


ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)



Piaget และ Vygotsky

พัฒนาการทางสติปัญญาของ
บุคคล 



ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget

0-2 ปี
ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว 
- เลียนแบบ จดจ า

2-7 ปี
ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด
- ใช้ภาษา คิดทางเดียว

7-11 ปี
ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม 
- แก้ปัญหารูปธรรม คิดย้อนได้

11 ปี ขึ้นไป
ขั้นปฏิบัติการคิดด้านนามธรรม    
- แก้ปัญหานามธรรม คิดซับซ้อน



Piaget

พัฒนาการทางสติปัญญา 
ประกอบด้วย 4 ค า คือ

1. แบบแผน (Schema)

2. การซึมซับ (assimilation) 

3. การปรับโครงสร้าง 
(accommodation) 

4. ภาวะสมดุล (Equilibrium) 



Piaget

พัฒนาสติปัญญาอาศัย 2 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการ
ซึมซาบ / ดูดซึม
(Assimilation)  และ

2. กระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา
(Accommodation)
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Piaget

พัฒนาสติปัญญาอาศัย 2 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการ
ซึมซาบ / ดูดซึม
(Assimilation)  และ

2. กระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา
(Accommodation)

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)

และ Vygotsky

พัฒนาสติปัญญา
เด็กจะเกิดการเรียนรู้เมื่อได้ท างานใน 
zone of proximal development
ซึ่งเป็นการเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าจาก
ระดับพัฒนาการที่เป็นอยู่ ไปสู่ ศักยภาพที่
สามารถไปถึงได้ ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน



แทน 

ระดบัท่ี
เป็นอยู่

แทน 
ระดบัท่ี
สามารถไปถึง

zone of proximal development

zone of proximal development ของ Vygotsky
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้เมื่อได้ท างานใน zone of proximal development ซึ่ง
เป็นการเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้า

ครูควรให้ความช่วยเหลือ / ชี้แนะ
ในลักษณะ scaffolding / 
assisted learning

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ระดบัพฒันาการ
ทางสติปัญญา

ด.ญ.สุข

ด.ช.จริง
ด.ญ.ใจ 2

4
3



zone of proximal development ของ Vygotsky
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้เมื่อได้ท างานใน zone of proximal development ซึ่ง
เป็นการเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้า

ครูควรให้ความช่วยเหลือ / ชี้แนะ
ในลักษณะ scaffolding / 
assisted learning



แทน ประสบการณ์ใหม่

แทน ประสบการณ์เดิม ซึมซับ/ดูดซึม

ปรับโครงสร้าง

ภาวะสมดุล 
(Equilibrium)

ภาวะไม่สมดุล
(Disequilibrium)

=โครงสรา้งใหม ่= การเรยีนรูใ้หม่



Piaget

พัฒนาสติปัญญาอาศัย 2 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการ
ซึมซาบ / ดูดซึม
(Assimilation)  และ

2. กระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา
(Accommodation)

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism)

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้

คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(ครอบครัว) ภาษา และ
วัฒนธรรม

และ Vygotsky



เรื่อง: ประเภทของสัตว์

จุดประสงค์การเรียนรู้    เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายและแบ่งประเภทของสัตว์ได้

1. พวกปลา
2. พวกครึ่งบกครึ่งน  า
3. พวกสัตว์เลื อยคลาน
4. พวกสัตว์ปีก
5. พวกสัตว์เลี ยงลูกด้วย
น  านม

1. พวกฟองน  า
2. พวกล าตัวกลวง
3. พวกหนอนตัวแบน
4. พวกหนอนตัวกลม
5. พวกล าตัวเป็นปล้อง
6. พวกมีขาเป็นข้อ
7. พวกหอยและหมึก
8. พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม

แผนภาพแสดงประเภทของสัตว์

มีกระดูกสันหลัง ไม่มีกระดูกสันหลัง



แบบแผนเดมิ 

ปลา =มคีรบี มหีาง อยูใ่นน ้า

ปลามีกระดูกสันหลงัหรือไม่ ?
ออกลูกเป็นไข่ หรือเป็นตวั ?

หายใจในน ้าอยา่งไร ?

ปลาดาว ใช่ปลาหรือไม่ ?
ปลากดั ปลาโลมาใช่ปลาหรือไม่ ?

ภาวะไม่สมดุล
(Disequilibrium)



ปลา มคีรบี มหีาง อยูใ่นน ้า 
มกีระดกูสนัหลงั หายใจดว้ยเหงอืก 
เป็นสตัวเ์ลอืดเยน็

แบบแผน.ใหม/่
ขอ้ความรูใ้หม่

สตัวเ์ลีย้งลกูด้วยน ้านม สตัวไ์ม่มีกระดกูสนัหลงั

ภาวะสมดุล 
(Equilibrium)



การประยกุตใ์ช้ในการเรียนการสอน

1. ใหน้กัเรยีนเป็นผู ้active ในการสรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง

2. ครเูปลีย่นจากการถ่ายทอดความรู ้ใหน้กัเรยีนได้
แปลความและแกปั้ญหาได้

3. จดักจิกรรมทีใ่หน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัสือ่ วสัดุ 
อุปกรณ์ บุคคล แหล่งเรยีนรู ้ทีส่ามารถลองผดิลอง
ถกูจนเกดิความเขา้ใจจากการคดิของตน



การประยกุตใ์ช้ในการเรียนการสอน (ต่อ)

4. สรา้งบรรยากาศและปฏสิมัพนัธท์างสงัคม เชน่ การ
รว่มมอื แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ จะชว่ยสรา้ง
ความซบัซอ้นและหลากหลายในความรูแ้ละการคดิ

5. ครสูรา้งแรงจงูใจ ชว่ยนกัเรยีนทีม่ปัีญหา อ านวยความ
สะดวก 

6. ประเมนิผลการสอนตอ้งใชใ้นลกัษณะ goal free 
evaluation คอืตอ้งยดืหยุน่ตามแต่ละบุคคล โดยใช้
วธิกีารทีห่ลากหลายทัง้จากเพือ่น จากแฟ้มผลงาน



(ท่ีมา: Educational Psychology, 2003: 427)

7.  ครใูชท้กัษะการถาม
ใหน้กัเรยีนไดใ้ช้
ความคดิจากค าถามที่
หลากหลายโดย
พยายามสรา้งค าถามที่
ใหน้กัเรยีนเกดิความ
ขดัแยง้ทางปัญญาหรอื
แนะค าตอบโดยใช้
ค าถาม และใหเ้วลา
นกัเรยีนอยา่งเพยีงพอ
ในการสะทอ้นความคดิ 
และหาค าตอบทีม่ี
ความหมายต่อตนเอง




