วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
Developing a Model for Providing 2nd Year Kindergarteners of
Wat Buraphaphiram Municipality School with Experiences
Emphasizing Investigation to Reinforce Abilities
to Solve Problems and Seek for Knowledge
นางกรองแก้ว ศิรินคร*
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้
ของเด็กปฐมวัย 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย 3) ทดลองใช้รูปแบบ
การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถใน
การแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 และ 4) ประเมินผล การใช้รปู แบบการจัดประสบการณ์
ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความ
รู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ�ำนวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะ
เวลาการจัดประสบการณ์ 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์
แบบประเมิน แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ทีเ่ ป็นข้อมูลพืน้ ฐาน โดยศึกษาสภาพปัญหาของครูผสู้ อนเด็กปฐมวัย
มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาในการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ การรับรู้ การสังเกต วิเคราะห์ รู้คิด รู้เหตุผล ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความ
สามารถในการแสวงหาความรู้ ความสามารถดังกล่าว มีอิทธิพลจากปัจจัยด้านธรรมชาติของบุคคลและ
สภาวะแวดล้อม พัฒนาการของเด็กมีความก้าวหน้า หากเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเอง การฝึกใช้
* ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
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ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า การคิด พูดและปฏิบตั ิ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3-5 ปี ทีส่ ะท้อนถึงความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยได้
2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ทีส่ ร้างขึน้ มีชอื่ เรียกว่า SCOPA
Model ซึง่ มีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขัน้ ตอนคือ 1) ขัน้ จุดประกายแนวคิด (Stimulation) ขัน้ ร่วมด้วย
ช่วยกันคิด (Co-operation) ขั้นน�ำเสนอแนวความคิด (Presentation) และขั้นประยุกต์แนวคิดและน�ำไป
ใช้ (Application) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญและครู มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/83.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
3. การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปญ
ั หา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถใน
การแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยท�ำให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถใน
การแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น
4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการ
คิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความรูส้ งู กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
ABSTRACT
The research paper is of objectives: 1) to study fundamental data to develop a
model (which hereinafter will be called ‘the target model’ for short) for providing 2nd year
kindergarteners of Wat Buraphaphiram Municipality School with experiences emphasizing
investigation to reinforce their abilities to solve problems and seek for knowledge (which
hereinafter will be called ‘such experiences’), 2) to construct and develop the target
model for providing them with such experiences, 3) to try out it, and 4) to assess their
achievements stemming from using it. The sampling group for conducting the research
comprises twenty-three kindergarteners of the second year class, garnering it through the
cluster random sampling. The duration for providing them with such experiences has
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lasted six weeks. The research tools encompass: i) schemas for providing experiences,
ii) the assessment form, iii) the form for testing thoughts of solving problems, iv) the form
for monitoring their behaviors for abilities to seek for knowledge and v) the assessment
form for gauging kindergarteners’ satisfaction. Quantitative data have been processed
through percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test, while qualitative ones
have been done with content analyses.
Outcomes of the research findings:
1. Analyzing current states of problems acting as fundamental data by pursuing
states of kindergartener teachers’ problems, they have had the same opinions that the
target model for providing kindergarteners with such experiences enables them to achieve
intellectual developments in learning relations, perception, observation, analyses, thinking
and reasoning. It is certain that their abilities to solve problems and seek for knowledge
have been influenced by natural and environmental factors. Their developments of
intellectual abilities have been made progress in case they have learnt with direct
experiences. By using five sense organs, thinking, speaking and practicing, their developments during the ages between 3-5 years have reflected their abilities to think of solving
their problems and searching for their knowledge
2. Constructing and developing the target model for providing kindergarteners with
such experiences have four steps of instructional processes: 1) Stimulation, 2) Co-operation,
3) Presentation, and 4) Application. According to experts’ and teachers’ views, the target
model deems appropriate and possible. The efficiency of the target model amounts to
82.90/83.48. In comparison, the efficiency of it is higher than the set criteria at 80/80.
3. The try-out model for providing kindergarteners with such experiences has
proven successful, with the statistical significance level at .05. It has had to do with
providing instructional activities following the target model that enables kindergarteners
to be equipped with increasing abilities to think of solving problems and seeking for
knowledge.
4. Results of implementing the target model for providing kindergarteners with
such experiences have been found that their posttest abilities are higher than the pretest
ones, with the statistical significance level at .05. In addition, their satisfaction with this
target model has been scored at the highest level in the overall aspect.
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บทน�ำ

โลกปัจจุบนั เป็นยุคโลกาภิวตั น์มคี วามเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ท�ำให้โลกไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากที่หนึ่งสามารถสื่อสารมีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังที่อื่นอย่างรวดเร็ว การเตรียมพร้อม
ที่จะเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลกจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก แต่ในสภาพจริงการจัดการศึกษา
มีการเปลีย่ นแปลงน้อยมาก ท�ำให้ประสบปัญหาการพัฒนาขาดความสมดุล ซึง่ โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
บุคคลที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์มีไหวพริบ รอบรู้ คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองและใช้เป็นเครือ่ งมือในการแสวงหาความหมาย ของการเรียนรูช้ วี ติ สติปญ
ั ญา
และความสามารถของบุคคล เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ท�ำให้เกิดสติปญ
ั ญาเป็นพืน้
ฐานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตัดสินใจใช้เหตุ และผล พิจารณา ไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบ ซึง่
จะส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จในการด�ำรงชีวติ อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถอีกประการหนึง่ ในโลกยุค
ใหม่ก็คือการรู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก�ำหนดความส�ำคัญของ
การคิด และการแสวงหาความรู้ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นแก้ทักษะกระบวนการคิด
การเผชิญสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิดเป็นเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2550: 56)
รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ ความสามารถ
ในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ต้องก�ำหนดให้ครอบคลุมทัง้ กระบวนการเรียนรู้ การมีปฎิสมั พันธ์จาก
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองซึ่งการจัดการเรียนรู้ต้องค�ำนึงถึงหลักการให้
เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็น รูปธรรม เด็กมีโอกาสสังเกต สัมผัส ส�ำรวจ ทดลอง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง จากกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจ ซึ่งความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาของเด็กสามารถพัฒนาได้ โดยการให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสจากกิจกรรมทีท่ า้ ทาย ใช้คำ� ถามกระตุน้
ให้เด็กพูด อธิบาย แสดง เหตุผล ลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งน�ำเสนอยืนยันข้อสรุปนั้น รวมทั้งการจัดบรรยากาศ
ทีอ่ บอุน่ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่เด็ก และกัลยา ต้นติผลาชีวะ (2551:38-41) เสนอแนะว่าการกระตุน้ ให้เด็ก
สนใจ สังเกต ทดลอง ใช้ประสาทสัมผัส แสดงออกอย่างอิสระด้วยการใช้จนิ ตนาการ และการคิดค้นแก้ปญ
ั หา
จะช่วยให้เด็กมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดนี้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning) ซึง่ นภาเนตร ธรรมบวร (2546 : 45) กล่าวว่าการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์เป็นการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์และลงมือกระท�ำ โดยดึงประสบการณ์พร้อมกับกระตุน้ ให้เด็กสะท้อนความคิดออกมา
และทิศนา แขมมณี (2551 : 98) กล่าวถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก่อนแล้วจึงสังเกต ทบทวน
น�ำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันจนสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานเรื่องที่เรียนรู้ น�ำความรู้ไปทดลอง
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่รกั แนวคิดหนึง่ ของการเรียนรูจ้ ากการกระท�ำ และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
คือการเรียนรู้แบบ สืบเสาะ (Inquiry Learning) ที่เปิดโอกาสให้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จากการส�ำรวจ
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ จนเกิดความเข้าใจ สามารถสร้างเป็น องค์ความรู้ และเก็บเป็นข้อมูลน�ำมาใช้ในสถานการณ์
ใหม่ได้ ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หากน�ำมาใช้ร่วมกันในการจัด
4
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กระบวน การเรียนรู้เพื่อก�ำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะท�ำให้เด็กสร้างความคิดรวบยอดจาก
ปัญหาทีเ่ รียนรู้ เป็นการเรียนรูท้ มี่ คี วามหมาย เด็กได้แสดงออกในการคิด ตัดสินใจใช้เหตุผล ไตร่ตรองข้อมูล
และสรุปเป็นความรู้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
เด็กไทยประสบปัญหาการพัฒนาการติดเนื่องจากระบบและบริบทสังคมไม่เอื้อให้คิด หรือเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดที่แตกต่าง เน้นเชื่อฟัง ปฏิบัติตามมากกว่าให้อิสระทางการคิด ซึ่งปัญหาการจัดการ
การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการคิดของเด็กไทยปัจจุบันได้แก่ การที่ครูบอกให้จดจ�ำ ท�ำให้ผู้เรียนไม่ได้คิดวิเคราะห์
ใช้เหตุผลค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จึงขาดการแสวงหาความรู้ คิดด้นสิ่งใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง
ทักษะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือการเรียนรูใ้ นอนาคตและกระบวนการคิดของเด็กไทยทีพ่ บว่ามีปญ
ั หาในด้านทักษะชีวติ
พื้นฐาน และด้านการคิด (กองวิจัยทางการรักษา. 2548: 26) และผลประเมินการจัดบริการพัฒนาเด็ก 3-5
ปี พบว่ า เด็ กปฐมวัย ขาดคุณภาพด้านวิธีก ารเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เน้นเด็กท่องจ�ำ ไม่ยืดหยุ่น
ขาดการส่งเสริมให้เด็กคิดตั้งแต่เล็ก การเร่งอ่านเขียนและคิดเลขสูงกว่าความสามารถของเด็ก และการ
ไม่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ สอดคล้องกับ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2545: 75) ที่พบว่าการ
เรียนรู้ของเด็กมุ่งท�ำตามค�ำสั่งของครู ท�ำให้ไม่สามารถคิดด้วยตนเอง และจากการส�ำรวจเด็กอายุ 1-18 ปี
ในรอบ 10 ปี พบว่าเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีปัญหาไอคิวตํ่าและพัฒนาการไม่สมตามวัยขาดความ
สามารถด้านกระบวนการคิด แหล่งเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กสะท้อน
ให้เห็นว่า เด็กไม่ได้รับกระตุ้นพัฒนาการอย่างเพียงพอ (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ. 2547: 54-55) และ
สอดคล้องกับการประเมินของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากการ
ประเมิน คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ปรากฏว่าผลประเมินที่เป็นปัญหา
มากทีส่ ดุ ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คดิ วิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์
(ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2553 : 43-44) เด็กไทย ก�ำลังประสบปัญหาใน
ด้านการคิด ท�ำให้ไม่สามารถใช้เหตุและผลในการพิจารณาไตร่ตรอง ความรู้ข้อมูลที่น�ำมาใช้แก้ปัญหา หรือ
การปรับตัว ความสามารถในการใช้เหตุและผลที่มีคุณภาพมาจากการสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้นควรจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่วัยเด็ก
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและ
ความสามารถในการแสวงหาความเของเด็กปฐมวัย จากครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
และโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จ�ำนวน 30 คน พบว่า สิ่งที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ครูขาดความเข้าใจ
ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดสื่อและแหล่งเรียนเพื่อพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้ศึกษา
ไว้ว่าปัญหาพัฒนาการคิดของผู้เรียนขึ้นอยู่กับวิธีสอนและคุณภาพของครู (ควงกมล โพธนาค. 2545 ; สิทธ
พล อาจอินทร์. 2550 ; สุทธิภา โชติประดิษฐ์. 2551) ซึง่ ทิศนา แขมมณี (2546 : 79) กล่าวถึงปัญหาพัฒนาการ
คิดของเด็กมาจากครูขาดความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการคิด รู้เฉพาะความหมายของการคิดแต่
ไม่เข้าใจ กระบวนการพัฒนาการคิดให้กับเด็กเพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น
การพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัยในด้านการคิดแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ จึงควรจัดกระบวนการ
เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้พัฒนาการตามวัย เปิดโอกาสให้เด็กมี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วิธีการจัดการเรียนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล วิธีแสวงหา
ความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ไม่ควรจ�ำกัดการเรียนรู้อยู่เฉพาะในห้องเรียน หรือถ่ายทอดเนื้อหา
มากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจร ดังนั้น ครูจึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กเรียนรู้วิธีคิด มีการก�ำหนด
รูปแบบการจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุม ทัง้ ด้านการจัดประสบการณ์ สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม เพือ่ การ
พัฒนาเป็นระบบอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความ
รูข้ องเด็กปฐมวัย โดยการก�ำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยขึ้น บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์บรูเนอร์ และทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี้ โดยรวมถึง
แนวคิดการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์และการเรียนรู้ แบบสืบเสาะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความ
สามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทัง้ นีผ้ ลจากการวิจยั จะเป็นแนวทาง
ให้ครูและผู้สนใจ มีความเข้าใจและสามารถน�ำกระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
แต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างเด็กไทยทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และใช้เหตุผล
พิจารณาข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริม
สร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาล
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
2. เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม
4. เพือ่ ประเมินผลการใช้พฒ
ั นารูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :
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R&D) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis : A) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบการสร้างรูปแบบ (Design and Development : D
and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั (Research : R2)
เป็นการน�ำไปใช้ (Implementation : I ) การทดลองใช้รูปแบบการการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา
(Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) การประเมินผลการทดลองใช้รปู แบบการสอน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล วัดบูรพาภิราม
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ก�ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) จ�ำนวน 23 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ แบบประเมิน แบบทดสอบความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแสวงหาความรู้ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ แี บบไม่อสิ ระ (t-test
แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ทีเ่ ป็นข้อมูลพืน้ ฐาน โดยศึกษาสภาพปัญหาของครูผสู้ อนเด็กปฐมวัย
มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาในการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ การรับรู้ การสังเกต วิเคราะห์ รู้คิด รู้เหตุผล ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความ
สามารถในการแสวงหาความรู้ ความสามารถดังกล่าว มีอิทธิพลจากปัจจัยด้านธรรมชาติของบุคคลและ
สภาวะแวดล้อม พัฒนาการของเด็กมีความก้าวหน้า หากเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเอง การฝึกใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้า การคิด พูดและปฏิบตั ิ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3-5 ปี ทีส่ ะท้อนถึงความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยได้ แล้วน�ำมาสังเคราะห์ได้
รูปแบบประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นจุดประกายแนวคิด (Stimulation) เป็นขั้นที่เด็กได้รับการกระตุ้นให้สนใจ ด้วยสื่อที่
เป็นของจริง ภาพ นิทานทีเ่ หมาะสมกับวัย โดยให้ใช้คำ� ถามให้คนหาค�ำตอบเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กใช้เหตุผลและ
สืบค้น แสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ค�ำตอบนั้น
2. ขั้นร่วมด้วยช่วยกันคิด (Co-operation) เป็นขั้นที่ให้เด็กท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก
กลุ่มละ 4-5 คนเพื่อร่วมกันค้นหาค�ำตอบของกลุ่มจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณา ข้อมูล
ที่ได้รับโดยใช้ประสาทสัมผัสในการส�ำรวจ สังเกต หรือทดลองและสรุปข้อมูล
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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3. ขัน้ น�ำเสนอแนวความคิด (Presentation) เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กน�ำเสนอผลการเรียนรู้ จากสิง่ ทีค่ น้ พบ
โดยการออกมาเล่าหน้าชัน้ เรียน จัดแสดงผลงานบนป้ายนิเทศหรือมุมแสดงผลงาน แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ น
4. ขั้นประยุกต์แนวคิดและน�ำไปใช้ (Application) เป็นขั้นที่เด็กน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ โดย
ครูใช้ค�ำถามให้เด็กหาค�ำตอบจากเหตุการณ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์เดิม ซึ่งเด็กตอบได้หลากหลายวิธี
เช่น การเล่าหรือสร้างผลงานใหม่ ครูสังเกตการให้เหตุผลของเด็ก ในการน�ำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้
รับมาใช้ในสถานการณ์ใหม่
2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ทีส่ ร้างขึน้ มีชอื่ เรียกว่า SCOPA
Model ซึง่ มีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขัน้ ตอนคือ 1) ขัน้ จุดประกายแนวคิด (Stimulation) ขัน้ ร่วมด้วย
ช่วยกันคิด (Co-operation) ขั้นน�ำเสนอแนวความคิด (Presentation) และขั้นประยุกต์แนวคิดและน�ำไป
ใช้ (Application) ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญและครู มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/83.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
ตารางที่ 1 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
X

ส่วนที่ 1 ความส�ำคัญของรูปแบบการจัดประสบการณ์
1.1 ความเป็นมาและความส�ำคัญของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
มีเหตุผลควรที่จะพัฒนาขึ้น
1.2 ทฤษฎีพนื้ ฐาน ทีน่ ำ� มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
1.3 หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการก�ำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้น
การสืบเสาะ
1.4 จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
1.5 ความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่น�ำไปสู่การก�ำหนดกรอบความคิด
ของรูปแบบ
ภาพรวมส่วนที่ 1
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ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลความ

4.40

0.55

มาก

4.20
4.40

0.45
0.55

มาก
มาก

4.00
4.60

0.71
0.55

มาก
มากที่สุด

4.32

0.56

มาก

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
รายการ
X

ส่วนที่ 2 รายละเอียดรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
2.1 ความชัดเจนของการอธิบายรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
2.2 ความสอดคล้องของแนวคิด ทฤษฎีพนื้ ฐาน องค์ประกอบรูปแบบด้านกระบวนการ
เรียนรู้กับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
2.3 ความสอดคล้องของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานองค์ประกอบรูปแบบด้านการจัด
สภาพแวดล้อมกับแนวปฏิบัติ
2.4 ความสอดคล้องของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานองค์ประกอบรูปแบบด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองกับแนวปฏิบัติ
2.5 ความชัดเจนของการอธิบายความสามารถของเด็กปฐมวัยที่ต้องการพัฒนา
2.6 บทบาทครูในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการ
สืบเสาะมีความชัดเจนต่อการน�ำไปปฏิบัติ
2.7 บทบาทเด็กมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนรู้
ภาพรวมส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 การน�ำรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะไปใช้
3.1 ความชัดเจนการอธิบายหลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
3.2 วิธีการด�ำเนินงานของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะด้าน
กระบวนการเรียนรู้น�ำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
3.3 วิธกี ารด�ำเนินงานของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะด้านการจัด
สภาพแวดล้อมน�ำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
3.4 วิธีการด�ำเนินงานของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะด้านการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองน�ำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
ภาพรวมส่วนที่ 3

ระดับความเหมาะสม
S.D. แปลความ

4.40

0.89

มาก

4.80

0.45

มากที่สุด

4.00

0.71

มาก

4.60

0.55

มากที่สุด

4.60
4.60

0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.46

0.84
0.57

มาก
มาก

4.40
4.60

0.55
0.55

มาก
มากที่สุด

4.40

0.55

มาก

4.40

0.89

มาก

4.45

0.64

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมพบว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบ
เสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ส่วน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ (มีคา่ เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.00- 4.80) แสดงว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์
เน้นการสืบเสาะมีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้
2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2
โดยน�ำแผนการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะของเด็กปฐมวัยที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาประสิทธิภาพ
ได้ดังนี้
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ผลการทดลอง
คะแนนจากการใบงาน แบบฝึก ระหว่างการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1)
คะแนนทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ (E2)

คะแนนเต็ม
30
10

22.63

S.D.
1.68

เฉลี่ยร้อยละ
82.90

8.75

0.36

83.48

X

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ที่
เน้นการสืบเสาะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.90 และจากคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์
ที่เน้นการสืบเสาะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.48 แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.90/83.48
3. การทดลองใช้แบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ทดลอง ผู้วิจัยน�ำคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
เน้นการสืบเสาะมาเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ ดังแสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบทีแบบอิสระของคะแนนการคิดแก้ปญ
ั หา
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

X

6.85
16.00

S.D.
1.60
1.75

t
18.343

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง
การทดลองใช้รปู แบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา
และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยก่อนและหลังทดลอง
ดังแสดงผลในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบทีแบบอิสระของคะแนนความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของ
เด็กปฐมวัย
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

S.D.
1.10
0.97

X

3.4000
8.2500

t
16.571

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการแสวงหาความรูห้ ลัง
การทดลองใช้รปู แบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา
และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม
การประเมินผลการใช้รปู แบบโดยการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปีที่ 2
ที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 การประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (N = 23)
รายการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. เด็กปฐมวัยรู้สึกชอบเรียนด้วยรูปแบบนี้
2. รูปแบบนี้ท�ำให้เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบัติงานได้ง่าย
3. รูปแบบนี้ท�ำให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงความคิดเห็น
4. รูปแบบนี้ท�ำให้เด็กปฐมวัยสรุปความรู้ได้ง่าย

X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ

ล�ำดับ

4.87
4.90
5.00
4.77

0.34
0.30
0.00
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
2
1
5
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ตารางที่ 5 การประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (N = 23) (ต่อ)
รายการประเมินความพึงพอใจ
5. เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมเรียนรู้
6. รูปแบบสามารถท�ำให้เด็กเข้าใจมีทักษะดีขึ้น
7. รูปแบบนีท้ ำ� ให้เด็กปฐมวัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุม่
รวม
ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
8. เด็กปฐมวัยรู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ
9. รูปแบบนี้น่าสนใจท�ำอยากเข้าร่วมกิจกรรม
10. การเรียนด้วยรูปแบบนี้สนุกสนาน
11. บรรยากาศในการเรียนด้วยรูปแบบนี้ ท�ำให้เด็กไม่รู้สึกเครียด
12. การเรียนการสอนด้วยรูปแบบนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
13. เด็กปฐมวัยกล้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
14. การเรียนการสอนด้วยรูปแบบนีส้ ามารถศึกษาได้ทงั้ ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน
รวม
ด้านระยะเวลาในการเรียน
15. รูปแบบนี้ ไม่ท�ำให้เสียเวลาในการเรียนเลย
16. รูปแบบนี้ เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้
17. รูปแบบนี้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
รวม
ด้านการประเมินผลในการเรียน
18. รูปแบบนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนของเด็กได้ดีขึ้น
19. รูปแบบนี้สามารถวัดผลทักษะได้ตามสภาพจริง
20. รูปแบบนี้ท�ำให้ทราบผลการประเมินทันที
รวม
ภาพรวม
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X

S.D.

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ล�ำดับ

4.90
4.84
4.87
4.88

0.30
0.37
0.34
0.30

4.77
5.00
4.81
4.87
4.74
4.87
4.81

0.43
0.00
0.40
0.34
0.44
0.34
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
1
3
2
5
2
3

4.84

0.34

4.71
4.97
4.71
4.82

0.46
0.18
0.46
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
1
2

4.68
4.90
4.87
4.82
4.81

0.48
0.30
0.34
0.35
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
1
2

มากที่สุด

2
4
3
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จากตารางที่ 5 การประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดประสบการณ์
ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้
ของเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีที่ 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาตามรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดทุกด้าน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่สามารถ
พัฒนาได้ เริม่ จากเด็กปฐมวัย ดังนัน้ ผูร้ บั ผิดชอบในการอบรมเลีย้ งดูและจัดการศึกษาปฐมวัย ควรได้กำ� หนด
นโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้
ด้วยการให้ความรู้ และการปฏิบัติแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
2. ผู้ด�ำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรได้น�ำความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความ
สามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย มาก�ำหนดไว้ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ในตนเอง และสามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก
3. สถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ควรมีการจัดท�ำคู่มือครูส�ำหรับ
รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ
ในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ทีค่ รูปฐมวัยสามารถศึกษาและเข้าใจง่าย อีกทัง้ มีการก�ำหนดแนวทาง
การฝึกอบรมครูปฐมวัยทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
ความสามารถในการจัดประสบการณ์และความคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
ข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
1. ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาควรมีการประชุมท�ำความเข้าใจกับครูปฐมวัยเกี่ยวกับแนวทางใน
การน�ำรูปแบบการจัดการประสบการณ์ไปใช้ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
2. ครูปฐมวัยควรศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์อย่างละเอียด
ให้ครบทุกขัน้ ตอน และอาจมีการขยายผลความรูค้ วามเข้าใจไปสูค่ รูปฐมวัย ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. การจัดสือ่ และสภาพแวดล้อมต้องมีการปรับเปลีย่ นอย่างต่อเนือ่ งให้กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
กับเด็ก เพื่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและต้องการค้นคว้าหาค�ำตอบ
4. ครูปฐมวัยต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจพฤติกรรมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและความ
สามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัยในแต่ละพฤติกรรมและเครือ่ งมือการประเมินผลอย่างละเอียด
เพื่อสามารถท�ำการประเมินผลอย่างละเอียด เพื่อสามารถท�ำการประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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5. ครูปฐมวัยสามารถน�ำรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาส่งเสริมหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่ประสงค์ตามคุณลักษณะของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และความสามารถในการแสวงหาความรู้
6. ควรมีการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�ำมาจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยให้เป็นพฤติกรรมที่ถาวร
ข้อเสนอแนะและการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ที่มีผลต่อพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
2. ควรท�ำการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย แบบผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม
3. ควรท�ำการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้
ของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางสติปัญญา
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย
1.1 ท�ำให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยและผลทักษะ
ทางการเรียนสูงขึ้น
1.2 เด็กปฐมวัยได้เกิดการเรียนรูจ้ ากการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
ที่มีประสิทธิภาพ
1.3 เด็กปฐมวัยเกิดความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริม
สร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
2. ประโยชน์ต่อครู
2.1 ท�ำให้ครูได้ทราบข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ของเด็กปฐมวัย
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2.2 ท�ำให้ครูได้ทราบถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)
2.3 ครูน�ำผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2.4 ท�ำให้ทราบผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร
3.1 เป็นแนวทางการพัฒนาและข้อสนเทศให้ผบู้ ริหาร ได้นำ� ไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย
3.2 เป็นแนวทางในการทีผ่ บู้ ริหารได้นำ� วิธกี ารทีไ่ ด้ ไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ครู
และเด็กปฐมวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
4. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
4.1 เป็นข้อสนเทศส�ำหรับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในการน�ำไปประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนพัฒนาการจัดประสบการณ์ทเี่ น้นการสืบเสาะเพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา
และความสามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป
4.2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ได้นำ� ข้อสนเทศทีไ่ ด้ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดด้อยของการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถใน
การแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ท�ำให้การบริหารงานวิชาการมีคณ
ุ ภาพ และเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4.3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความ
สามารถในการแสวงหาความรูข้ องเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เกิดการพัฒนา
และมีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยต่อไป
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