนุนคำตอบ

ใหเห็นจริง

คำตอบ .............................................เหตุผล.....................................................................................

4. ครูถามเด็กชายเอวา “จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษในปใดมีนอยที่สุด”

   เด็กชายเอตอบวา “ป พ.ศ.2535 ครับ” 

   ครูถามเด็กชายเออีกวา “เพราะอะไรจึงตอบวา ป พ.ศ. 2535” 

   เด็กชายเอตอบวา “เมื่อพิจารณาจำนวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ. 2535 – 2549 

   ของกรมควบคุมมลพิษพบวา ป พ.ศ. 2535 มี จำนวนเร่ืองรองเรียนดานมลพิษ

    เพียง 11 เรื่อง ซึ่งนอยกวาปอื่นๆ ครับ” 

นักเรียนคิดวาคำตอบของเด็กชายเอถูกตองหรือไม เพราะอะไร (ใหแสดงเหตุผลใหเห็นจริง) 

......................................................................................................................................................

5. นักเรียนคาดวาในป พ.ศ. 2550 จำนวนเรื่องรองเรียนมีกี่เรื่อง ใหนักเรียนแสดงเหตุผลวาเพราะเหตุใดนักเรียน

จึงตอบเชนน้ัน

คำตอบ .............................................เหตุผล....................................................................................

6. จากจำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษในป พ.ศ. 2535 - 2549 แสดงวาสถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

เปนอยางไร ใหอธิบายตามความเขาใจ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

บทสรุป
จากที่กลาวมาต้ังแตตนเห็นไดวาการสอนแนะใหรูคิดเปนแนวการสอนรูปแบบหนึ่งที่สอดคลองหลักการจัดการ

ศึกษาระดับชาติที่เนนทักษะการคิดของผูเรียน สามารถสอดแทรกทักษะ/กระบวนการตางๆ เชน ทักษะการใหเหตุผล 

ทักษะการเช่ือมโยง เขาไปในการจัดการเรียนรู เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถฝกการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

และสามารถใหเหตุผลประกอบได รวมท้ังสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาวิชาเขากับชีวิตจริง เห็นถึงความสัมพันธของการ

เรียนรูในชั้นเรียนกับชีวิตจริงและสามารถนำไปประยุกตใชไดA
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