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คำนำ 

 
 หนังสือ “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดรวบยอด”  
เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้           
ที่ทำให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดหรือ Concept ที่จะนำไปเชื่อมโยงกับ
ความคิดรวบยอดอ่ืนๆ และเกิด Idea ของการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 หวังเป ็นอย่ างย ิ ่ งว ่าหน ังส ือเล ่มนี้ จะเป ็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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การจัดการเรียนรู ้
เพื่อเสริมสร้างความคิดรวบยอด 

 

1. บทนำ 
 
 ความคิดรวบยอด หรือ Concept เป็นความรู้ความเข้าใจ             
ที ่ลึกซึ ้ง (Deep knowledge & understanding) ในเรื่องใดเรื ่องหนึ่ง 
ของผู้เรียน ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่นๆ และ
นำไปสู ่การต่อยอดองค์ความรู ้และนวัตกรรม การเรียนรู้เพื ่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าวมุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนเข้าใจ Concept            
ของการเรียนรู้ มากกว่าการท่องจำเนื้อหาสาระจำนวนมาก  
 
 

2. ความสำคัญของความคิดรวบยอด 
 
 ความคิดรวบยอดที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้เรียน            
จะช่วยทำให้สามารถเชื ่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่นๆ จนทำให้           
ได้แนวคิด ( Idea) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ ่งแนวคิดของ
นวัตกรรมใดๆ ต้องมีความคิดรวบยอดต่างๆ มาสนับสนุน เพื ่อให้
แนวคิดนั้นสามารถนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้จริง  
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3. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 
 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมี 5 ขั้นตอน และการ
จัดการเรียนรู ้เพื ่อเสริมสร้างความคิดรวบยอด  ดำเนินกิจกรรม              
การเรียนรู้ไปตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 1. ขั้นสังเกต / รับรู้ 
   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เร ียนสังเกต          
และรับรู้ข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งเป็นความหลากหลายที่เมื่อมีการจัด
กลุ ่มหรือลักษณะร่วมแล้ว จะทำให้ผู ้เร ียนเกิดความคิดรวบยอด           
เช่น การใหผู้้เรียนสังเกตดอกไม้หลายๆ ชนิด เป็นต้น  

 
 2. ขั้นจำแนกความแตกต่าง 
   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้ผู้เรียนกำหนด
หลักเกณฑ์บางอย่างเพื่อการจำแนกความแตกต่างเกี่ยวกับข้อมูลนั้น
ด้วยตนเอง ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด 
เช่น การให้ผู้เรียนกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะ
ดอกไม้แต่ละชนิด เป็นต้น  
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 3. ขั้นหาลักษณะร่วม 
   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสังเคราะห์
ลักษณะร่วมหรือองค์ประกอบร่วมกันของข้อมูลที่ได้จำแนกไว้แล้ว             
ในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความคิดรวบยอด คือ การมีลักษณะร่วม 
ที่สาสามารถสรุปอ้างอิง (Generalization) ได้ เช่น การให้ผู ้เรียน
สังเคราะห์ลักษณะร่วมของดอกไม้กลุ่มต่างๆ ที่จำแนกไว้ ว่าดอกไม้           
กลุ่มต่างๆ มีลักษณะร่วมอะไร เป็นต้น คำตอบที่ได้จะเป็นความคิดรวบ
ยอดของดอกไม้ 
 
 4. ขั้นระบุความคิดรวบยอด 
   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสรุปความคิด
รวบยอดด้วยตนเอง ผู้สอนมีบทบาทให้คำชี้แนะให้กับผู้เรียนคิดจนได้
คำตอบที่ถูกต้อง เช่น ให้ผู้เรียนคิดว่าความคิดรวบยอดของดอกไม้คือ
อะไร เป็นต้น ลักษณะร่วมของดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประเภทใด          
ก็ตาม สิ่งนั้นคือความคิดรวบยอดของดอกไม้ (คำตอบคือ กลีบดอก 
เกสร และก้านดอก) 
 
 5. ขั้นทดสอบและนำไปใช้ 
   เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนนำความคิด
รวบยอดที ่ได ้จากขั ้นที ่ 4 ไปปฏิบัต ิหรือนำไปใช้ เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียน 
Generalize ความคิดรวบยอดที่เรียนออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น 
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การให้ผู ้เร ียนออกไปสำรวจดอกไม้นอกชั ้นเรียน และวาดรูปดอกไม้                 
ที่สังเกตพบ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในชั้นเรียน  
 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
5 ขั้น ดังที่กล่าวมา สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ในความคิดรวบ
ยอดต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และผู ้สอนควรออกแบบกิจกรรม              
การเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนให้ตอบสนองความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน 
 
 

4. บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู ้
 
 กระบวนการจัดการเร ียนรู ้ เพ ื ่อสร้างความคิดรวบยอด               
ทั้ง 5 ขั ้นดังกล่าวมานั ้น ตั ้งอยู ่บนวิธีการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(inductive) ดังนั้นผู้สอนจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และโค้ชให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองในแต่ละข้ันตอน  
 
 อีกท้ังยังต้องมีความอดทนรอคอยคำตอบจากผู้เรียน และให้
ข้อมูลย้อนกลับในทุกคำตอบ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
ที่นำไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องแม่นยำ 
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5. บทสรุป 
 
 ความคิดรวบยอดเป็นรากฐานสำคัญของการคิดและการ
สร้างแนวคิด (Idea) ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นจริง 
ผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องแม่นยำ 
เพื ่อท ี ่ผ ู ้ เร ียนจะได ้เช ื ่อมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ ได ้ โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) สังเกต/รับรู้ 2) จำแนก
ความแตกต่าง 3) หาลักษณะร่วม 4) ระบุความคิดรวบยอด และ          
5) ทดสอบและนำไปใช้ 
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การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดรวบยอด 
มี 5 ขั้น ได้แก่ 1) สังเกต/รับรู้ 2) จำแนกความแตกต่าง  

3) หาลักษณะร่วม 4) ระบุความคิดรวบยอด  
และ 5) ทดสอบและนำไปใช้ 


