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บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  การศึกษาเป็นเครื�องมือสาํคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกั  
ในการพฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอื�นในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข  
ในกระแสการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลกแห่งศตวรรษที� 21 การศึกษาไดมี้บทบาทสําคญั ใน
การสร้างความไดเ้ปรียบของประเทศเพื�อการแข่งขนัและยืนหยดัในเวทีโลกภายใตร้ะบบ  เศรษฐกิจ
และสังคมที�เป็นพลวตั ประเทศต่าง ๆ ทั�วโลกจึงให้ความสําคญัและทุ่มเทกบัการพฒันา  การศึกษา
เพื�อพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องตนใหส้ามารถกา้วทนัการเปลี�ยนแปลง  ในส่วนของประเทศไทยได้
ให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาโดยการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มี
ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของตลาดงานและการ
พฒันาประเทศ ภายใตแ้รงกดดนัภายนอกจากกระแสโลกาภิวตัน์ และ  แรงกดดนัภายในประเทศที�
เป็นปัญหาวกิฤตที�ประเทศตอ้งเผชิญ เพื�อใหค้นไทยมีคุณภาพชีวติที�ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 
จริยธรรม และประเทศสามารถกา้วขา้มกบัดกัประเทศที�มีรายได ้ปานกลางไปสู่ประเทศที�พฒันา
แลว้ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560 : 1)   
  จากนโยบายการจดัการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่   เป้าหมายที�สําคญัในการจดัการศึกษา
ในโลกแห่งศตวรรษที�  21  มีจุดเนน้ที�สําคญัดา้นหนึ�ง  คือการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ทกัษะที�สําคญั
และสามารถใชชี้วิตในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้คิดแกปั้ญหา
ไดเ้หมาะสมกบัวยั เพราะการแกปั้ญหามิไดอ้าศยัความรู้เพียงอย่างเดียว เพราะวิธีที�เราใชแ้กปั้ญหา
คือที�มาของปัญหาทัz งหมดล้วนอยู่ใน“โครงสร้างทางความคิด”  ความคิดมีพลังมหาศาลและ
ก่อให้เกิดสิ� งดีๆมากมายแต่ถ้าหากเราไม่ตระหนักและเขา้ใจกระบวนการที�ไดม้าซึ� งความคิดอาจ
นําไปสู่การทาํลายล้างได้เช่นกันด้วยเหตุนีz เราจึงจาํเป็นต้องให้ความสําคัญกับโครงสร้างทาง
ความคิดและความรู้เพื�อที�จะศึกษาปัญหาที�แทจ้ริงและนาํไปสู่การนาํความรู้มาจดัระเบียบให้แก่
สังคม  (Bohm , 2013)   
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบบัที�3) พ.ศ. 2553  หมวด 4  มาตรา 22  ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุดกระบวนการจดั
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การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 1) จดัเนืzอหา
สาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้
มาใช้เพื�อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการ
ปฏิบติัใหท้าํไดคิ้ดเป็นทาํเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนื�อง(กรมวิชาการ,2546 : 8)  และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติดา้นการศึกษาปฐมวยั (แรกเกิดถึงก่อนเขา้ประถมศึกษาปีที� 1) ตามนโยบาย
รัฐบาลดา้นปฐมวยั พ.ศ.2555 – 2559 (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555 : 5) โดยให้
ความสําคญัเด็กปฐมวยั  ดงันีz   1) พฒันาการดา้นสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที�สุดใน
ชีวิต 2) เป็นการลงทุนที�คุม้ค่า  3) ลดความเหลื�อมลํz า และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 4) สร้าง
รากฐานชีวิต (Foundation/Building Blocks)  5) เป็นช่วงวยัที�ตอ้งการปลูกฝัง บ่มเพาะเป็นพิเศษ  
และนโยบายของรัฐ คือ เร่งรัดเพื�อให้เด็กปฐมวยัทุกคน ไดรั้บการพฒันารอบดา้น ตามวยั อย่างมี
คุณภาพต่อเนื�อง  นโยบายการจดัการศึกษาดังกล่าวข้างตน้นับเป็นแนวทางที�สอดคล้องกับการ
พฒันาคนในโลกแห่งศตวรรษที� 21  ที�ประเทศไทยนาํมาใชก้ารจดัการศึกษา  เพื�อพฒันาผูเ้รียนโดย
เริ�มตัzงแต่เด็กปฐมวยั  
 การพฒันาเด็กปฐมวยัในระยะแรกเกิด – 6 ปี  เป็นวยัที�ง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรมและ
การวางรากฐานทางบุคลิกภาพ ( นภเนตร  ธรรมบวร, 2544 : 81)  ซึ� งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (กรมวชิาการ, 2546 : 9)   ที�มีจุดหมายเพื�อมุ่งให้เด็กมีพฒันาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามวยั  และความสามารถแต่ละบุคคล  จึงได้กาํหนด
จุดมุ่งหมายซึ� งถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะที�พึงประสงคส์ําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี  จาํนวน  12 ขอ้  
ทัzงนีz ไดก้าํหนดคุณลกัษณะที�พึงประสงคเ์กี�ยวกบัทกัษะการคิดและแกปั้ญหา โดยไดก้ล่าวไวใ้น  ขอ้ 
9) ใช้ภาษาสื�อสารได้เหมาะสมกบัวยั  ขอ้ 10) มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกบัวยั (กรมวิชาการ , 2546 : 31) การพฒันาเด็กปฐมวยัให้สมบูรณ์ตอ้งมีการพฒันาให้เด็ก
คิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยัและพฒันาการ  ตอ้งปลูกฝังเรื�องการคิดและการแกปั้ญหาให้
เหมาะสมกบัวยัไปพร้อมกนั   เพื�อให้เด็กสามารถจินตนาการและจดัการเปลี�ยนแปลงการคิดและ
แก้ปัญหาให้มีขัzนตอนและกระบวนการมากขึz น  สามารถนํามาใช้ในการคิดและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวยัตามศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล และสนุกกบัการเรียนรู้และดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข และการเตรียมเด็กไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน รวมทัzงการเตรียมคุณลกัษณะเด็กไทย
ในศตวรรษที� 21  ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  ให้มีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นและสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นในสังคมโลกไดอ้ยา่งสันติ  (กรมวิชาการ, 2551)  ดงันัzนการเตรียมความพร้อมของเด็ก
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ปฐมวยัให้สามารถรับมือกับการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึz นโดยการพฒันาทกัษะด้านการคิดและ
แกปั้ญหานบัเป็นสิ�งสําคญัที�จะทาํให้เด็กปฐมวยัอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละแกปั้ญหาที�เกิดขึzนกบัตวัเอง
และผู ้อื�นได้   เนื�องจากการคิดและแก้ปัญหา  เป็นความสามารถของสมองที�จะคิดพิจารณา  
ไตร่ตรอง  ขอ้สงสัย หรือขอ้ขดัแยง้ทางความคิด (Conceptual  Conflict)  อยา่งพินิจพิเคราะห์ โดยใช้
ประสบการณ์เดิมมาเป็นกระบวนการคิดพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับปัญหาช่วยให้การ
ตดัสินใจแกปั้ญหา บรรลุจุดหมายที�ตอ้งการ  โดยจะไดค้าํตอบที�มีความหน้าเชื�อถือ  และเกิดเป็น
ทฤษฎี  หลกัการ  แนวทางปฏิบติั และตอบคาํถามที�ตอ้งการเรียนรู้ได้ ( ณัฏฐ์ดา   ไชยอคัรพงศ์ , 
2552 : 4)  และ ( ณฏัฐนิช  สะมะจิตร์ , 2551 : 51) ดงันัzนการคิดและแกปั้ญหาจึงมีความสําคญัต่อเด็ก
ปฐมวยัที�เด็กควรไดรั้บการส่งเสริม  เพื�อการเรียนรู้และการดาํรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที� 21 ได้
อยา่งประสบผลสาํเร็จ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   รอบที�  3  (2554 - 2558)  ซึ� งไดก้าํหนดระดบัการประเมินออกเป็น  5  
ระดบั  คือ  ดีมาก  ดี  พอใช ้ ปรับปรุงและตอ้งปรับปรุง  ปรากฏวา่ในระดบัปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร
(สินศึกษาลยั)   สาํนกังานเขตพืzนที�การศึกษาประถมศึกษา  นครปฐม  เขต  2   ไดท้าํการประเมินเมื�อ
วนัที�  6 – 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2554  มีกลุ่มตวับ่งชีzพืzนฐาน  ตวับ่งชีz ที�  4  เด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญาสมวยั  ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี   โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม คือ  เด็กควรไดรั้บการ
พฒันาใหมี้ทกัษะการคิดและแกปั้ญหา   ดว้ยการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย  มีกิจกรรมการทดลอง
ใหเ้ด็กไดคิ้ดเอง ทาํเป็น จากสิ�งที�อยากรู้  โดยครูช่วยเสริมสถานการณ์กระตุน้ให้เด็กเกิดความสงสัย
และอยากรู้  มีความกระตือรือร้นในการร่วมทํากิจกรรมพร้อมกับผลงานที�น่าภูมิใจ  จึงเริ� ม
ทาํการศึกษาสภาพปัญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�   2  อายุ 5 – 6 ขวบ โรงเรียนวดัไทร (สิน
ศึกษาลยั) ในภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา  2558  จึงพบวา่เด็กไม่สามารถคิดและแกปั้ญหาที�เกิดขึzนได้
ดงันัzนเด็กปฐมวยัจึงควรไดรั้บการส่งเสริมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา ซึ� งเป็นสิ�งสําคญัใน
การดาํรงชีวติในยคุปัจจุบนัที�โรงเรียนควรตอ้งดาํเนินการโดยเร่งด่วน   
   การคิดและแกปั้ญหา  Leonard, Derman and Miles (1963 , อา้งถึงใน เปลว   ปุริสาร  
2543 : 27)  กล่าววา่  การจดัประสบการณ์เพื�อส่งเสริมการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  มีจุดมุ่งหมายที�
สาํคญั 6 ประการ คือ  1) เพื�อใหมี้ทศันคติที�ดี 2) เพื�อใหมี้พฤติกรรมที�เหมาะสม 3) เพื�อให้แสดงออก
ดา้นการตดัสินใจแกปั้ญหา 4) เพื�อให้สามารถเขา้ใจสิ�งต่างๆ รอบตวัและชื�นชมในสิ�งเหล่านัzน  5) 
เพื�อใหมี้อิสระในการคิดและแกปั้ญหา และ 6) เพื�อให้มีความรู้ความเขา้ใจในความรู้ทกัษะต่างๆ ใน
ระดบัปฐมวยั  ณัฏฐ์รดา  ไชยอคัรพงศ์  (2552 : 48) กล่าววา่ การคิดแกปั้ญหาเป็นการใชค้วามคิด 
และประสบการณ์เดิมมาใชใ้นกระบวนการคิดพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาช่วยในการ
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ตดัสินใจแกปั้ญหาเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการและการคิดและแกปั้ญหาเป็นเป้าหมายสําคญั
ของการจดัการศึกษา เพราะปัจจุบนัการคิดแก้ปัญหามีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํรงชีวิตของ
มนุษย์เพื�อการเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ โดยเริ� มตัz งแต่ระดับปฐมวยั นุตอนงค์  ทตับัวขาํ (2540 : 
บทคดัย่อ) ได้ทาํการศึกษาบทบาทของครูในการพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาของเด็กวยัอนุบาล 
พบวา่ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหา ไม่เปิดโอกาสให้เด็กคิด
แก้ปัญหา  ครูปฐมวยัจึงต้องปรับปรุง เปลี�ยนแปลงวิธีการจดัการเรียนรู้ของครู เลือกวิธีการจดั
ประสบการณ์ เลือกการใชสื้�อให้เหมาะสมกบัวยัของเด็กและฝึกให้เด็กมีส่วนร่วม กนกวรรณ  พิท
ยะภทัร์ ( 2556 : 61) กล่าววา่ การส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาควรเริ�มตัzงแต่ระดบั
ปฐมวยั  โดยครูจดัประสบการณ์  สถานการณ์ รวมทัzงกิจกรรมต่างๆ ที�เหมาะสมและเอืzอต่อการ
เรียนรู้  กระตุน้ให้เด็กคิดคน้ดว้ยตนเอง มีการจดัประสบการณ์ที�หลากหลายทา้ทายความสามารถ
เพื�อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน รวมทัzงได้ฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและ
สามารถปฏิบติัการคิดร่วมกบัผูอื้�นได ้  การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัจึงมีความสําคญัตอ้งมี
รายงานผลการศึกษาการจดัการศึกษาดา้นการคิดและแกปั้ญหา 
  การคิดและแกปั้ญหาสําหรับเด็กปฐมวยันัzนมีหลากหลายรูปแบบ  ไดแ้ก่ ( ณัฏฐนิช สะ
มะจิตร์ , 2551 : บทคดัยอ่) การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจยั ผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยัดว้ยกระบวนการวจิยั สูงกวา่ก่อนการไดรั้บการจดัประสบการณ์    และ (จิราวรรณ  จนัทะศรี 
, 2553 : บทคดัยอ่) การศึกษาทกัษะการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้  
มีทกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยรวมและรายดา้น สูงกวา่ก่อนการไดรั้บการจดัประสบการณ์ ซึ� งครูเป็น
ผูที้�มีบทบาทสําคญัในการเลือกการจดัประสบการณ์มาใช้เพื�อพฒันาความสามารถในการคิดและ
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  โดยจดักิจกรรมที�เนน้ให้เด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้และเกิดพฤติกรรมที�ดี
ในการคิดและแกปั้ญหาซึ�งมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546  จึงได้
กาํหนดโครงสร้างของหลกัสูตรในหัวขอ้ประสบการณ์สําคญัที�ส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม ดา้น
การวางแผน  ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบติั และดา้นสติปัญญา การคิด การใช้ภาษา การสังเกต 
การจาํแนก การเปรียบเทียบ  (กรมวชิาการ , 2546 : 37)   
 การจัดประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นการจัดกิจกรรมเพื�อให้เด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ผ่านขัzนตอนการลงมือปฏิบติัและผูว้ิจยัเห็นว่าปัญหาที�ควรส่งเสริมให้กบัเด็ก
ปฐมวยันัzนควรเป็นเรื� องใกล้ตวั  เด็กสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบติั  ด้วยการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหาร  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวทางใน
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การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร ดงันีz  (รสวรรณ    สว่างพลอย, 2555 : บทคดัยอ่) การพฒันา
พฤติกรรมการใชภ้าษาของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการประกอบอาหารโดยการใชบ้นัทึก
ขอ้มูลโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ผลการวิจยัพบวา่ ระหวา่งการจดักิจกรรมประกอบอาหารโดย
การใชบ้นัทึกขอ้มูลเด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมการใช้ภาษาสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมประกอบ
อาหาร  และ (สุพรพิศ    ผลรักษา, 2556 : บทคดัย่อ)  ผลการจดักิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานที�มีต่อความสามารถทางการสังเกตของเด็กปฐมวยัโรงเรียนราษฎร์พฒันา 
จงัหวดัสุรินทร์  ผูว้ิจยัพบว่ามีการจดักิจกรรมประกอบอาหารที�นาํมาจดัประสบการณ์ให้แก่เด็ก
ปฐมวยั  มีลกัษณะที�สําคญั  คือ  เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงที�เป็นรูปธรรมผา่นขัzนตอนและ
กระบวนการประกอบอาหารประเภทต่างๆ ที�เหมาะสมกบัพฒันาการเด็กไดเ้รียนรู้  เกิดความคิดรวบ
ยอดและพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ ได้ลงมือปฏิบติัจริงโดยใช้ประสาทสัมผสัทัzงห้าในการ
เรียนรู้ เป็นการจดัประสบการณ์ที�เน้นเด็กเป็นสําคญั  โดยเด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง  จากอุปกรณ์ที�
คุณครูไดจ้ดัเตรียมไว ้ ดงันัzนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร นบัเป็นกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบั
แนวทางการส่งเสริมการคิดและแกปั้ญหา  การทาํกิจกรรมประกอบอาหาร เด็กไดเ้รียนรู้และลงมือ
ปฏิบติั คิด หาวธีิการแกปั้ญหาที�เกิดขึzนในระหวา่งการลงมือปฏิบติัจากการประกอบอาหาร 
   จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าว  ผู ้วิจ ัยมีความสนใจจะนําแนวคิดการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหาร  มาจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวยั   การจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารประกอบดว้ยขัzนตอนดงันีz   1)  ขัzนเตรียมกิจกรรม เด็กเรียนรู้อุปกรณ์  ส่วนผสม  เด็ก
สร้างขอ้ตกลงร่วมกนั  2)  ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็กและครู  ครูสาธิตการประกอบอาหาร   เด็กลงมือ
ปฏิบติั  เด็กคิดและหาวิธีแกปั้ญหา  3)  ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู  ครูกระตุน้และถามคาํถาม
เกี�ยวกบัการประกอบอาหาร   เด็กสนทนาร่วมกนัถึงวิธีการแกปั้ญหา  เพื�อพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

  การพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยจดัประสบการณ์ 
ประกอบอาหาร  ในการวจิยัครัz งนีz   ผูว้ิจยัพฒันาทกัษะดา้นการคิดและแกปั้ญหาในเด็กปฐมวยัโดย
การศึกษากรอบและแนวคิดเพื�อพฒันารูปแบบของงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งทัzงภายในและต่างประเทศ  
สามารถสรุปแนวคิดสาํคญัที�ใชก้าํหนดรูปแบบการพฒันาทกัษะดา้นการคิดและแกปั้ญหาไว ้ 2  
ดา้น  ดงันีz    คือ   กรอบแนวคิดการพฒันาทกัษะดา้นการคิดและแกปั้ญหาในเด็กปฐมวยั และกรอบ
แนวคิดการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร   
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1.  แนวคิดเกี�ยวกบัการคิดและแกปั้ญหาในเด็กปฐมวยัในการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริม
การคิดและแกปั้ญหาในเด็กปฐมวยัสามารถพฒันาและส่งเสริมไดด้ว้ยกระบวนการเรียนการสอน 
Baker (1962,  อา้งถึงใน  จงจิต  เคา้สิมา , 2537)  กล่าววา่  การสอนให้เด็กแกปั้ญหาเป็นนัzนทาํได้
โดยการปรับปรุงเทคนิคการสอนให้เด็กไดมี้การสังเกต   การอภิปราย  การวางแผน  และพยายาม
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีประสบการณ์เพื�อนาํไปใชแ้กปั้ญหา   Piaget (1962 , อา้งถึงใน  ชาติชาย  ปิลวาสน์ , 
2544)  การจดัประสบการณ์และสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสม  การเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงออกและใช้
ความคิดอยา่งเสรีร่วมกบักลุ่มเพื�อนและครู  โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีปฏิสัมพนัธ์และการใชภ้าษา  
อนัจะนําไปสู่การแลกเปลี�ยนประสบการณ์และมีความคิดที�หลากหลาย  ทาํให้เกิดการพฒันา
กระบวนการคิด  โดยเฉพาะการแก้ปัญหา  ทิศนา  แขมมณีและคณะ  (2536) กล่าวว่า  การจดั
กิจกรรมใหเ้ด็กไดฝึ้กการคิดและแกปั้ญหา    โดยเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทกัษะ   กระบวนการคิด  การ
ลองผิดลองถูก  และแก้ปัญหาด้วยตนเอง อนัได้แก่  การมอบหมายความรับผิดชอบในกิจกรรม
ประจาํวนัต่างๆ  การส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพูดคุย  ฝึกทกัษะทางภาษา  เช่น  บทบาทสมมุติ  
กิจกรรมสนทนา  การชีz แนะ  กระตุ้นให้เด็กได้คิดวางแผนแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  
ตลอดจนการสร้างทศันคติที�ดีต่อการรู้หนงัสือ อนัเป็นสื�อในการคิดเป็น  แกปั้ญหาเป็น  จิราวรรณ  
จนัทะศรี (2553 : 2)   การคิดของเด็กปฐมวยั  เป็นกระบวนการที�เกิดขึzนในสมองที�มีผลมาจากการ
รับรู้สิ� งต่างๆ ที�เกิดขึz นในชีวิตประจาํวนั  ทัz งที� เด็กรู้ตัวหรือไม่รู้ตวั  การคิดของเด็กปฐมวยัจะ
เกี�ยวขอ้งกบัโครงสร้างของสมอง  และกระบวนการทาํงานของสมอง  ซึ� งการทาํงานดา้นสมองจะ
พฒันาดา้นการคิดของเด็ก  จากการสังเกตเด็กปฐมวยัพบวา่  การคิดของเด็กเกิดขึzนตลอดเวลา  เมื�อ
เด็กคิดสิ�งหนึ� งสิ�งใด  จะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือสะทอ้นออกมาในรูปการกระทาํ  เพราะสมองเป็น
ส่วนสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการคิด  เด็กจะเริ�มพฒันาดา้นการคิดจากการรับรู้ของประสาทสัมผสัซึ� ง
เป็นประสบการณ์แรก  หรือเป็นขัzนตน้ของพฒันาการทางการคิด  อารมณ์  สุวรรณปาล (2551 :  8 - 
11) การคิดและแก้ปัญหาจะมีพฒันาการเพิ�มมากขึzนตามวยั  ตอ้งอาศยัสติปัญญา  และความคิด
ตลอดจนประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ทัz งทางตรงและทางอ้อมมาเป็นพืzนฐานในการจัด
กระบวนการคิดแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  จะสามารถดาํเนินชีวิตไปตามจุดหมายปลายทางได้
อย่างถูกตอ้ง  อีกทัzงยงัเป็นผูที้�ได้รับการยอมรับและเป็นที�เชื�อถือของสังคม สุคนธ์  สินธพานนท ์
และคณะ (2551 : 103)  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กนัzนจะแตกต่างกนั  เด็กแต่ละ
คนมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่นัzน  ขึz นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ 
สติปัญญา ตลอดจนการไดรั้บการจูงใจหรือไม่เพียงใดซึ�งปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาทัzงสิzน  สําหรับวิธีการคิดและแกปั้ญหานัzนอาจจะไม่มีขัzนตอนที�แน่นอนตายตวั
เสมอไป  ในการจัดการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหนึ� งที�จะช่วยพัฒนาปัจจัยต่างๆ  อันจะส่งผลให้
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ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กดีขึzน สุวิทย ์ มูลคาํ ( 2551 : 20)  การพฒันา
ความสามารถในดา้นการคิดและแกปั้ญหา  ในคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั    มาตรฐานที� 10  มี
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมตามวยั  และมาตรฐานที�  9  ใชภ้าษาสื�อสารได้
เหมาะสมกับวยั  กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 39) ซึ� งที�กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ� งสําคญัที�จะ
วางรากฐานการคิดและแกปั้ญหาใหก้บัเด็กปฐมวยั 
 2.  แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  กิจกรรมการประกอบอาหาร
เป็นกิจกรรมที�เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้งมือทดลองและปฏิบติัดว้ยตนเองจากของจริง  โดยใชป้ระสาท
สัมผสัในการเรียนรู้  วไลพร  พงษศ์รีทศัน์  (2533) และบุญประจกัษ ์ วงษม์งคล  (2538: 8)  กล่าววา่
กิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที�เด็กไดเ้รียนรู้ จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากกระบวนการ
ในการทาํงาน  เริ� มตัz งแต่วางแผนไปถึงการทาํความสะอาดอุปกรณ์และสถานที� ประสบการณ์
ประกอบอาหารจะทาํให้เด็กได้รับความรู้  เกิดความรู้สึกอยากประสบความสําเร็จและเป็นการ
ปลูกฝังลกัษณะนิสัยที�ดี  Jackman (1997: 190)   ในการจดักิจกรรมประกอบอาหารเป็น 
กระบวนการที�ทาํใหเ้ด็กรู้จกัคิด  ลงมือทาํ  และนาํไปสู่ผลลพัทด์ว้ยตวัของเด็กเอง ซึ� งจะเป็นรากฐาน
สําคญัต่อการคิดและเรียนรู้เรื� องอื�นๆด้วย ปวีณา (นามแฝง) (2539:113)สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาเอกชน  (2535 : 4 - 8)    กล่าวถึง ขัzนตอนการจดัประสบการณ์อาหาร มี  3  ขัzนตอน  
ดงันีz   1)  ขัzนเตรียมกิจกรรม   เด็กเรียนรู้อุปกรณ์  ส่วนผสม ครูลาํดบัขัzนตอนการประกอบอาหารที�
จะนาํมาใหเ้ด็กทาํครูจดัทาํแผนภูมิรายการอาหาร (อาจมีภาพแผนภูมิ) และปรึกษาหารือกนัระหวา่ง
ครูกบันกัเรียนโดยติดต่อขอความร่วมมือจากผูป้กครองในการจดัเตรียมสิ�งที�นาํมาประกอบอาหาร
ก่อนลงมือประกอบอาหารควรให้เด็กล้างมือให้สะอาด เด็กสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 2)  ขัzนปฏิบติั
กิจกรรมเด็กและครู  ครูติดแผนภูมิภาพ  และขัzนตอนในการประกอบอาหารโดยครูวางแผนและ
จดัแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเด็กแต่ละคน  มีการจดัวางอุปกรณ์ทุกอยา่งให้เด็กเห็น
ตามขัzนตอนการทาํและแนะนาํขัzนตอนในการทาํพร้อมกบัแนะนาํวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ขอ้ควร
ระวงัในการใช้และความปลอดภยัในการทาํกิจกรรมขณะประกอบอาหาร   ครูลงมือสาธิตการ
ประกอบอาหารตามขัzนตอน (อยา่งช้า) ในขัzนตอนนีzครูอาจให้เด็กลงมือปฏิบติัดว้ย โดยกระตุน้ให้
เด็กไดส้ังเกตความเปลี�ยนแปลงของอาหารในขณะสาธิต  เช่น  สี  กลิ�น  รส  ความขน้ – ใส  รูปร่าง  
และลกัษณะที�เปลี�ยนไป  ฝึกให้เด็กรู้จกัการรอคอย  รู้จกัมารยาทในการทาํงานร่วมกนัเด็กรู้จกัแบ่ง
หนา้ที�ในการทาํงาน  เช่น  จดัเก็บสิ�งของที�ใชแ้ลว้เขา้ที�  เก็บโต๊ะ  ทาํความสะอาดโต๊ะ  เก็บถว้ยชาม  
แกว้นํzา  และทาํความสะอาดภาชนะ เด็กคิดและหาวธีิแกปั้ญหา  3) ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู  เด็ก
เล่าประสบการณ์  ขัzนตอนการทาํงานครูสนทนา  พูดคุยกบัเด็กในขอ้ที�เกิดความสงสัย  หรือเกิด
ปัญหาและช่วยแนะนาํสิ�งที�ควรเรียนรู้จากกิจกรรมโดยครูกระตุน้และถามคาํถามเกี�ยวกบัประกอบ
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อาหาร  เด็กสนทนาร่วมกนัถึงวิธีการแกปั้ญหา   กิจกรรมประกอบอาหาร  เป็นกิจกรรมที�ทาํให้เด็ก
ไดเ้รียนรู้จากการลงมือมือปฏิบติั ผา่นประสาทสัมผสัทัzงหา้  เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความตัzงใจที�
จะเรียนรู้  และเด็กสามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึzนระหวา่งการประกอบอาหารไดแ้ละเกิดความคงทน
ในการเรียนรู้   

 จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัการคิดและแกปั้ญหาและแนวคิดเกี�ยวกบัการจดั 
ประสบการณ์ประกอบอาหาร  ที�กล่าวมาข้างตน้ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูล และนาํมากาํหนดเป็น
ขัzนตอนในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  ดงันีz  1) ขัzนเตรียมกิจกรรมหมายถึง  ครูและเด็ก
ร่วมกนัสนทนาถึง  อุปกรณ์  ส่วนผสม  ที�จะนาํมาให้เด็กทาํ  เด็กและครูสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั   2) 
ขัzนปฏิบติักิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมครูที�อธิบายขัzนตอนประกอบอาหาร  วางแผนและจดัแบ่งงาน
ให้เหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก จดัวางอุปกรณ์ทุกอยา่งให้เด็กเห็นตามขัzนตอนการประกอบ
อาหาร  ครูสาธิตการประกอบอาหารตามขัzนตอน   เด็กลงมือประกอบอาหาร   ครูกระตุน้ให้เด็ก
สังเกตความเปลี�ยนแปลงของอาหารในขณะประกอบอาหาร   ครูใช้คาํถามกระตุ้นเด็กว่ามี
ส่วนประกอบอะไรที�หายไป  กระตุน้ให้เด็กหาวิธีแกปั้ญหา เด็กลงมือประกอบอาหาร   3) ขัzนสรุป  
หมายถึง  กิจกรรมการประเมินผลการนาํเสนอผลที�ได ้ การลงมือปฏิบติัมาอธิบาย  หรือแสดงวา่เป็น
วิธีการที�สามารถใชใ้นการคิดและแกปั้ญหามีประโยชน์อยา่งไร เด็กเล่าประสบการณ์  ขัzนตอนการ
ทาํงาน ครูสนทนาพูดคุยกบัเด็กในขอ้ที�เกิดความสงสัยหรือเกิดปัญหา  ครูกระตุน้ให้เด็กแสดงความ
คิดเห็นจากการร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร มากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงันีz  
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แผนภูมิที� 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพื�อศึกษาความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กนักเรียนชัz นอนุบาลปีที�  2
โรงเรียนวดัไทร  (สินศึกษาลยั)  โดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 
คําถามการวจัิย 
 ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กนกัเรียนชัzนอนุบาลปีที�  2  โดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นอยา่งไร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 เด็กนกัเรียนชัzนอนุบาลปีที�  2   ที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมี
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 

การจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
1.  ขัzนเตรียมกิจกรรม 
     เด็กเรียนรู้อุปกรณ์  ส่วนผสม   
     เด็กสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 
2.  ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็กและครู 
     ครูสาธิตการประกอบอาหาร   
     เด็กลงมือปฏิบติั  
     เด็กคิดและหาวธีิแกปั้ญหา   
3.  ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู 
     ครูกระตุน้และถามคาํถามเกี�ยวกบัการ         
     ประกอบอาหาร  
     เด็กสนทนาร่วมกนัถึงวธีิการแกปั้ญหา 
 

ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
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ขอบเขตการวจัิย 
 1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  ประชากรที&ใช้ในการวจัิยครั#งนี#  คือ  เด็กปฐมวยัชาย - หญิง  อายุระหวา่ง  5 – 6 
ปี ในโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา
2559  จาํนวน  2  หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน  48  คน   

1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก่  เด็กปฐมวยัชาย - หญิง  อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี  ที�กาํลงั 

ศึกษาอยูใ่นชัzนอนุบาลปีที�   2  โรงเรียนวดัไทร  (สินศึกษาลยั)  อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 

ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  20  คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  
Sampling)  โดยหอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

2.  ตัวแปรที&ศึกษา 

  2.1  ตัวแปรต้น คือ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

                2.2  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา   

3.  เนื#อหาที&ใช้ในการวจัิย 

 เนืzอหาที�ใชใ้นการวจิยัเป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   โรงเรียนวดัไทร  

(สินศึกษาลยั)  ชัzนอนุบาลปีที�  2  จาํนวน  8  หน่วย  ไดแ้ก่  1) หน่วยอาหารดีมีประโยชน์  1    2) 
หน่วยผลไม ้ 3) หน่วยไข่  4) หน่วยสวสัดีปีใหม่  5) หน่วยขา้ว  6) หน่วยสัตว ์ 7) หน่วยอาหารดีมี
ประโยชน์ 2   8) หน่วยไมด้อกไมป้ระดบั  

 4.  ระยะเวลาที&ใช้ในการทดลอง  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ภาคเรียนที�  1 

ปีการศึกษา  2559   จาํนวน 8  หน่วย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา หมายถึง  คะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  และคะแนนที�ไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรม
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยผูท้าํวิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิด
และแกปั้ญหาและแบบสังเกตพฤติกรรมในการคิดและแกปั้ญหาโดยแบ่งออกเป็น   3 ระดบั คือ มาก   
ปานกลาง  นอ้ย 
  2.  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หมายถึง  กิจกรรมที�เด็กไดล้งมือทาํอาหารดว้ย
ตนเอง   จากวธีิการคิดและแกปั้ญหา  ดว้ยการทาํอาหารประเภท เครื�องดื�ม อาหารคาว อาหารหวาน 
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ซึ� งมีวธีิการปรุงง่ายๆ มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสามารถในการคิด
และแกปั้ญหาจาก  ส่วนผสม ขัzนตอน วิธีการทาํอาหาร โดยมีขัzนตอนการจดักิจกรรม  ดงันีz   1) ขัzน
เตรียมกิจกรรม  2)  ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็กและครู  3) ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู 
 3.  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา   หมายถึง  พฤติกรรมที�ระบุถึงความสามารถ
ดา้นการคิดและแกปั้ญหา  ดงันีz   
        3.1 ความสามารถในการอธิบายวธีิการปรุงอาหาร  หมายถึง  พฤติกรรมของเด็กที�
สามารถอธิบายวธีิการปรุงอาหารไดต้ามขัzนตอนการปรุงอาหาร  สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบสังเกต
พฤติกรรมที�ผูว้ิจยัสร้างขึzน 
          3.2  ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหาร  หมายถึง  พฤติกรรมของที�
เด็กสามารถบอกส่วนประกอบของอาหารได ้  สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�ผูว้ิจยั
สร้างขึzน 
  3.3  ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน  หมายถึง  พฤติกรรมของเด็กที�
สามารถบอกวตัถุดิบทดแทนได ้  สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�ผูว้จิยัสร้างขึzน 
    3.4  ความสามารถในการอธิบายวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  หมายถึง พฤติกรรมของ
เด็กที�อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ   ที�สามารถวดัได้โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมที�ผูว้จิยัสร้างขึzน 
  3.5  ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน   หมายถึง พฤติกรรมของ
เด็กที�สามารถตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนสามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�ผูว้จิยัสร้าง
ขึzน 

  4.  เด็กปฐมวยัหมายถึงนกัเรียนชาย - หญิง  ที�มีอายรุะหวา่ง  5  - 6  ปี ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่น
ระดบัชัzนอนุบาลปีที�  2  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) อาํเภอ
นครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม   สังกดัสาํนกังานเขตพืzนที�การศึกษาประถมศึกษา  นครปฐม เขต 2 

 

ประโยชน์ที&ได้รับ 

 1.  เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาเพื�อเป็นพืzนฐานใน
การเรียนรู้และสามารถนาํมาใชใ้นการดาํรงชีวิต 
 2.  เป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนและผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั  นาํวธีิการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารมาวางแผนปรับปรุง   เพื�อพฒันาและส่งเสริม  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึzน 
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บทที&  2 
วรรณกรรมที&เกี&ยวข้อง 

 
  การพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
ประสบการณ์ประกอบอาหาร ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร  และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนีz  
ตอนที� 1  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  
 1.1  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช  2546 
 1.2  หลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  
ตอนที�  2  แนวคิดเกี�ยวกบัการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 2.1  ความหมายและความสาํคญัการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 2.2  แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 2.3  ประเภทของการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 2.4  องคป์ระกอบการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 2.5  ขัzนตอนและกระบวนการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 2.6  การส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
                2.7  การวดัและประเมินผลการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
ตอนที�  3  แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
   3.1  ความหมายการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 3.2  ความสาํคญัของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 3.3  จุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 3.4  ขัzนตอนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 3.5  บทบาทครูในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
 3.6  ขอ้เสนอแนะและขอ้ควรระวงัในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ตอนที�  4  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
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ตอนที&    1   หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศักราช  2546 
 
หลกัการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

เด็กทุกคนมีสิทธิที�จะไดรั้บการอบรมเลีzยงดูและส่งเสริมพฒันาการตลอดจนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที� ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่เ ด็กกับผู ้เ ลีz ยงดูหรือบุคลากรที� มี
ความสามารถในการอบรมเลีz ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยัเพื�อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเอง
ตามลาํดบัขัzนของการพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลและเต็มศกัยภาพโดยกาํหนดหลกัการดงันีz  (กรม
วชิาการ, 2546 : 5) 
 1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการที�ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 
 2.  ยดึหลกัการอบรมเลีzยงดูและใหก้ารศึกษาที�เนน้เด็กเป็นสาํคญัโดยคาํนึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวฒันธรรมไทย 
 3.  พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมที�เหมาะสมกบัวยั 

4.  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข 
 5.  ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 
 จากหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัจะเห็นไดว้า่เด็กปฐมวยัเป็นวยัที�อยู่ในช่วง
ของการเรียนรู้ไดดี้ที�สุดทัzงดา้นการพฒันาการดา้นอารมณ์สังคมสติปัญญา เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว
ทุกคนที�เกี�ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัจะตอ้งประสานความร่วมมือกนัเพื�อให้เด็กเติบโตและอยู่ร่วมกบั
ผูอื้�นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขเนน้การพฒันาโดยองคร์วมและครอบคลุมทุกดา้น 
 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย    
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเด็กอายุ 3 – 5  ปี  มุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย
อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที�เหมาะสมกบัวยัความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคล
จึงกาํหนดจุดหมายซึ�งถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์  ดงันีz   (กรมวชิาการ, 2546 : 31)    
 1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยที�ดี 

2.  กลา้มเนืzอใหญ่และกลา้มเนืzอเล็กแขง็แรงใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์
กนั 
 3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

4.  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที�ดีงาม 
5.  ชื�นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื�อนไหวและรักการออกกาํลงักาย 
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6.  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7.  รักธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มวฒันธรรมและความเป็นไทย 
8.  อยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที�ดีของสังคมใน 

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9.  ใชภ้าษาสื�อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

     10.  มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 12.  มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
 จากจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสามารถสรุปไดว้า่การพฒันาเด็กปฐมวยั
ตอ้งยดึตามมาตรฐานคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ัzงแต่วยัเด็กและเสริมสร้างลกัษณะนิสัยตลอดจนถึง
การอยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมโดยคาํนึงถึงวยั พฒันาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ� งจะช่วย
พฒันาเด็กปฐมวยัใหบ้รรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายและมีพฒันาการสมบูรณ์มีความพร้อมทุกดา้น 
 
คุณลกัษณะตามวยั 
 เป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติ  เมื�อเด็กมีอายถึุงวยันัzน ๆ ผูส้อน
จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ3 - 5 ปี เพื�อนาํไปพิจารณาจดัประสบการณ์
ใหเ้ด็กแต่ละวยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคนซึ�งมีความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลเพื�อนาํขอ้มูลไปช่วยพฒันา  เด็กให้เตม็ตามความสามารถและศกัยภาพพฒันาการเด็ก
ในแต่ละช่วงอายอุาจเร็วหรือชา้กวา่เกณฑที์�กาํหนดไว ้     และการพฒันาจะเป็นไปอยา่งต่อเนื�องถา้
สังเกตพบวา่    เด็กไม่มีความกา้วหนา้อยา่งชดัเจนตอ้งพาเด็กไปปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญหรือแพทย ์  เพื�อ
ช่วยเหลือและแกไ้ขไดท้นัท่วงทีคุณลกัษณะตามวยัที�สาํคญัของเด็กที�มีอายุระหวา่ง  5 – 6 ปี  ซึ� งเป็น
นกัเรียนชัzนอนุบาลปีที�  2  มีดงันีz  
 1.  พฒันาการดา้นร่างกาย 

1.1  กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเนื�องได ้
1.2  รับลูกบอลที�กระดอนจากพืzนไดด้ว้ยสองมือ 
1.3  เดินขึzน – ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
1.4  เขียนรูปสามเหลี�ยมตามแบบได ้
1.5  ตดักระดาษตามแนวเส้นโคง้ที�กาํหนด 
1.6  ใชก้ลา้มเนืzอเล็กไดดี้  เช่น  ติดกระดุม  ผกูเชือกรองเทา้  ฯลฯ 
1.7  ยดืตวั  คล่องแคล่ว 
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  2.  พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
 2.1  แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

2.2  ชื�นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื้�น 
 2.3  ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางนอ้ยลง 
 3.  พฒันาการดา้นสังคม 
 3.1  ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 

3.2  เล่นหรือทาํงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอื้�นได ้
3.3  พบผูใ้หญ่  รู้จกัไหว ้ ทาํความเคารพ 
3.4  รู้จกัขอบคุณ  เมื�อรับของจากผูใ้หญ่ 
3.5  รับผดิชอบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

 4.  พฒันาการดา้นสติปัญญา 
4.1  บอกความแตกต่างของกลิ�น สี เสียง รส รูปร่าง จาํแนก และ จดัหมวดหมู่ 

สิ�งของได ้
4.2  บอกชื�อนามสกุล  และอายขุองตนเอง 
4.3  พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
4.4  สนทนาโตต้อบ / เล่าเป็นเรื�องราวได ้
4.5  สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียดเพิ�มขึzนและแปลกใหม่ 
4.6  รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม”  “อยา่งไร” 
4.7  เริ�มเขา้ใจในสิ�งที�เป็นนามธรรม 
4.8  นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20  

สรุปไดว้า่คุณลกัษณะตามวยัของเด็กจะมีการพฒันาไปตามอายใุนเด็กปฐมวยัที�มีอายุ
ระหวา่ง  5 – 6 ปี  จะมีพฒันาการดา้นต่างๆ มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วตอ้งจดัประสบการณ์ให้
เหมาะสมกบัวยัโดยเฉพาะการส่งเสริมทกัษะทางสติปัญญา โดยใหเ้ด็กสามารถคิดและแกปั้ญหาได้
เหมาะสมกบัวยัและช่วงอาย ุ

 
มาตรฐานตัวบ่งชี#และสภาพที&พงึประสงค์ 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช  2546 ไดก้าํหนดมาตรฐานตวับ่งชีz และสภาพที�
พึงประสงคส์าํหรับเด็กที�มีอายรุะหวา่ง  5 – 6   ปีไวด้งันีz  
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ตารางที�  1  มาตรฐานที�  1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยที�ดี 
ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6  ปี 

ตวับ่งชีz ที�  1 
มีนํzาหนกัส่วนสูง 
เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ 

 
-  นํzาหนกัและส่วนสูงไดส้ัดส่วนตามเกณฑ์ 
-  เส้นรอบศีรษะตามเกณฑอ์าย ุ

ตวับ่งชีz ที�  2 
รู้จกัรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั 

 

 
-  รับประทานอาหารที�มีประโยชน์ได ้
    หลายชนิด 
-  ลา้งมือหลงัจากใชห้อ้งนํzาห้องส้วม 
   และก่อนรับประทานอาหาร 

 -  ขบัถ่ายเป็นเวลา 
-  พกัผอ่นเป็นเวลา 
-  ระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเอง 
   และผูอื้�น 

 
ตารางที�  2  มาตรฐานที�  2  กลา้มเนืzอใหญ่และกลา้มเนืzอเล็กแขง็แรงใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและ 
                                           ประสานสัมพนัธ์กนั 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์  5 – 6 ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
เคลื�อนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่วและทรง
ตวัไดดี้ 

 
-  วิ�งอยา่งรวดเร็วและหยดุไดโ้ดยไม่เสียการ 
    ทรงตวั 
-  กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่ง 
    ต่อเนื�อง 
-  เดินขึzนลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่ง 
   คล่องแคล่ว 
-  เดินต่อเทา้ถอยหลงัตามแนวได ้
-  ตดักระดาษตามแนวเส้นไดโ้ดยไม่มี 
    รอยหยกั 
-  ร้อยวสัดุที�มีรูขนาดเล็กได ้
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ตารางที�  3  มาตรฐานที�   3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6 ปี 

ตวับ่งชีz ที�  1  
แสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมกบัวยั
และสถานการณ์ 

 
-  ร่าเริง  แจ่มใส  อารมณ์ดี 
-  แสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกบั 
   สถานการณ์ 

ตวับ่งชีz ที�  2  
มีความรู้สึกที�ดีต่อตนเองและผูอื้�น 

 
-  มีความมั�นใจในตนเองชื�นชมความสามารถ 
   และผลงานของตนเองและผูอื้�น 

 
ตารางที�  4  มาตรฐานที�  4   มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที�ดีงาม 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6  ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
มีวนิยัในตนเองและมีความรับผดิชอบ 

 
-  จดัเก็บของเล่นของใชเ้ขา้ที�ไดเ้รียบร้อย 
-  มุ่งมั�นที�จะทาํงานใหส้าํเร็จดว้ยตนเอง 

ตวับ่งชีz ที�  2  
ซื�อสัตยสุ์จริตและยอมรับความผดิพลาดของ
ตนเองและผูอื้�น 

 
-  ไม่หยบิของผูอื้�นมาเป็นของตนเอง 
-  รู้จกัขอโทษและใหอ้ภยั 

ตวับ่งชีz ที�  3  
มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 

 
-  แสดงความรักเพื�อน  เด็กที�เล็กกวา่  
   และสัตวต่์างๆ 
-  แบ่งปันและเริ�มช่วยเหลือผูอื้�น 

ตวับ่งชีz ที�  4 
รู้จกัประหยดั 

 
-  รักษาใชสิ้�งของ/เครื�องใช/้นํzา/ไฟฟ้า  
    อยา่งประหยดั 
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ตารางที�  5  มาตรฐานที�  5  ชื�นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื�อนไหวและรักการออก 
                                           กาํลงักาย 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6 ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1  
สนใจและมีความสุขกบัศิลปะดนตรีและการ
เคลื�อนไหว 

 
-  สนใจและมีความสุขขณะทาํงานศิลปะ 
-  สนใจ   ชื�นชม  และมีความสุขกบั 
   เสียงเพลงดนตรีและการเคลื�อนไหว 

ตวับ่งชีz ที�  2 
แสดงออกทางดา้นศิลปะดนตรีและการ
เคลื�อนไหวตามจินตนาการ 

 
-  สร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะ 
-  แสดงท่าทาง/เคลื�อนไหวประกอบเพลง 
   จงัหวะและดนตรี 

ตวับ่งชีz ที�  3 
รักการออกกาํลงักาย 

 
-  สนใจและมีความสุขในการชม/เล่น/ออก 
   กาํลงักาย 

 
ตารางที�  6  มาตรฐานที�  6  ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6 ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 

 

 
-  เลือกเครื�องแต่งกายของตนเองและแต่งตวั 
    ดว้ยตนเอง 
-  รับประทานอาหารดว้ยตนเองอยา่งถูกวธีิ 

 
ตารางที�  7  มาตรฐานที� 7 รักธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์  5 – 6 ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 
-  สนใจธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มรอบตวั 
-  ทิzงขยะถูกที� 
-  ไม่ทาํลายสาธารณสมบติั 
-  ช่วยดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม 
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ตารางที�  7   มาตรฐานที�  7 รักธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์  5 – 6ปี 

ตวับ่งชีz ที�  2 
มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวฒันธรรม
ไทย 

 
-  แสดงความเคารพได ้
-  รู้จกักล่าวคาํขอบคุณและขอโทษ 
-  ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมตามกาละเทศะ 

 
ตารางที�  8  มาตรฐานที�  8  อยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที�ดีของ 
                                           สังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 –  6 ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้

 
-  รอคอยตามลาํดบัก่อน – หลงัได ้
-  เล่นหรือทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้

ตวับ่งชีz ที�  2 
ปฏิบติัตนเบืzองตน้ในการเป็นสมาชิกที�ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 
-  ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงร่วมกนั 
-  เป็นผูน้าํผูต้ามที�ดี 

 
ตารางที�  9  มาตรฐานที�  9  ใชภ้าษาสื�อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6 ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ�งต่างๆ 

 
-  สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื�องราวได ้
-  ฟังแลว้นาํมาถ่ายทอดได ้

ตวับ่งชีz ที�  2 
อ่านเขียนภาพและสัญลกัษณ์ได ้

 
-  เปิดและทาํท่าอ่านหนงัสือพร้อมทัzงเล่า 
    เรื�องไปดว้ย 
-  เขียนชื�อของตนเอง/คาํ/ขอ้ความที�   
    ลอกเลียนแบบหรือจาํมา 
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ตารางที�  10  มาตรฐานที�  10  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 
ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6 ปี 

ตวับ่งชีz ที�  1 
มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ�งต่างๆ 

 
-   จาํแนกสิ�งของต่างๆ ไดต้ามสี รูปทรง 
     ขนาด นํzาหนกั 

ตวับ่งชีz ที�  2 
แกปั้ญหาในการเล่นหรือทาํกิจกรรมต่างๆ 

 
-  พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
-  ตดัสินใจในเรื�องง่ายๆ  และยอมรับ 
    ผลที�เกิดขึzน 

 
ตารางที�  11  มาตรฐานที�  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6  ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
ทาํงานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

 
-  สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมี 
    รายละเอียดเพิ�มขึzนและแปลกใหม่ 

ตวับ่งชีz ที�  2 
แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 

 
-  แสดงท่าทาง  เล่นบทบาทสมมติตาม  
   จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

ตวับ่งชีz ที�  3 
เล่าเรื�องราวหรือนิทานตามความคิดของ
ตนเอง 

 
-  เล่านิทาน  เล่าเรื�องสิ�งที�ตนคิด  
   หรือเรื�องราวตามจินตนาการได ้

 
ตารางที�  12  มาตรฐานที�  12  มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5  -  6  ปี 
ตวับ่งชีz ที�  1 
สนใจเรียนรู้สิ�งต่างๆรอบตวั 

 
-  ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจตัzงแต่ตน้จน 
    จบอยา่งมีความสุข 
-  รักหนงัสือ มีความสนใจในการอ่าน เขียน 
   เรื�องที�สนใจ 
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ตารางที�  12  มาตรฐานที�  12  มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 
จากมาตรฐานตวับ่งชีz และสภาพที�พึงประสงค์ที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สภาพที�พึง

ประสงคใ์นมาตรฐานที�   9  ใชภ้าษาสื�อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั  ตวับ่งชีz ที�  1  มีความคิดรวบยอดใน
การเรียนรู้สิ�งต่างๆ  ตวับ่งชีz   1.1  สนทนาโตต้อบ/เล่าเป็นเรื�องราวได ้ ตวับ่งชีz ที� 2  อ่านเขียนภาพ
และสัญลกัษณ์ได้   ตวับ่งชีz ที�  2.1  เขียนชื�อของตนเอง/คาํ/ข้อความที�ลอกแบบหรือจาํมา   และ
มาตรฐานที�  10  มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั   ตวับ่งชีz ที�  1  มี
ความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ�งต่างๆ  ตวับ่งชีz   1.1  จาํแนกสิ�งของต่างๆ ไดต้ามสี ขนาด นํz าหนกั  
ตวับ่งชีz ที�  2  แกปั้ญหาในการเล่นหรือทาํกิจกรรมต่างๆ  ตวับ่งชีz ที�  2.1  พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง   ตวับ่งชีz ที�  2.2  ตดัสินใจในเรื�องง่ายๆ และยอมรับผลที�เกิดขึzนเด็กปฐมวยัควรไดรั้บการ
พฒันาใหเ้กิดทกัษะภาษาในการสื�อสารและการคิดและแกปั้ญหาให้เหมาะสมและมีคุณลกัษณะตาม
วยัเพิ�มมากขึzนโดยผูว้จิยัไดน้าํมาสังเคราะห์และทาํเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม ดงันีz  1)  ความสามารถ
ในการอธิบายวิธีการปรุงอาหาร  2)  ความสามารถในการเลือกส่วนประกอบของอาหาร  3) 
ความสามารถในการบอกเหตุผลที�เลือกวตัถุดิบทดแทน  4)  ความพยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง  5)  ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน    
 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลัย) 
ประวตัิความเป็นมา 

โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  สังกดัสํานกังานเขตพืzนที�ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ตัzงอยูเ่ลขที�  88   หมู่ 2  ตาํบลท่ากระชบั   อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ก่อตัzงเมื�อพ.ศ.  2456  
โดยพระครูปลดัสิน  อดีตเจา้อาวาสวดัไทร  โดยใชห้้องสมุดเป็นที�เรียนมีนกัเรียนประมาณ  30  คน  
ต่อมาไดท้าํการสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนขึzน  1  หลงั  สร้างเสร็จ พ.ศ. 2460 – 2461 ทางราชการได้
เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล  ทาํการสอนตัzงแต่ชัzน ป.1 –  ป.4 และขนานนามโรงเรียนวา่ “สินศึกษา
ลยั”  เป็นอนุสรณ์แด่พระครูปลดัสิน  มีครูใหญ่คนแรกชื�อ นายจร  ลุประสิทธิ}   เนื�องจากบริเวณ
โรงเรียนคบัแคบ มีเนืzอที�เพียง 3 ไร่เศษ  จาํนวนนกัเรียนเพิ�มขึzนทุกปี  จึงมีความแออดัคบัแคบมาก  

ตัวบ่งชี# สภาพที&พงึประสงค์ 5 – 6 ปี 

 -  แสวงหาคาํตอบ/ขอ้สงสัยดว้ยวธีิการต่างๆ 
    ที�หลากหลาย 
-  เชื�อมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ 
   ใชใ้นชีวติประจาํวนัไดดี้ 
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จึงมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคที�ดินใหเ้พื�อก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  และยา้ยมา
ที�โรงเรียนแห่งใหม่เมื�อวนัที�  3  กุมภาพนัธ์ 2546  ปัจจุบนัมี   นายชยัณรงค์  บุญฤทธิ}    เป็น
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเปิดทาํการสอนตัzงแต่ชัzนอนุบาลถึงชัzนประถมศึกษาปีที� 6 ปัจจุบนัมีนกัเรียน
ทัzงสิzน  400  คน  ขา้ราชการครู 29  คน ครูจา้งสอน  6   คน   ครูธุรการ1 คน พี�เลีz ยงเด็กพิการ  1  คน 
นกัการภารโรง 1  คน  แม่บา้น   1  คน   
 
ปรัชญา 
 สุวชิาโน  ภวโํหติ  ผูมี้ความรู้ในทางที�ดีเป็นผูเ้จริญ 
 
วสัิยทัศน์ 
 เด็กปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)   มีพฒันาการเหมาะสมตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของเด็กแต่ละคน  มีคุณธรรม  มีความเป็นไทย  มีวถีิชีวติแบบพอเพียง 
 
พนัธกจิ 

1. สนบัสนุน  ส่งเสริม  การจดัประสบการณ์และกิจกรรม  ที�เนน้เด็กเป็นสาํคญั  
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ดว้ยวธีิการที�หลากหลาย 
 2. พฒันา  ปรับปรุง  จดัหา  ใช ้ ดูแลบาํรุงรักษา  สื�อ  นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้อยา่ง 
หลากหลาย 

  3. สนบัสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมที�เนน้คุณธรรมความเป็นทกัษะการคิดและวถีิชีวติ 
แบบพอเพียง 
  4. สนบัสนุน ส่งเสริม การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อืzออาํนวยต่อพฒันาการและการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การวจิยัเพื�อพฒันาการเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
 
เป้าประสงค์ 
  เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ  มีความพร้อมและคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามมาตรฐาน 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546 
 
คุณลกัษณะที&พงึประสงค์ 
  คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยั  หรือพฒันาการตามธรรมชาติเมื�อเด็กมีอายุ
ถึงวยันัzนๆ พฒันาการแต่ละวยัอาจจะเกิดขึzนตามวยัมากน้อยแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  ทัzงนีz
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ขึzนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม  การอบรมเลีzยงดู  และประสบการณ์ที�เด็กไดรั้บ  ผูส้อนจาํเป็นตอ้งทาํความ
เขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็ก  5 – 6  ปี   เพื�อนาํไปพิจารณาจดัประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัได้
อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคนซึ� งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล  
เพื�อนําข้อมูลไปช่วยพฒันาเด็กให้เต็มตามความสามารถและศักยภาพ  หรือช่วยเหลือเด็กได้
ทนัท่วงที  ในกรณีที�พฒันาการของเด็กไม่เป็นไปตามวยั  ผูส้อนจาํเป็นตอ้งหาจุดบกพร่องและรีบ
แก้ไขโดยจดักิจกรรมเพื�อพฒันาเด็ก  ถ้าเด็กมีพฒันาการสูงกว่าวยั  ผูส้อนควรจดักิจกรรมเพื�อ
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการเตม็ตามศกัยภาพ 
 
ตารางที�  13  แสดงมาตรฐานและตวับ่งชีz ในการจดัประสบการณ์เพื�อพฒันาทกัษะทางดา้น 
                    สติปัญญา 

พฒันาการ 
มาตรฐานคุณลกัษณะ

ที&พงึประสงค์ 
ตัวบ่งชี# 

สภาพที&พงึประสงค์ 
สําหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี 

ดา้น
สติปัญญา 

มาตรฐานที&  9 
ใชภ้าษาในการสื�อสาร

ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

9.1  สนทนาโตต้อบเล่า 
        เรื�องใหผู้อื้�นเขา้ใจ 

-  สนทนาโตต้อบหรือเล่า 
    เป็นเรื�องราวได ้

9.2  อ่านเขียนภาพ 
       และสัญลกัษณ์ได ้

-   เขียนชื�อของตนเอง/คาํ/ 
    ขอ้ความที�ลอกเลียนแบบ 
    หรือจาํมา 

มาตรฐานที&  10   
มีความสามารถใน
การคิดและการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามวยั 

10.1  มีความคิดรวบยอด 
         ในการเรียนรู้ 
          สิ�งต่างๆ 

-   จาํแนกสิ�งของต่างๆ ได ้ 
     ตามสี รูปทรง 
     ขนาด นํzาหนกั 

 10.2 แกปั้ญหาในการ 
        เล่นหรือทาํ 
        กิจกรรมต่างๆ 

-  พยายามหาวธีิแกปั้ญหา 
    ดว้ยตนเอง 
-  ตดัสินใจในเรื�องง่ายๆ   
   และยอมรับ 
   ผลที�เกิดขึzน 

 
ที�มา : โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) , หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร  
(สินศึกษาลัย) ฉบับปรับปรุง  (นครปฐม : ฝ่ายวชิาการ , 2557) 



24 

 

สาระการเรียนรู้ 
 เป็นเรื� องราวรอบตวัเด็กที�นํามาเป็นสื�อในการจดักิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดย

คาํนึงถึงประสบการณ์และสิ�งแวดลอ้มในชีวติจริงของเด็ก 
 สาระการเรียนรู้ที�เด็กอายรุะหวา่ง  5 – 6  ปี ควรเรียนรู้มีดงันีz   1) เรื�องราวเกี�ยวกบัตวัเด็ก   
2) เรื�องราวเกี�ยวกบับุคคลและสถานที�แวดลอ้ม  3) ธรรมชาติรอบตวั  4) สิ�งต่างๆรอบตวั 
 จากมาตรฐานคุณลกัษณะที�พึงประสงคร์ะดบัปฐมวยัตวับ่งชีzสภาพที�พึงประสงคต์ามวยั
ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เป็นเนืzอหาที�ใชใ้นการพฒันาในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารจาํนวน8หน่วยโดยผ่านการวางแผนการจดัประสบการณ์ที�แสดงถึง
ประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมแบบบูรณาการในแผนการจดัประสบการณ์ดงันีz  
 
ตารางที�  14  แสดงแผนการจดัประสบการณ์  จาํนวน 1 ปีการศึกษา  2559 

สัปดาห์ที& ชื&อหน่วย สัปดาห์ที& ชื&อหน่วย 
1 ปฐมนิเทศ 21 พระปิยมหาราช 
2 วนัวสิาขบูชา 22 ฉนัรักฤดูหนาว 
3 อาหารดีมีประโยชน์ 1 23 กลางวนักลางคืน 

4 ผลไม้ 24 วนัลอยกระทง 

5 ไข่ 25 วนัพอ่ 

6 สวสัดีปีใหม่ 26 วนัเด็กวนัครู 

7 ข้าว 27 ร่างกายของฉนั 

8 สัตว์ 28 หนูทาํได ้

9 อาหารดีมีประโยชน์ 2 29 ประสาทสัมผสั 

10 ไม้ดอกไม้ประดับ 30 บา้น 

11 วนัเขา้พรรษา 31 ของเล่นของใช ้
12 ผเีสืzอ 32 ปลอดภยัไวก่้อน 
13 วนัแม่แห่งชาติ 33 ฝนจ๋า 
14 ธงชาติไทย 34 คณิตศาสตร์แสนสนุก 
15 แผน่ดินที�รัก 35 บุคคลที�ควรรู้จกั 
16 สัตวบ์ก 36 พาหนะนาํโรค 
17 สัตวน์ํzา 37 วนัมาฆบูชา 
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สัปดาห์ที& ชื&อหน่วย สัปดาห์ที& ชื&อหน่วย 
18 นกนอ้ย 38 ชุมชนของเรา 
19 วนัสารทไทย 39 ฤดูร้อน 

 
 ผูว้ิจยัได้ทาํการคดัเลือกหน่วยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ซึ� งสามารถนาํมาพฒันา
ดา้นการคิดและแกปั้ญหาให้กบัเด็กปฐมวยัได ้โดยใช้หน่วยการจดัประสบการณ์ภาคเรียนที�   1 ปี
การศึกษา 2559   ไดแ้ก่  สัปดาห์ที�  1  หน่วยอาหารดีมีประโยชน์  1   สัปดาห์ที�  2   หน่วยผลไม ้  
สัปดาห์ที�  3  หน่วยไข่  สัปดาห์ที�  4  หน่วยสวสัดีปีใหม่  สัปดาห์ที�  5  หน่วยขา้ว  สัปดาห์ที�  6  
หน่วยสัตว ์   สัปดาห์ที�  7  หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 2  สัปดาห์ที�  8   หน่วยไมด้อกไมป้ระดบั  มา
ดาํเนินการวจิยัเพื�อพฒันาทกัษะในการคิดและแกปั้ญหา  รวม  8  สัปดาห์ 
 
การจัดประสบการณ์ 

การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กปฐมวยัอายุ  3 – 6  ปี  จะไม่จดัเป็นรายวชิาแต่จดัในรูป 
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพื�อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ทักษะ
คุณธรรมจริยธรรมรวมทัzงเกิดการพฒันาทัzงด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยมี
หลกัการและแนวทางการจดัประสบการณ์ดงันีz  
 
1.  หลกัการจัดประสบการณ์ 
 1.1  จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื�อพฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเนื�อง 

1.2  เนน้เด็กเป็นสาํคญัสนองความตอ้งการความสนใจความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
บริบทของสังคมที�เด็กอาศยัอยู ่

1.3  จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามสาํคญัทัzงกบักระบวนการและผลผลิต 
1.4  จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเนื�องและเป็นส่วนหนึ�งของ

การจดัประสบการณ์ 
1.5  ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

 
2.  แนวทางการจัดประสบการณ์ 

2.1  จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการคือเหมาะกบัอายวุุฒิภาวะและ
ระดบัพฒันาการเพื�อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

2.2  จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยันีz คือเด็กไดล้งมือ 
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กระทาํเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทัzง5ไดเ้คลื�อนไหวสาํรวจเล่นสังเกตสืบคน้ทดลองและคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

2.3  จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการคือบูรณาการทัzงทกัษะและสาระการเรียนรู้ 
2.4  จดัประสบการณ์ให้เด็กไดริ้เริ�มคิดวางแผนตดัสินใจลงมือกระทาํและความคิดโดย 

ผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนอาํนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 
2.5  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอื�นกบัผูใ้หญ่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที� 

เอืzอต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที�อบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การทาํกิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะ
ต่างๆกนั 

2.6  จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัสื�อและแหล่งการเรียนรู้ที�หลากหลายและ 
อยูใ่นวถีิชีวติของเด็ก 

2.7 จดัประสบการณ์ที�ส่งเสริมลกัษณะนิสัยที�ดีและทกัษะการใชชี้วิตประจาํวนัตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 

2.8  จดัประสบการณ์ทัzงในลักษณะที�มีการวางแผนไวล่้วงหน้าและแผนที�เกิดขึzนใน
สภาพจริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้

2.9  ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ทัzงการวางแผนการ
สนบัสนุนสื�อการสอนการเขา้ร่วมกิจกรรมและการประเมินพฒันาการ 

2.10  จดัทาํสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคลนาํมาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวจิยัในชัzนเรียน 

 
3.  การจัดกจิกรรมประจําวนั 
  กิจกรรมสาํหรับเด็กอาย ุ 3 – 6  ปีสามารถนาํมาจดัเป็นกิจกรรมประจาํวนัไดห้ลาย
รูปแบบเป็นการช่วยใหท้ัzงผูส้อนและเด็กทราบวา่แต่ละวนัจะทาํกิจกรรมอะไรเมื�อใดและอยา่งไร
การจดักิจกรรมประจาํวนัมีหลกัการจดัและขอบข่ายของกิจกรรมประจาํวนัดงันีz  
 3.1  หลกัการจัดกจิกรรมประจําวนั 

     3.1.1 กาํหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก
ในแต่ละวนั 
  3.1.2  กิจกรรมที�ตอ้งใชค้วามคิดทัzงในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใชเ้วลา
ต่อเนื�องนานเกินกวา่  20 นาที 
  3.1.3  กิจกรรมที�เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีเช่นการเล่นตามมุมการเล่นกลางแจง้ 
ฯลฯ ใชเ้วลาประมาณ 40 – 60 นาที 
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 3.1.4  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมที�
ใช้กลา้มเนืzอใหญ่และกลา้มเนืzอเล็กกิจกรรมที�เป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กิจกรรมที�เด็ก
เป็นผูริ้เริ�มและผูส้อนเป็นผูริ้เริ�มและกิจกรรมที�ใช้กาํลงัและไม่ใช้กาํลงัจดัให้ครบทุกประเภททัzงนีz
กิจกรรมที�ตอ้งออกกาํลงักายควรจดัสลบักบักิจกรรมที�ไม่ตอ้งออกกาํลงัมากนักเพื�อเด็กจะได้ไม่
เหนื�อยเกินไป 

 3.2  ขอบข่ายของกจิกรรรมประจําวนัการเลือกกิจกรรมที�จะนาํมาจดัในแต่ละวนัตอ้ง 
ใหค้รอบคลุมสิ�งต่อไปนีz  

 3.2.1  การพฒันากลา้มเนืzอใหญ่เพื�อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเนืzอ
ใหญ่การเคลื�อนไหวและความคล่องแคล่วในการใชอ้วยัวะต่างๆจึงควรจดักิจกรรมโดยใหเ้ด็กไดเ้ล่น
อิสระกลางแจง้เล่นเครื�องเล่นสนามเคลื�อนไหวร่างกายตามจงัหวะดนตรี 

 3.2.2  การพฒันากลา้มเนืzอเล็กเพื�อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความแขง็แรงของกลา้มเนืzอเล็ก
การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือและตาจึงควรจดักิจกรรมโดยใหเ้ด็กไดเ้ล่นเครื�องเล่นสัมผสัเล่นเกม
ต่อภาพฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายหยบิจบัชอ้นส้อมใชอุ้ปกรณ์ศิลปะเช่นสีเทียนกรรไกร
พูก่นัดินเหนียวฯลฯ 

 3.2.3 การพฒันาอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื�อให้เด็กมีความรู้สึก
ที�ดีต่อตนเองและผูอื้�นมีความเชื�อมั�นกล้าแสดงออกมีวินัยในตนเองรับผิดชอบซื�อสัตยป์ระหยดั
เมตตากรุณาเอืzอเฟืz อแบ่งปันมีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาที�นบัถือจึงควร
จดักิจกรรมต่างๆผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตดัสินใจเลือกได้รับการตอบสนองตามความ
ตอ้งการไดฝึ้กปฏิบติัโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาที�โอกาสเอืzออาํนวย 

 3.2.4 การพฒันาสังคมนิสัยเพื�อให้เด็กมีลกัษณะนิสัยที�ดีแสดงออกอยา่งเหมาะสม
และอยู่ร่วมกบัผูอื้�นได้อย่างมีความสุขช่วยเหลือตนเองในการทาํกิจวตัรประจาํวนัมีนิสัยรักการ
ทาํงานรู้จกัระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอื้�นจึงควรจดัใหเ้ด็กไดป้ฏิบติักิจวตัรประจาํวนั
อย่างสมํ�าเสมอเช่นรับประทานอาหารพกัผ่อนนอนหลบัขบัถ่ายทาํความสะอาดร่างกายเล่นและ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของส่วนรวมเก็บของเขา้ที�เมื�อเล่นหรือทาํงานเสร็จ
ฯลฯ 
 3.2.5 การพฒันาการคิดเพื�อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาความคิดรวบยอดสังเกตจาํแนกเปรียบ 
เทียบจดัหมวดหมู่เรียงลาํดับเหตุการณ์แก้ปัญหาจึงควรจดักิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปราย
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเชิญวทิยากรมาพูดคุยกบัเด็กคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆทดลองศึกษานอก
สถานที�ประกอบอาหารหรือจดัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเกมการศึกษาที�เหมาะสมกบัวยัอยา่งหลากหลายฝึกการ
แกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัและในการทาํกิจกรรมทัzงที�เป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มใหญ่หรือรายบุคคล 
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 3.2.6 การพฒันาภาษาเพื�อให้เด็กไดมี้โอกาสใช้ภาษาสื�อสารถ่ายทอดความรู้สึก
ความนึกคิดความรู้ความเขา้ใจในสิ�งต่างๆที�เด็กมีประสบการณ์จึงควรจดักิจกรรมทางภาษาให้มี
ความหลากหลายในสภาพแวดลอ้มที�เอืzอต่อการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านและบุคลากรที�
แวดล้อมตอ้งเป็นแบบอย่างที�ดีในการใช้ภาษาทัzงนีz ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการจดักิจกรรมทางภาษาที�
เหมาะสมกบัเด็กเป็นสาํคญั 

 3.2.7 การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื�อให้เด็กได้พฒันา 
ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ�งต่างๆรอบตวั
โดยใชกิ้จกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื�อใชก้ารเคลื�อนไหวและจงัหวะตามจินตนาการให้ประดิษฐ์สิ�ง
ต่างๆอยา่งอิสระตามความคิดริเริ�มสร้างสรรคข์องเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆเล่นนํz าเล่น
ทรายเล่นก่อสร้างสิ�งต่างๆเช่นแท่งไมรู้ปทรงต่างๆฯลฯ 
 จากที�กล่าวมานีzพอสรุปไดว้า่การจดักิจกรรมประจาํวนัและการจดัประสบการณ์ตอ้งจดั
ใหค้รอบคลุมทัzงกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนกิจกรรมที�เด็กเป็นผูริ้เริ�มและครูเป็นผูริ้เริ�ม
กิจกรรมที�ส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นโดยการบูรณาการผา่นกิจกรรมต่างๆการจดัประสบการณ์ตอ้ง
คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดเด็กเป็นสําคญัเพื�อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถ
นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่างเหมาะสมกับวยัและพฒันาการและอยู่ร่วมกบัผูอื้�นได้อย่างมี
ความสุขผูว้ิจยัจึงได้นําวิธีการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  มาจดัในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  
 

ตอนที&  2   แนวคิดเกี&ยวกบัการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
  
ความหมายของการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
 นกัวชิาการทัzงไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของการคิดและแกปั้ญหาไวด้งันีz  
 จิราวรรณ    จนัทะศรี ( 2553 : 30 ) กล่าววา่ การคิดแกปั้ญหา  หมายถึงความสามารถ
ดา้นการคิดแก้ปัญหาของเด็กที�เรียนรู้จากการใช้กระบวนการทางความคิด โดยอาศยัความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการคิดแก้ปัญหา เพื�อจะได้ความรู้ใหม่ หรือแนวคิดซึ� งเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที�ตอ้งการ ทาํให้สามารถคิดแก้ปัญหา หรือคิดแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
อยา่งมีเหตุผลและเหมาะสม 
 ณัฏฐ์รดา    ไชยอคัรพงศ์  (2552 : 12)  กล่าวถึง การคิดแกปั้ญหา เป็นการใช้ความคิด 
และประสบการณ์เดิมมาใชใ้นกระบวนการคิดพิจารณาขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาช่วยในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาเพื�อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการ และการคิดและแกปั้ญหาเป็นเป้าหมายสําคญั
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ของการจดัการศึกษา  เพราะปัจจุบนัการคิดแกปั้ญหามีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํรงชีวิตของ
มนุษย์เพื�อการเป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ จาํเป็นต้องส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาให้กับเด็กตัzงแต่ระดับ
ปฐมวยั ซึ� งเป็นวยัพืzนฐานสําคัญที�จะใช้ทักาะการคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 วชัรา    เล่าเรียนดี (2548 : 94 , อา้งถึงใน เบญจวรรณ  อ่วมมณี  2549 : 49)  กล่าววา่  
การเรียนรู้เพื�อแกปั้ญหา  ผูส้อนควรกระตุน้เร้าความสนใจ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยปัญหานัzนควรเป็นปัญหาที�ผูเ้รียนมองเห็น  รับรู้ดว้ยตนเองเป็นปัญหาที�
ผูเ้รียนสนใจ  ตอ้งการแสวงหาคาํตอบดว้ยการใชเ้หตุผล  จนมองเห็นแนวทางแกไ้ขปัญหาเกิดการ
เรียนรู้  และนาํพาความรู้นัzนไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Gagne( 1970 : 63) ไดอ้ธิบายความสามารถในการคิดแกปั้ญหาวา่เป็นรูปแบบของการ
เรียนรู้อยา่งหนึ�งตอ้งอาศยัการเรียนรู้ประเภทหลกัการที�มีความเกี�ยวขอ้งกนัตัzงแต่สองประเภทขึzนไป
และใชห้ลกัการนั�นเองประสมประสานจนเป็นความสามารถชนิดใหม่เรียกวา่ความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหา 
 Good  (1973 : 518) ไดอ้ธิบายถึงการคิดแกปั้ญหาวา่เป็นแบบแผนหรือวิธีการดาํเนินการ
ซึ� งอยู่ในสภาวะที�มีความยากลาํบากยุ่งยากหรืออยู่ในสภาวะที�พยายามตรวจขอ้มูลที�หามาไดซึ้� งมี
ความเกี�ยวขอ้งกบัปัญหามีการตัzงสมมุติฐานและมีการตรวจสอบสมมุติฐานนัzนวา่เป็นจริงหรือไม่ 
 Stembery  และ Ben-Zeev   (ปิยะธิดา  ขจรชยักุล. 2547 : 53 ; อา้งอิงมาจาก Stembery 
and Ben-Zeev. 2001 - 144) ไดใ้ห้ความหมายวา่การแกปั้ญหาเป็นส่วนหนึ�งของประสบการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนัซึ� งตอ้งพยายามหาทางเลือกที�เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ในการแก้ปัญหานัzน
เพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
 สรุปไดว้า่  การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  หมายถึง  ความสามารถของสมองใน
กระประมวลผลหาวิธีในการแกปั้ญหาให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  โดยอาศยัความรู้  และ
ประสบการณ์เดิมมาแกไ้ขปัญหา  โดยปัญหานัzนควรเป็นปัญหาที�ผูเ้รียนมองเห็น  รับรู้ดว้ยตนเอง
เป็นปัญหาที�ผูเ้รียนสนใจ  ตอ้งการแสวงหาคาํตอบดว้ยการใชเ้หตุผล  จนมองเห็นแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาเกิดการเรียนรู้ และนาํพาความรู้นัzนไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญของการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
 ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายสําคญัของการศึกษาและมีความ
จาํเป็นอย่างยิ�งต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย์เพราะผูที้�มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ดีจะ
สามารถปรับตนเองใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ฉนัทนา     ภาคบงกช  (2528 : 53 - 55) ไดก้ล่าวถึง  ความสําคญัของการแกปั้ญหาเป็น
เป้าหมายที�สําคญัที�สุดของการสอนให้เด็กคิดครูจึงจาํเป็นตอ้งปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กไดฝึ้กคิดอยู่
เสมอเพื�อใหเ้ด็กสามารถฝึกแกปั้ญหาเป็น 
 ฐิติพร    พิชญกุล  (2538 : 35) ได้กล่าวถึง  การคิดแก้ปัญหาเป็นสิ�งสําคญัใน
ชีวิตประจาํวนัของมนุษยว์ิธีการคิดแกปั้ญหาของแต่ละคนไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัเนื�องจากความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

สรุปไดว้่าการคิดและแกปั้ญหาเป็นสิ�งที�สําคญัครูตอ้งจดักิจกรรมที�ส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงออกทางความคิดเพื�อที�เด็กจะมีพืzนฐานทางการคิดสามารถแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัไดแ้ละมี
ประสิทธิภาพในการแกปั้ญหา 
 
แนวคิดทฤษฎทีี&เกี&ยวข้องกบัการคิดและแก้ปัญหา 
 นกัวชิาการหลายท่านไดค้น้ควา้และอธิบายทฤษฎีเกี�ยวกบัการคิดแกปั้ญหาไวด้งัต่อไปนีz  
 Bruner ( 1969 : 55 - 68)   แบ่งพฒันาการทางสติปัญญาออกเป็น 3ขัzนตอนดงันีz  
 1. ขัzนการเรียนรู้จากการกระทาํ ( Enactive Stage) เป็นระยะการแกปั้ญหาดว้ยการกระทาํ
ตัzงแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปีซึ� งตรงกบัขัzนรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั ( Sensorimotor Stage)   ของเพียเจต์
เป็นขัzนที�เด็กเรียนรู้จากการใชป้ระสาทสัมผสัรับรู้สิ�งต่างๆดว้ยการกระทาํ 

 2.  ขัzนการเรียนรู้จากความคิด  (Iconic Stage) เป็นขัzนที�เด็กมีระยะการแกปั้ญหาดว้ย 
การรับรู้แต่ยงัไม่รู้จกัใชเ้หตุผลซึ�งตรงกบัขัzนก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Stage) ของเพียเจต์
เด็กวยันีz เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นจริงมากขึzนจะเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่และภาพแทนใน
ใจอาจจะมีจินตนาการบา้งแต่ไม่ลึกซึz ง    
 3.  ขัzนการเรียนรู้สัญลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขัzนพฒันาการสูงสุด
ทางดา้นความรู้และความเขา้ใจเปรียบไดก้บัขัzนระยะการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลกบัสิ�งที�เป็นนามธรรม 
(Formal Operational Stage) เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์โดยการใช้สัญลกัษณ์หรือภาพ
สามารถคิดหาเหตุผลและเขา้ใจสิ�งที�เป็นนามธรรมตลอดจนสามารถคิดแกไ้ขปัญหาได ้

 โครงสร้างทางสติปัญญาประกอบไปดว้ยความรู้ความเขา้ใจความจาํความคิดอเนกนยั 
ความคิดเอกนยัและการประเมินผลทุกอยา่งเป็นส่วนประกอบสําคญัของการคิดแกปั้ญหาและขอ้มูล
ต่างๆนัzนคนเราจะเรียนรู้ไดจ้ากรูปภาพสัญลกัษณ์เครื�องหมายหรือพฤติกรรมสิ�งต่างๆจะเก็บไวใ้น
ความจาและจะนาํออกมาใชเ้มื�อมีการแกปั้ญหาดงันัzนการคิดแกปั้ญหาจึงเป็นการทาํงานร่วมกนัของ
ความสามารถทางสมองทุกดา้นคือ 1) การแกปั้ญหาเป็นการทาํงานร่วมกนัของความจาํ (memory) 
การรู้การเขา้ใจ (cognition) และผลการคิด (production) เพื�อทาํความเขา้ใจโครงสร้างของปัญหาและ
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สภาพที�ก่อปัญหาใหเ้กิดขึzนอาจมีการปรับสิ�งที�รับรู้ให้เขา้กบัความรู้เดิมในความจาํความสามารถใน
การประเมินผลหนา้ที�กลั�นกรองเพื�อแยกสิ�งที�เกี�ยวขอ้งและไม่เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาออกจากกนั    2) 
การรับรู้ปัญหาและขอ้มูลในตวัปัญหาอาจจะมีหลายๆครัz งโดยมีกระบวนการเป็นแบบเดิม    3) 
ทางออกของปัญหาอาจเป็นการสิzนสุดกระบวนการแก้ปัญหาหนึ� งๆเช่นเมื�อมีทางออกแรกแต่ไม่
ถูกตอ้งเหมาะสมจึงเกิดการคิดจนพบทางออกที�สองหากยงัไม่ดีจะเกิดการคิดทบทวนใหม่จนได้
ทางออกที�สามซึ�งเป็นวธีิการแกปั้ญหาที�น่าพอใจ   4) ลกัษณะสําคญัของกระบวนการแกปั้ญหาคือมี
การวนของกระบวนการโดยเริ�มจากการรู้และเขา้ใจไปยงัความจาํไปสู่การประเมินกลบัมาที�การรู้
ใหม่การวนอาจจะมีหลายๆครัz งและอาจกวา้งขวางมากและการวนเวียนจะยืดหยุ่นตามลาํดบัของ
เหตุการณ์ 

Guilford (1971 : 130)   เห็นวา่การคิดแกปั้ญหาประกอบดว้ย 5  ขัzนตอน  ดงันีz    1)  ขัzน 
ตอนเตรียมการ(Preparation)  หมายถึง  ขัzนในการตัz งปัญหาหรือค้นหาว่าปัญหาที�แท้จริงของ
เหตุการณ์นัzนคืออะไร 2)  ขัzนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึงขัzนพิจารณาดูวา่มีสิ�งใดบา้งที�
เป็นสาเหตุสําคญัของปัญหาหรือสิ�งใดไม่ใช่สาเหตุสําคญัของปัญหา  3)  ขัzนการเสนอแนวทางใน
การคิดแกปั้ญหา (Production) หมายถึง  การหาวิธีการคิดแกปั้ญหาให้ตรงสาเหตุกบัปัญหาแลว้
ออกมาในรูปของวิธีการสุดทา้ยไดผ้ลลพัธ์ออกมา  4)  ขัzนการตรวจสอบผล (Verification)หมายถึง
ขัzนในการเสนอเกณฑเ์พื�อตรวจสอบผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการเสนอวธีิคิดแกปั้ญหาถา้พบวา่ผลลพัธ์ยงัไม่
ถูกตอ้งก็ตอ้งมีการเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะไดว้ิธีการที�ดีที�สุดหรือถูกตอ้งที�สุด 5)  
ขัzนในการนาํไปประยุกตใ์หม่ (Re-Application) หมายถึงการนาํวิธีการคิดแกปั้ญหาที�ถูกตอ้งไปใช้
ในโอกาสหนา้เมื�อพบกบัเหตุการณ์คลา้ยคลึงกบัปัญหาที�เคยประสบมาแลว้ 
 Greens  (1975 : 16) ไดแ้บ่งระดบัขัzนในการคิดแกปั้ญหาเป็น 6  ระดบัคือผูแ้กปั้ญหารู้ถึง
ปัญหาผูแ้กปั้ญหารู้กฎเกณฑ์ที�จะใชใ้นการแกปั้ญหาผูแ้กปั้ญหารู้การตอบที�ถูกระหวา่งการทาํงานผู ้
แกปั้ญหาจะตอ้งเลือกและประเมินการทาํงานสําหรับใชใ้นการแกปั้ญหาผูแ้กปั้ญหาจดัปัญหาใหม่
หรือสร้างวธีิการใหม่ในการแกปั้ญหาและผูแ้กปั้ญหาตอ้งตระหนกัวา่ปัญหามีอยูท่ ั�วๆไป 
 Vygotsky  (1995) กล่าวว่า  การศึกษาเกี�ยวกบักระบวนการเรียนรู้  พฒันาการ  ทาง
สติปัญญาและทศันคติเกิดขึzนเมื�อมีการปฏิสัมพนัธ์และทาํงานร่วมกบัคนอื�นๆ เช่น ผูใ้หญ่  ครู เพื�อน
บุคคลเหล่านีz จะให้ขอ้มูลสนบัสนุนให้เด็กเกิดขึzนใน  Zone of  Proximal Development  หมายถึง 
สภาวะที�เด็กเผชิญปัญหาที�ทา้ทายแต่ไม่สามารถคิดไดโ้ดยลาํพงั  เมื�อไดรั้บการช่วยเหลือแนะนาํจาก
ผูใ้หญ่หรือเกิดจากการทาํงานร่วมกบัเพื�อนที�มีประสบการณ์มากกวา่เด็กจะสามารถแกปั้ญหานัzนได้
และเกิดการเรียนรู้  การให้การช่วยเหลือและแนะนาํการแกปั้ญหาและการเรียนรู้ของเด็ก (Assisted  
Learning)  เป็นการให้การช่วยเหลือต่อเด็กเมื�อเด็กแกปั้ญหาโดยลาํพงัไม่ไดเ้ป็นการช่วยเหลืออยา่ง
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เหมาะสมเพื�อให้เด็กแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองวิธีการที�ครูเข้าไปมีปฏิสัมพนัธ์กับเด็กเพื�อให้การ
ช่วยเหลือเด็กเรียกวา่ “Scaffolding” เป็นการแนะนาํช่วยเหลือให้เด็กแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองโดยการ
ใหก้ารแนะนาํ (Clue) การช่วยเตือนความจาํ (Remainders)  การกระตุน้ให้คิด (Encouragement) การ
แบ่งปันที�สลบัซบัซ้อนไดง่้ายลง(Breaking  the  Problem  down  into  step)  การให้ตวัอยา่ง 
(Providing  and  Example)  หรือสิ�งอื�นๆ ที�ช่วยเด็กแกปั้ญหาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การให้การ
ช่วยเหลือ (Scaffolding)  ที�มีประสิทธิภาพตอ้งมีองคป์ระกอบและเป้าหมาย  5  ประการ  ดงันีz  
 1.  เป็นกิจกรรมร่วมกนัแกปั้ญหา 
 2.  เขา้ใจปัญหาและมีวตัถุประสงคที์�ตรงกนั 
 3.  บรรยากาศอบอุ่น และการตอบสนองที�ตรงกบัความตอ้งการ 
 4.  มีการจัดสภาพแวดล้อม  กิจกรรม และบทบาทของผู ้ใหญ่ให้ เหมาะสมกับ
ความสามารถและความตอ้งการ 
 5.  สนบัสนุนใหเ้ด็กควบคุมตนเองในการแกปั้ญหา 
 บทบาทครูมีหนา้ที�ในการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และ
ให้คาํแนะนาํด้วยการอธิบายและเปิดโอกาสให้เด็กไดท้าํงานร่วมกบัผูอื้�นเด็กกล้าแสดงออกตาม
วธีิการต่างๆ ของเด็กเอง  เพื�อใหค้รูไดรู้้วา่เด็กตอ้งการอะไร 
 จากที�กล่าวมาข้างต้นนีz สรุปได้ว่าการคิดแก้ปัญหาของมนุษยน์ัzนแตกต่างกันไปตาม
สภาพของปัญหาการคิดแกปั้ญหาต่างๆนัzนคนเราจะเรียนรู้ไดจ้ากรูปภาพสัญลกัษณ์เครื�องหมายหรือ
พฤติกรรมสิ�งต่างๆจะเก็บไวใ้นความจาํและจะนาํออกมาใช้เมื�อมีการแกปั้ญหากล่าวคือสภาพของ
ปัญหาจะมีความยากง่ายสลับซับซ้อนแตกต่างกันสติปัญญาความรู้และประสบการณ์ตลอดจน
แรงจูงใจจะทาํให้บุคคลมีวิธีการแกปั้ญหาที�แตกต่างกนัออกไปและเด็กปฐมวยัแมจ้ะมีขอ้จาํกดัใน
การคิดและการใช้เหตุผลต่างๆการคิดแก้ปัญหาของเด็กจึงทาํได้ในระดับที�จาํกัดแต่ก็สามารถ
พฒันาขึzนไดโ้ดยคาํนึงถึงความพร้อมความสามารถของเด็กความแตกต่างระหว่างบุคคลที�จะรับรู้
และเขา้ใจไดโ้ดยเริ�มจากสิ�งที�เป็นรูปธรรมไปสู่สิ�งที�มีความหมายทางสัญลกัษณ์ต่อไป 
 
ประเภทของการคิดและแก้ปัญหา 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประเภทของการคิดและแกปั้ญหา  ไวค้ลา้ยคลึงกนั
และมีความแตกต่างกนั  ดงันีz  
 สุชาดา    สุทธาพนัธ์  (2532)  ไดว้ิเคราะห์ปัญหาของเด็กที�เกิดขึzนในชีวิตประจาํวนัและ
แบ่งปัญหาเป็น   4  ประเภท  ดงันีz    
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 1)  ปัญหาของตนเองที�ตอ้งแกไ้ขทนัที  คือปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการหรือการกระทาํ
ของตนเองโดยไม่เกี�ยวข้องกับผูอื้�น  และจาํเป็นต้องได้รับการแก้ไขทนัทีในช่วงเวลานัzน  เช่น  
ปัญหาจากความเจบ็  ความหิว  เป็นตน้ 
 2)  ปัญหาของตนเองที�ต้องแก้ไขทนัที  คือ  ปัญหาที�เกิดจากความต้องการหรือการ
กระทาํของตนเองโดยไม่เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�น  และไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขทนัที  เช่น  ปัญหาจากความ
อยากได ้ ความชอบ  หรือความตอ้งการใหผู้อื้�นรัก  เป็นตน้   
 3)  ปัญหาของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�น  คือ  ปัญหาที�เกิดจากความตอ้งการหรือการ
กระทาํของตนเองหรือผูอื้�นโดยมีผลเกี�ยวขอ้งซึ� งกนัและกนัโดยตรง เช่น  การทะเลาะววิาท  เป็นตน้ 
 4)  ปัญหาของผูอื้�น ปัญหาที�เกิดจากความต้องการหรือการกระทาํของผูอื้�นแต่ไม่
เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง  แต่ตนเองเห็นเหตุการณ์หรืออยูใ่นเหตุการณ์นัzนดว้ยจึงช่วยแกปั้ญหา  เช่น  เห็น
ลูกแมวตกนํzา  เป็นตน้ 
 ปรีชา   เนาวเ์ยน็ผล  (2537 : 62 – 63 ) สรุปถึงประเภทของปัญหาไว ้  2  ประเด็น  ดงันีz     
 1.  พิจารณาจากจุดประสงคข์องปัญหา  สามารถแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ  
 1.1  ปัญหาให้ค้นพบ  เป็นปัญหาที�ให้คน้พบคาํตอบซึ� งอาจอยู่ในรูปของปริมาณ
จาํนวน  หรือใหห้าวธีิการหาคาํตอบพร้อมเหตุผล 
 1.2  ปัญหาให้พิสูจน์เป็นปัญหาให้แสดงการให้เหตุผลวา่  ขอ้ความที�กาํหนดให้เป็น
จริงหรือเทจ็ 
 2.  พิจารณาจากตวัผูแ้กปั้ญหา  และความซบัซ้อนของปัญหา  ทาํให้สามารถ  แบ่งได ้ 2  
ประเภท  คือ 
   2.1 ปัญหาธรรมดา  เป็นปัญหาที�มีโครงสร้างไม่ซบัซ้อนนกั  แกปั้ญหามีความคุน้เคย
ในโครงสร้างและวธีิการแกปั้ญหา 
   2.2  ปัญหาไม่ธรรมดา  เป็นปัญหาที�มีโครงสร้างซับซ้อน  ผูแ้กปั้ญหาตอ้งประมวล
ความสามารถหลายอยา่งและวธีิการแกปั้ญหา 
 ประมาร    มาลากุล ณ อยุธยา  ( 2538 : 1 )  ไดก้ล่าวถึงประเภทของปัญหาที�พบใน
ชีวติประจาํวนัมีหลายระดบั  โดยแยกประเภทใหญ่ๆ   ได ้ 3  ประเภท  ดงันีz  
 1.  ปัญหาที�เห็นสภาพของปัญหาชดัเจน  มีวิธีการแกปั้ญหาที�ชดัเจน  ซึ� งบุคคลรู้อยูแ่ลว้
โดยการจาํกดัความรู้หรือวธีิการเดิม  และทาํการเชื�อมโยงเขา้สู่สภาพปัจจุบนัโดยวิธีการถ่ายโยงการ
เรียนรู้มาใชใ้นสภาพการณ์ที�ต่างจากสภาพเดิม 
 2.  ปัญหาที�เห็นสภาพของปัญหาที�ชัดเจน  แต่ดา้นตวับุคคลไม่มีความรู้หรือเขา้ใจใน
วิธีการที�จะแกปั้ญหา  ปัญหาประเภทนีz จะพบอยู่มากในชีวิตจริง  เป็นปัญหาที�ตอ้งแกไ้ขโดยอาศยั
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กระบวนการคิดผสมผสานความรู้  แนวคิดและหลกัการต่าง ๆ จากขอ้มูลความรู้ที�มีอยู่แล้วหรือ
คน้พบใหม่  เพื�อเป็นการประมวลการแกปั้ญหาใหม่ใหไ้ดผ้ลมากขึzน 
 3. ปัญหาที�รู้ถึงสภาพของปัญหาที�มีความตอ้งการที�จะแกปั้ญหาแต่ยงัไม่มีความรู้หรือ
วธีิการที�มีอยูเ่ดิมนัzนยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ปัญหาประเภทนีz เกี�ยวกบัการบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ทฤษฎี  และวิธีการใหม่ที�ยงัไม่เคยมีมาก่อน  เป็นวิธีการแก้ปัญหาที�ต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรค ์
 Rubinstein  (1975 : 5 ) กล่าววา่การจดัประเภทปัญหาเป็น  2  ประเภทดงันีz    
 1. ปัญหาเชิงสังเคราะห์  (SynathesisProbiem)  เป็นปัญหาที�มีสภาวะเริ�มตน้  (Initial  
stage)  และตอ้งการจุดหมาย (Desired  Goal)  การแกปั้ญหาให้บรรลุตามเป้าหมายนัzนจะตอ้งสร้าง
กระบวนการขึzนมาใหม่    ซึ� งสามารถสร้างไดห้ลายกระบวนการ    เราจะยอมรับกระบวนการที�ให ้
ผลลพัท์  (Resuits) ที�มีความไม่เหมาะสม ( Misfit)  กบัเป้าหมายที�น้อยที�สุด  เช่น  การสร้างบา้น  
การเดินทางจากจุดหนึ�งไปยงัอีกจุดหนึ�งซึ� งเป็นจุดเป้าหมาย  (ทาํไดห้ลายเส้นทางหลายวธีิ) 
 2. ปัญหาเชิงวิเคราะห์  (Anaysis  Problem)  เป็นปัญหาที�ประยุกตใ์ชก้ระบวนการที�รู้อยู่
แล้ว  เพื�อให้ได้ผลตามเป้าหมาย  (Goal)  และตอ้งให้ผลลพัท์ตามเป้าหมาย  เช่น  ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  ตวัอยา่ง  เช่น  การถอดสมการใหไ้ดค้่าตวัแปร 
 Greeno(1978 : 58)  ไดแ้บ่งปัญหาเป็น  3   ประเภท  คือ 
 1. ประเภทโครงสร้างปัญหา อุปนยั  (Problem  of  Inducing  Stucture)  เป็นปัญหาที�มี
ความคลา้ยคลึงกนั  (Analogies)  เช่น  ขึzนตรงกนัขา้มกบัลง  ดาํจะตรงขา้มกบัอะไร  คาํตอบที�ถูกคือ
ดาํตรงกนัขา้มกบัขาว  เป็นตน้ 
 2. ประเภทปัญหาการถ่ายโยงความรู้  (Problem  of  Transformation)  เป็นปัญหาที�ผู ้
แก้ปัญหาใช้วิธีแก้ปัญหาเป็นลาํดับขัzนตอน  หรือมีวิธีการถ่ายโยงการเรียนรู้จากจุดเริ� มต้นไปสู่
เป้าหมาย  เช่น  เกมปริศนา  (Puzzle)  เป็นตน้ 
 3.  ประเภทปัญหาการวางแผน  การจดัการ  (Problem  of  Arrangerment)  เป็นวิธีการ
แกปั้ญหาเกี�ยวกบัการพูด  มีการจดัการตัzงแต่เริ�มตน้  มีการวางแผนจนแกปั้ญหาสาํเร็จ 
 นอกจากนีzไดแ้บ่งประเภทของปัญหาเป็น  2  ประเภท  คือ 
 ประเภทที�  1.  ประเภทที�ระบุปัญหาไดช้ดัเจน  (Well – Defined  Problem)   และ
ประเภทที�ระบุปัญหาที�ไม่ชดัเจน ( III  -- Defined  Problem)   ซึ� งประกอบไปดว้ย 
 ประเภทที�ระบุปัญหาไดช้ดัเจน  (Well – Defined  Problem)  เป็นปัญหาที�ระบุปัญหาได้
ชดัเจนและมีคาํตอบที�ถูกตอ้ง  เป็นปัญหาที�มีสภาวะปัญหาที�เริ�มตน้มีจุดหมายและมีวธีิการจดัการ 
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 ประเภทที�ระบุปัญหาไม่ชดัเจน  (III  -- Defined  Problem)    เป็นปัญหาที�มีความ
คลุมเครือ  และไม่มีคาํตอบที�ถูกตอ้ง  เช่น  การซืzอรถยนต์  เราจะไม่ทราบว่าเกิดปัญหาในเวลาใด
หรือเราไม่ทราบวา่  ฝนที�ตกหนกัจะก่อใหเ้กิดปัญหาเมื�อใด  เวลาใด  เป็นตน้ 
 ประเภทที�  2  ปัญหาที�เป็นกิจวตัร  (Routine  Problem)  เป็นปัญหาที�ผูแ้กปั้ญหาใชก้าร
คาดการณ์  พยากรณ์  รู้วธีิใชร้ะบบในการปัญหาได ้ เช่น  การคูณในเรื�องเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์ 
 สรุปไดว้า่  ประเภทของการคิดและแกปั้ญหาแบ่งเป็น  4  ประเภทใหญ่ๆ  คือ 1) ปัญหา
ของตนเองที�ตอ้งแกไ้ขทนัที  2) ปัญหาของตนเองที�ตอ้งแกไ้ข 3) ปัญหาของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผูอื้�น  4)  ปัญหาของผูอื้�น และประเภทของปัญหาที�มาจากชีวิตประจาํวนั ๆ ไดแ้ก่ 1) ปัญหาที�เห็น
สภาพชดัเจน  2) ปัญหาที�เห็นสภาพของปัญหาที�ชดัเจน  3) ปัญหาที�รู้ถึงสภาพของปัญหาที�มีความ
ตอ้งการที�จะแกปั้ญหาแต่ยงัไม่มีความรู้และวธีิการ  ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ประเภทการคิดและแกปั้ญหา  
ที�มีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัและงานวิจยั  งานวิจยัครัz งนีz คือ  ประเภท
ปัญหาของตนเองที�ตอ้งแกท้นัที เป็นปัญหาที�เห็นสภาพของปัญหาที�ชดัเจน 
  
องค์ประกอบการคิดและแก้ปัญหา 
 การแกปั้ญหาจะสําเร็จไดผ้ลดี  ตามเป้าหมายที�วางไวม้ากน้อยเพียงใด  ย่อมขึzนอยู่กบั
องค์ประกอบหลายอย่าง  ซึ� งนกัการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการแกปั้ญหาไว ้
ดงันีz    
 อุษณีย ์   โพธิสุข  (2545 : 17) กล่าววา่คนเราคิดต่างกนัเพราะมีองคป์ระกอบหลาย
ประการ  ไดแ้ก่ 
 1.  พืzนฐานทางสติปัญญา 
 2.  สภาพแวดลอ้มที�เอืzออาํนวยต่อการคิด 
 3.  ลีลาการเรียนรู้หรือสไตล์การเรียนรู้ 
 4.  การฝึกอบรมสั�งสอนของที�โรงเรียน 
 5.  วฒันธรรม 
 6.  การทาํงานของสมอง  เพราะสมองแต่ละซีกทาํงานต่างกนั 
 วรภทัร    ภู่เจริญ  (2546 : 3 - 4) ไดส้รุปวา่  เมื�อเกิดปัญหาจะตอ้งมีองคป์ระกอบสําคญั  
3  ประการ  คือ 
 1. ความเบี�ยงเบน  เนื�องจากการกาํหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายที�แน่นอน  ดงันัzน  เมื�อ
สภาพเหตุการณ์ที�ควรจะเป็นตามเป้าหมายจึงถือวา่เป็นปัญหา 
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 2.  เหตุการณ์ในอนาคตสภาพเหตุการณ์ที�เกิดขึzนจริงไดเ้ริ�มเบี�ยงเบนไปจากเป้าหมาย  
เมื�อใดก็ตามถา้ความแตกต่างนัzนมีแนวโนม้วา่จะตอ้งปรากฎในอนาคตการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึzน
นัzนถือไดว้า่เป็นปัญหา 
 3.  ความไม่แน่นอนเนื�องจากเหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิ�งที�คาดหวงัใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายไดโ้ดยยากเหตุแทรกยอ่มมีโอกาสเกิดขึzนไดเ้สมอ ความไม่แน่นอนเป็นสิ�งที�คู่ควรกบั
อนาคตจึงจดัเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของปัญหา 
 เกรียงศกัดิ}     เจริญวงศ์ศกัดิ}   (2549 : 9 - 10) กล่าวว่าองค์ประกอบหลกัของการคิด
แกปั้ญหา  คือ  สมองของมนุษยที์�เรียกวา่ซีรีบรัม  (Cerebrum)  เป็นส่วนสะทอ้นความเป็นมนุษยใ์ห้
แตกต่างจากสัตวอ์ย่างชดัเจน  สามารถสร้างภาพในใจสามารถสร้างมโนทศัน์  และสามารถคิดใช้
เหตุผลในการวนิิจฉยัและตดัสินใจที�สลบัซบัซอ้นได ้ ขอ้มูลที�ไดรั้บจะเขา้สู่กระบวนการทาํงานของ
สมองเมื�อสมองรับรู้ขอ้มูลแลว้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อขอ้มูลได ้ 6  ลกัษณะ คือ 
 1.  สมองตอบสนองต่อสิ�งที�รับรู้ตามสัญชาตญาณ 
 2.  สมองตอบสนองต่อสิ�งที�รับรู้โดยติดต่ออตัโนมติั 
 3.  สมองตอบสนองโดยเก็บเป็นความจาํ 
 4.  สมองตอบสนองตามความเคยชิน 
 5.  สมองตอบสนองโดยการสนใจขอ้มูลหรือทิzงขอ้มูล 
 6.  สมองตอบสนองโดยผา่นกระบวนการคิด 
 Morgan  (1987 : 154 – 155) วิธีคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนัzนแตกต่างกนั  
ความสามารถในการแกปั้ญหาขึzนอยูก่บัองคป์ระกอบดงันีz  
 1.   สติปัญญา  ผูที้�มีสติปัญญาดีจะแกปั้ญหาไดดี้ 
 2.   แรงจูงใจ  ในการที�จะทาํใหเ้กิดแนวทางในการแกปั้ญหา 
 3.   ความพร้อมในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ  โดยทนัทีทนัใดจากประสบการณ์ที�มี 
 4.  การเลือกวธีิการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสม  (Functional  Fixedeness) 
 Grossnickle & Brueckner ( 1959 : 310 – 311 อา้งถึงใน  สุคนธ์  สินธพานนทแ์ละคณะ , 
2551 : 106 )  กล่าวถึงองคป์ระกอบของกระบวนการคิดแกปั้ญหา  ดงันีz   
 1.  ปัญหาที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัตวัเด็ก 
 2.  เป็นปัญหาที�สามารถทาํการแกไ้ขได ้
 3.  ปัญหานัzนอยูใ่นขอบเขตที�ชดัเจนที�เด็กแต่ละคนสามารถเขา้ใจได ้
 4.  เด็กจะเสนอวธีิการที�แกปั้ญหาที�เป็นไปได ้
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 5.  เด็กไดรั้บการแนะนาํจากครูในการวางแผนการแกปั้ญหา  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
การประเมินผล 
 6.  นาํวธีิการต่าง ๆ มาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 7.  เด็กจะนาํกระบวนการแกปั้ญหาที�วางแผนไวแ้ลว้นัzนมาใชใ้นสถานการณ์นีz เป็นตน้ 
 8.  สรุปการแกปั้ญหา 
 Ausubel (1968 : 551) กล่าวว่าองค์ประกอบที�ทาํให้บุคคลแตกต่างกนัในการคิด
แกปั้ญหา 
 1. ความรู้ในเนืzอหาวชิาและความเคยชินในการคิดเกี�ยวกบัเรื�องนัzน 

2. การใช ้“แบบการคิด” ที�ไวต่อการแกปั้ญหาและความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัวธีิการแกปั้ญหา 
ที�มีประสิทธิภาพ 
 3. คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพเช่นแรงขบัความมั�นคงทางอารมณ์ 
 สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบการคิดและแกปั้ญหาที�สอดคลอ้งกบัเด็กปฐมวยัประกอบดว้ย 1)  
พืzนฐานทางสติปัญญา  2) สภาพแวดล้อมที�เอืzออาํนวยต่อการคิด 3) ลีลาการเรียนรู้และสไตล์การ
เรียนรู้  4) การฝึกอบรมสั�งสอนของที�โรงเรียน 5) วฒันธรรม 6) การทาํงานของสมอง เพราะสมอง
แต่ละซีกทาํงานแตกต่างกัน 7) เด็กได้รับการแนะนําจากครูในการวางแผนแก้ปัญหา การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและการประเมินผล  8) การนาํวิธีการต่างๆมารวบรวมขอ้มูล  จะตอ้งคาํนึงถึงตวัเด็ก
เป็นสําคัญโดยพิจารณาจากเรื� องที� เกี�ยวข้องกับตัวเด็ก  และอยู่ในขอบเขตความสามารถด้าน
สติปัญญาของเด็ก  โดยการจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดม้องเห็นปัญหา   วิธีการแกไ้ข และสามารถสรุปผล
การแกไ้ขปัญหาได ้
 
ขั#นตอนและกระบวนการคิดและแก้ปัญหา 
 นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงขัzนตอนและกระบวนการในการคิดและแกปั้ญหาที�มี
ความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัไปดงันีz  
 ทิศนา    แขมมณี  (2544 : 149)  กล่าวถึง  การแกปั้ญหาที�สามารถช่วยให้บุคลากร
ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีระเบียบ  ไม่สับสน  และสามารถแกปั้ญหาอยา่งไดผ้ล  มีขัzนตอน ดงันีz  
 1. ระบุปัญหา 
 2.  วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 3.  แสวงหาทางแกปั้ญหาที�ดีที�สุด 
 4.  เลือกทางแกปั้ญหาที�ดีที�สุด 
 5.  ลงมือดาํเนินการแกปั้ญหาตามวธีิการที�เลือกไว ้
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 6.  รวบรวมขอ้มูล 
  7.  ประเมินผล 
 ทิพยว์ลัย ์   สีจนัทร์  และคณะ   (2548 : 189)  กล่าวว่า  การแก้ปัญหาจะประสบ
ผลสาํเร็จไดป้ระกอบดว้ย  5  ขัzนตอน คือ 
 1.  ระบุปัญหา  เป็นขัzนของการตรวจสอบและนิยามปัญหา 
 2.  การตัzงสมมติฐาน  เป็นการคาดคะเนคาํตอบของปัญหาเพื�อเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหา 
 3.  การรวบรวมขอ้มูล  เป็นการจดัหาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหา  เพื�อเป็นแนวทางใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็นการนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์และขอ้เทจ็จริงกบั
สมมติฐานที�ตัzงไว ้
 5.  การสรุปผลเป็นการสรุปขอ้คน้พบวธีิการแกปั้ญหา 
 John    Dewey(1970 : 130) ไดเ้สนอขัzนตอนในการแกปั้ญหาไวด้งัต่อไปนีz  

1.  ขัzนเตรียมการ  (Presention)  หมายถึง  ขัzนการตัzงปัญหา  หรือคน้หาวา่ปัญหาที� 
แทจ้ริงของเหตุการณ์คืออะไร  หรือคน้หาขอ้มูลที�แทจ้ริงของปัญหานัzนๆ 

2.  ขัzนวเิคราะห์ปัญหา(Analysis) หมายถึง  ขัzนในการพิจารณาดูวา่มีสิ�งใดบา้งที�เป็น 
สาเหตุของปัญหาหรือสิ�งใดบา้งที�ไม่ใช่สาเหตุสาํคญัของปัญหา 

3.  ขัzนในการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  (Production)  หมายถึง  การหาวิธีการ
แกปั้ญหาใหต้รงกบัสาเหตุของปัญหาแลว้เสนอออกมาในรูปของวธีิการ  ในที�สุดไดผ้ลลพัทอ์อกมา 

4.  ขัzนตรวจสอบผล (Verification)หมายถึงขัzนในการนําเสนอเกณฑ์เพื�อตรวจสอบ
ผลลพัท์ที�ไดจ้ากการเสนอวิธีการแกปั้ญหาถา้ผลลพัท์ไม่ถูกตอ้ง  ตอ้งมีการเสนอวิธีการแกปั้ญหา
ใหม่จนกวา่ จะไดว้ธีิการที�ดีหรือถูกตอ้งที�สุด 

5.  ขัzนการนาํไปประยุกตใ์หม่ (Re - Application)  หมายถึง  การนาํวิธีการแกปั้ญหาที�
ถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสขา้งหนา้เมื�อพบเหตุการณ์ที�เคยพบมาแลว้ 

Bruner ( 1963) ไดส้รุปทฤษฎีการคิดแกปั้ญหา  ดงันีz   
 ขัzนการรับรู้ปัญหา  (Problem  Isolation)  เป็นขัzนที�รับรู้สิ�งเร้าที�ตนกาํลงัเผชิญปัญหาอยู่
วา่เป็นปัญหา  กระบวนการรับรู้จะแยกสิ�งเร้าออกจากโครงสร้างทางการคิดอื�นๆ เพื�อเตรียมที�จะจดั
กระทาํต่อไป 
 ขัzนแสวงหาเคา้เงื�อน  (Search  for cues)  เป็นขัzนที�บุคคลให้ความพยายามอยา่งมากใน
การระลึกถึงประสบการณ์เดิม  เพื�อทดสอบลกัษณะเฉพาะของปัญหา  เมื�อสมองไดจ้ดักระทาํสิ�งเร้า
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นัzน  แลว้ก็จะบูรณาการลกัษณะเฉพาะต่างๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ปรับโครงสร้างของการคิดใหม่และเก่า
เป็นการเตรียมความพร้อมที�จะตอบสนอง 
 ขัzนตรวจสอบความถูกตอ้ง  (Confirmation  Check)  ซึ� งเป็นการตรวจสอบถึงความ
สมบูรณ์ทัzงในดา้นโครงสร้างและเนืzอหาก่อนเพื�อจะตดัสินใจ ตอบสนองต่อสิ�งเร้าให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม 
 จากการศึกษาขัzนตอนและกระบวนการแก้ปัญหาพบว่า  นักการศึกษามีขัzนตอนและ
กระบวนการแกปั้ญหาใกลเ้คียงกนั  มีรายละเอียดและความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ผูว้ิจยัจึงได้
ทาํการสังเคราะห์วธีิการที�มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยันีz   จึงสรุปไดว้า่วธีิการแกปั้ญหา  มี5 ขัzนตอน  
คือ ขัzนระบุปัญหา  ขัzนเสนอวิธีการแก้ปัญหา  ขัzนเลือกวิธีการที�ดีที�สุด   ขัzนดาํเนินการตรวจสอบ  
ขัzนประเมินผล  ซึ� งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาสถานการณ์ที�กาํหนด 
 
การส่งเสริมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงการส่งเสริมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยัไวด้งันีz  
 บงัอร    เสรีรัตน์  ( 2545 : 35 – 38)  กล่าวถึงการส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา
สําหรับเด็กปฐมวยั ดว้ยการจดัประสบการณ์ที�มีคุณค่าโดยไดก้าํหนดวิธีการส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาไว ้ ดงันีz  
 1.  Problem – Solving  Set  เป็นวิธีการแกปั้ญหาเดิม ๆ  โดยดูจากประสบการณ์ในอดีต
ที�เคยกระทาํมา  หากทาํแลว้สาํเร็จก็จะใชว้ธีิเดิมอีก  ซึ� งวธีินีzบางครัz งจะทาํใหผ้ดิพลาดได ้
 2.  การกาํหนดหนา้ที�  (Functional  Fixedness)  เป็นวิธีการแกปั้ญหาโดยยึดติดหนา้ที�
สิ�งของนัzน ๆ  วา่มีไวท้าํอะไร  ซึ� งบางครัz งสิ�งของนัzนอาจจะประยกุตไ์ปทาํหนา้ที�อยา่งอื�นไดอี้ก  เช่น  
คอ้นมีไวต้อกตะปู  แต่อาจทาํหนา้ที�อยา่งอื�น  เช่น  กัzนประตู  เป็นตน้ 
 3.  การปรับปรุงการแกปั้ญหา  (Improving  Problem  Solving)  ซึ� งแบ่งเป็นหลายวธีิคือ   
  3.1  ใชว้ธีิการยดืหยุน่กบัปัญหานัzน ๆ 
  3.2  แกปั้ญหาโดยยอมเสียบางสิ�งบางอยา่งไม่ยดึติดกบัสิ�งนัzนๆ 
  3.3  ใชก้ารพูดออกมาเสียงดงั ๆ หรือคิดออกเสียง 
  3.4  ใชจิ้นตนาการ  เช่น  มองปัญหาเป็นภาพ 
  3.5  หากคิดแกปั้ญหาไม่ไดจ้ะหยดุคิดปัญหาชั�วขณะหนึ�งเพื�อขจดัสิ�งที�รบกวนในการ
คิดแกปั้ญหาแลว้จึงกลบัมาคิดแกปั้ญหาใหม่อีกครัz ง 
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 3.6  สร้างตวัแทนปัญหานัzนขึz นมาใหม่   เช่น  ปัญหาจากตวัอกัษรแปลงให้เป็น
รูปภาพ 
 4.  การสุ่มลองผิดลองถูก  (Random  Trial  and  Error)  เป็นการใชเ้ทคนิคสุ่มเพื�อให้
ประสบความสาํเร็จ  โดยการใชว้ธีิตดัสินใจดว้ยวธีิที�เรียกวา่  Make  Sense  วิธีนีz จะใชเ้มื�อไม่มีขอ้มูล
และใช้ความรู้เดิมมาช่วยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  แล้วแก้ปัญหาแบบสุ่มจนกว่าจะพบวิธีที�
เหมาะสม 
 5. Mean – end  Analysis  เป็นการแก้ปัญหาที�ใช้การสืบคน้  หรือสอบถามซึ� ง
ประกอบดว้ยการตดัสินใจตัzงจุดมุ่งหมายกาํหนดระยะห่างระหว่างสภาพปัจจุบนัและจุดมุ่งหมาย
ของปัญหา 
 6.  Hill  CIimbing( การปีนเขา)  เป็นการแกปั้ญหาเพื�อไปสู่เป้าหมายของปัญหาอย่าง
เป็นขัzนตอนทีละขัzนตอนเปรียบเหมือนการปีนเขาที�ตอ้งค่อย ๆ  ปีนไปอยา่งชา้ ๆ 
 7.  การแกปั้ญหาแบบยอ้นกลบั  (Working  Backward)  เป็นการแกปั้ญหาที�จะเริ�มจาก
เป้าหมายของปัญหา  แกย้อ้นกลบัมาที�สภาพเริ�มตน้ปัญหา  จนแกไ้ดส้ําเร็จ  วิธีการแกปั้ญหานีz จะใช้
ในการพิสูจน์ดา้นคณิตศาสตร์ 
 8.  การจบัคู่แบบแผน  (Pattterm  Matching)  เป็นการพยายามจบัคู่สิ�งของ  2  ประเภท  
เช่น  แบบแผนความจาํกบัปัญหาที�พบ  หากสามารถจบัคู่กันได้ก็จะแก้ปัญหาได้เป็นการระลึก
สถานการณ์ที�เคยกระทาํมาในอดีตวา่มีลกัษณะวธีิการอยา่งไร 
 9.  การสร้างรูปแบบจาํลอง  (Model)  วิธีแกปั้ญหาแบบนีzจะทาํให้เห็นการแกปั้ญหาที�มี
อยูเ่ป็นรูปธรรมชดัเจนยิ�งขึzนและจะสามารถแกปั้ญหาตามที�ปรากฏได ้
 10. การคิดนอกกรอบ  เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่ยึดติดกับวิธีการแก้ปัญหา
แบบเดิมๆ  หาวธีิการคิดที�นอกรูปแบบวธีิการแกปั้ญหาที�เคยกระทาํมา 
 11. การแกปั้ญหาที�มีความซบัซ้อนมาก  ให้ซบัซ้อนนอ้ยลง  (Abstraction)  เป็นวิธีการ
แก้ปัญหาที�ใช้กบัการแก้ปัญหาที�มีลกัษณะยากและซับซ้อนมากๆ ผูแ้ก้ปัญหาจะแก้ปัญหานัzนให้
ซบัซอ้นนอ้ยลงก่อนแลว้จึงพิจารณาหาวิธีการแกปั้ญหาที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแต่มีความซบัซ้อน
นอ้ยกวา่  ซึ� งเป็นปัญหาที�เคยแกม้าแลว้  หลงัจากนัzนจึงนาํวิธีการแกปั้ญหาที�มีความซบัซ้อนนอ้ยไป
ที�ซบัซอ้นมาก  ตวัอยา่ง  เช่น  การแกปั้ญหาหอคอยฮานอย  (Tower  of Hanoi )  ที�มีวงกลม  6  วง  ผู ้
แกปั้ญหาจะแกปั้ญหาโดยใช้วิธีการที�เคยแกปั้ญหาหอคอยฮานอย  ที�มีวงกลม  3  วง  ซึ� งมีวิธีการ
แกปั้ญหาที�ซบัซอ้นนอ้ยกวา่มาแลว้ 
 ชาติ   แจ่มนุช  (2545  : 73 – 74 )  ไดเ้สนอแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัไว ้ ดงันีz    
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 1.  เริ�มต้นที�ครอบครัว  จากการศึกษาพบว่าคนที�คิดเก่งจะเติบโตมาจากครอบครัวที�
ผูป้กครองส่งเสริมให้เด็กคิด  ให้เด็กถามและมีประสบการณ์ดา้นต่างๆ  และหมั�นให้เด็กใช้เหตุผล
ในการตดัสินใจทาํกิจกรรมต่างๆ  ชีวติประจาํวนั 
 2.  เริ�มตน้ตัzงแต่ชัzนอนุบาลเพราะเด็กมีธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นสูงอยู่แลว้จึงไม่
ตอ้งรอให้เด็กโตก่อนค่อยสอน  ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทาํกิจกรรมอย่างหลากหลายให้
คน้พบหรือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 3.  พฒันาอยา่งต่อเนื�อง  การพฒันาการคิดแกปั้ญหาในเด็กควรพฒันาอยา่งต่อเนื�องและ
ฝึกบ่อย ๆ จากทกัษะพืzนฐานสู่ระดบัที�มีความสลบัซบัซอ้นต่อไป 
 กุลยา   ตนัติผลาชีวะ  (2545 : 40)  กล่าววา่  เด็กปฐมวยัมีวิธีแกปั้ญหาที�จาํกดัเด็กเริ�ม
แกปั้ญหาดว้ยการลองผดิลองถูกและใชก้ารสังเกตเพื�อจดจาํวธีิแกปั้ญหา 
 สถาบนัวิทยาการการเรียนรู้  (2548 : 2) ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของเด็กปฐมวยัว่ามี
ศกัยภาพทางสมองและพฒันาการที�แตกต่างกันการที�เราเข้าใจพืzนฐานของสมองและออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวยัจะช่วยให้การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาแก่เด็กปฐมวยัมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึzนและการเริ�มปลูกฝังการคิดแกปั้ญหาตัzงแต่เยาวว์ยัเท่าใดยิ�งเป็นผลดีแก่เด็ก
มากเท่านัzน 
 Leonard  Derman  Miles (1970 : 15) กล่าวถึง  การส่งเสริมความสามารถในการ
แกปั้ญหาควรส่งเสริมตัzงแต่ปฐมวยั  โดยมีหลกัดงันีz  
 1.  มีเจตคติที�ดี 
 2.  มีพฤติกรรมที�เหมาะสม 
 3.  สามารถเขา้ใจสิ�งต่างๆ รอบตวัและชื�นชมในสิ�งเหล่านัzน 
 4.  มีการแสดงออกดา้นการคิดแกปั้ญหา 
 5.  ไดมี้อิสระในการคิดแกปั้ญหา 
 6.  มีความเขา้ใจความรู้และทกัษะต่าง ๆ 
 สรุปไดว้า่การส่งเสริมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  ควรเริ�มตน้
ตัzงแต่ชัzนอนุบาลเพราะเด็กมีธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นสูงอยูแ่ลว้  และถา้เด็กมีโอกาสไดล้งมือ
ทาํกิจกรรมอยา่งหลากหลาย ดว้ยการลองผิดลองถูกและใชก้ารสังเกตเพื�อจดจาํวิธีการแกปั้ญหานัzน
จะช่วยปลูกฝังความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
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การประเมินผลความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
 ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาเป็นทกัษะอยา่งหนึ�งที�ควรใหผู้เ้รียนฝึกฝนอยู ่

เสมอการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาจาํเป็นอยา่งยิ�งในการจดัการเรียนการสอนช่วยให้
พอ่แม่ผูป้กครองและครูทราบถึงความกา้วหนา้ของเด็กเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัเตรียมกิจกรรม
สภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการและความสนใจของเด็ก   สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   (2540 , อา้งถึงใน นภเนตร   ธรรมบวร, 2549 : 209  - 213)  ได้
จาํแนกการวดัความสามารถในการคิดเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆดงันีz  

1. การใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน (standardized testing) แบบทดสอบส่วนใหญ่ที�ถูก 
สร้างขึzนมกัใชใ้นการวดัความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และไดมี้
การพฒันาแบบทดสอบออกมาอยา่งหลากหลายคือ 

1.1  แบบทดสอบมาตรฐานที�ใชส้าํหรับวดัความสามารถในการคิด2ประเภทไดแ้ก่ 
  1.1.1  แบบทดสอบการคิดทั�วไปเป็นแบบทดสอบที�มุ่งวดัใหค้รอบคลุมความ 

สามารถในการคิดโดยเป็นความคิดที�อยูบ่นฐานของการใชค้วามรู้ทั�วไปส่วนใหญ่เป็นขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ (multiple choice) แบบทดสอบมาตรฐานที�ใชส้ําหรับวดัความสามารถในการคิดทั�วไปที�
สําคญัเช่นแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของWatson – Glaser critical thinking appraisal 
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของCornell critical thinking test, level x and level z    แบบทดสอบ
กระบวนการทางสติปัญญาขัzนสูงของRoss test of higher cognitive processes แบบทดสอบทกัษะ
ดา้นการใชเ้หตุผลของ New  Jersey test of  reasoning  skills แบบทดสอบทกัษะในการคน้ควา้ 
(Test of  enquiry skills) และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ของ The  Ennis – Weir  critical  thinking 
essay test 
  1.1.2  แบบทดสอบความสามารถในการคิดลกัษณะเฉพาะ (aspect specific  
critical thinking test)  

1.2 การสร้างแบบทดสอบการคิดขึzนใชเ้องแบบทดสอบมาตรฐานสาํหรับการคิด 
ที�ใช้กนัทั�วไปอาจไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์เราสามารถสร้างแบบทดสอบการคิดขึz นใช้เอง
เพื�อใหเ้หมาะสมและสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของเราอยา่งแทจ้ริงได ้

2. การวดัความสามารถตามสภาพจริงเป็นกระบวนการคิดที�เกิดขึzนตามสภาพจริงหรือ 
ในบริบทที�การคิดกาํลงัดาํเนินอยูซึ่� งจะมุ่งเนน้ประเด็นสาํคญัต่างๆดงันีz  

2.1 การวดัอยา่งต่อเนื�องเพื�อช่วยใหค้รูทราบความกา้วหนา้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
และนาํขอ้มูลที�ไดม้าใชใ้นการจดัหลกัสูตรเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของเด็กหรือผูเ้รียน 

2.2 เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องสัมพนัธ์กนัเกี�ยวเนื�องกบัการอภิปรายสนทนา 
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พูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นรวมถึงการนาํเสนอผลงานการเขียนบนัทึกและการนาํเสนอปากเปล่า
ทัzงในงานกลุ่มและงานเดี�ยว 

2.3 ไม่คาํนึงคาํตอบวา่ถูกหรือผดิแต่เป็นการวเิคราะห์เหตุผลเบืzองหลงัคาํตอบ 
สังเกตปฏิกิริยาและการพูดคุยอยา่งใกลชิ้ดเพื�อรวบรวมสิ�งที�เด็กรู้และคิด 

2.4 รวบรวมขอ้มูลต่างๆที�ไดจ้ากการสังเกตและการพูดคุยกบัเด็กพร้อมจดบนัทึก 
2.5 ครูพึงระลึกเสมอวา่วตัถุประสงคใ์นการวางแผนการเรียนการสอนเพื�อกระตุน้ 

ใหเ้ด็กคิดในระดบัสูงต่อไป 
สรุปการวดัและประเมินผลความสามารถในการคิดและแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี

ดว้ยกนัโดยเฉพาะกบัเด็กปฐมวยัมีเครื�องมือที�หลากหลายมีความเหมาะสมที�จะช่วยพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนใหต้รงตามวยัและพฒันาการ  โดยการวดัและประเมินผลจาํเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์และความสามารถของเด็กเพื�อที� เด็กจะได้แก้ปัญหาที�มีความซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึzน 
 

ตอนที&  3  แนวคิดเกี&ยวกบัการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 
ความหมายการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นการจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั  อีก
รูปแบบหนึ� งเพื�อส่งเสริมพฒันาการด้านต่างๆ ซึ� งได้มีผูใ้ห้ความหมายของการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารไวด้งันีz  

การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร(Cooking experience)หมายถึงการจดักิจกรรม 
เพื�อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที�เป็นรูปธรรมผ่านขัzนตอนและกระบวนการประกอบอาหาร
ประเภทต่างๆที�เหมาะสมกบัพฒันาการเด็กเพื�อให้เด็กได้เรียนรู้เกิดความคิดรวบยอดและพฒันา
ทกัษะกระบวนการต่างๆอยา่งสมดุลจากการไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยใชป้ระสาทสัมผสัทัzงห้าในการ
เรียนรู้จนสามารถสร้างความรู้ได้ดว้ยตนเองการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที�เน้นเด็กเป็นสําคญั (Child centered) อีกทัzงยงัปลูกฝังเด็กให้เด็กมี
พฤติกรรมทางดา้นสุขภาพสุขอนามยัและโภชนาการที�ดี 

Jackma  ( 1997: 190)  กล่าววา่  กิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที�เด็กไดเ้รียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง  เรียนรู้จากกระบวนการในการทาํงาน  เริ�มตัzงแต่วางแผนไปถึงการทาํความ
สะอาดอุปกรณ์และสถานที�  ประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการประกอบอาหารจะทาํให้เด็กไดรั้บความรู้  
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เกิดความรู้สึกประสบความสาํเร็จและเป็นการปลูกฝังลกัษณะนิสัยในการรับประทานอาหารที�ติดตวั
ไปตลอดชีวติ 

สมกมล    บุญมี    (2551 : 6 ) กล่าววา่ กิจกรรมการประกอบอาหาร  หมายถึง กิจกรรมที�
เปิดโอกาสให้เด็กไดล้งมือประกอบอาหารดว้ยตนเองเป็นกลุ่มยอ่ย เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
ตรงที�เด็กสามารถสัมผสัจบัตอ้งดว้ยประสาทสัมผสัทัzงหา้โดยการมองเห็น  การดมกลิ�น การฟังเสียง 
การชิมรส และการได้สัมผสัอาหาร เด็กได้เรียนรู้จากกระบวนการในการทาํงาน ลงมือทาํ และ
นาํไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

วรนาท    รักสกุลไทย และครูอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา (2554 : 55) กล่าววา่ การจดั
กิจกรรมประกอบอาหาร หมายถึง กิจกรรมที�เด็กไดใ้ช้ประสาทสัมผสัในการชิมรสชาติ และรับรู้
กลิ�นต่างๆ ไดเ้รียนรู้ถึงส่วนผสมและวตัถุดิบในการทาํอาหาร ไดล้งมือปฏิบติัจริง มีการคาดคะเน 
กะปริมาณ รู้จกัอุปกรณ์ที�ใชใ้นการชั�งสิ�งของ เช่น ตาชั�งกิโล ตาชั�งสองแขน ถว้ยตวง ชอ้นตวง และ
หน่วยมาตรฐานของนํz าหนกั มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและปอนด์ การตวงของเหลวมีหน่วยเป็นชอ้นชา 
ชอ้นโตะ๊ ถว้ยตวง ลิตร 

ชมรมครูปฐมวยัราชบุรี  (2555 : 1)  กล่าววา่  การจดักิจกรรมประกอบอาหาร หมายถึง 
กิจกรรมที�จดัใหเ้ด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ไดคิ้ด ไดล้งมือปฏิบติัการทดลองประกอบอาหาร
จากของจริงในหลายรูปแบบ  ใหเ้ด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัต่างๆในการเรียนรู้ เรียนรู้กระบวนการ
ทาํงาน การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น มีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง สามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ย
ตนเอง 

จากที�กล่าวมาสรุปไดว้า่ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร   หมายถึง การจดักิจกรรม
ที�เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือทดลองและปฏิบัติกิจกรรมการ
ประกอบอาหาร จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม  เด็กไดส้ังเกตการเปลี�ยนแปลงของอาหารจากอาหาร
ดิบไปถึงขัzนตอนการทาํให้อาหารสุก  ไดชิ้มรสชาติ  ดมกลิ�นอาหาร  สีและลกัษณะของอาหารที�
เปลี�ยนแปลง โดยผา่นการเรียนรู้จากประสาทสัมผสัต่าง ๆ และเรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 
 
ความสําคัญของการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสําคญัในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  
ไวด้งันีz  

สมกมล     บุญมี  (2551 : 11 – 12) กล่าววา่ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมี
ความสําคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั เด็กได้เรียนรู้ภาษาจากการอภิปรายวางแผนร่วมกัน 
คาํศพัทจ์ากชื�ออาหาร ผกั ผลไม ้อุปกรณ์ต่างๆ การอ่านและการเขียนเมนูอาหาร เรียนรู้คณิตศาสตร์
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จากการชั�ง ตวง วดั ปริมาณ เรียนรู้วทิยาศาสตร์จากการสังเกตการเปลี�ยนแปลงของอาหาร  การเดือด  
ความร้อน อุณหภูมิของอาหาร เรียนรู้สังคมจากการทาํงานร่วมกนั เรียนรู้เรื�องสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยั  การรักษาความสะอาด ประโยชน์ของอาหาร ที�สําคญัการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหารยงัช่วยในการพฒันากลา้มเนืzอเล็กของเด็กจากการหั�น ลา้ง ปัz น คลึงนวดแป้ง การบด การผสม 
การคลุก การคัzน เป็นตน้  

สุดารัตน์     เปรมชื�น (2551 : 29) กล่าวว่า  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมี
ประโยชน์ต่อเด็กมาก ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทัzงในเรื�องภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี 
ศิลปะ รวมทัzงการใช้กล้ามเนืzอเล็กการร่วมมือกนัทาํงานจนประสบความสําเร็จ อีกทัzงเด็กยงัได้
พฒันาโดยองคร์วมทัzง ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต  (2552 : 11 – 12 ) กล่าววา่ การทาํอาหารเป็นกิจกรรมที�
สนุกสนาน และเด็กยงัได้รับความรู้หลายๆอย่างจากการทาํอาหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านวฒันธรรม 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ทกัษะทางสังคม และสิ�งที�เด็กไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรม
ประกอบอาหารมีดงันีz   
 1.  เรียนรู้วฒันธรรมอาหาร 
 2.  ไดฝึ้กความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการ 
 3.  เรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 
 4.  ฝึกประสาทสัมผสัทัzง 5 
 5.  เรียนรู้วทิาศาสตร์อยา่งไม่รู้ตวั 
 จากที�กล่าวมาข้างตน้กล่าวได้ว่า การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมีความสําคญั
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั  โดยเด็กไดเ้รียนรู้ทกัษะการคิดและ
แกปั้ญหา   การสังเกต  เปรียบเทียบ วตัถุดิบและคุณสมบติั ของส่วนประกอบของอาหาร ที�สามารถ
นาํมาใช้ทดแทนกนัได ้ สังเกตการเปลี�ยนแปลงของอาหารที�ปรุงสุกแลว้  เน้นความปลอดภยัจาก
การเตรียมอาหารผา่นขัzนตอนการปรุงอาหาร เด็กจะไดรั้บความรู้ผา่นกระบวนการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารที�ผา่นขัzนตอนต่างๆ  ที�มีความหลากหลายต่างกนั  กิจกรรมประกอบอาหาร สามารถ
ส่งผลต่อการคิดและแกปั้ญหาได ้ 
 
จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  ไวด้งันีz  
 สมกมล    บุญมี (2551 : 8) กล่าววา่ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมีจุดมุ่งหมาย
เพื�อส่งเสริมพฒันาการทุกด้านของเด็ก  ฝึกการใช้ประสาทสัมผสัทัzงห้า พฒันากล้ามเนืzอทัzงห้า 
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พฒันากลา้มเนืzอเล็ก กลา้มเนืzอใหญ่ การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งตาและมือ เรียนรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�
เกี�ยวขอ้งกบัอาหารรู้จกัการทาํงานร่วมกนั มีความรับผิดชอบ เรียนรู้เกี�ยวกบัโภชนาการและทาํให้
เด็กมีทศันคติที�ดีในการรับประทานอาหาร 
 ชมรมครูปฐมวยัราชบุรี  (2555 : 1) กล่าวว่า จุดประสงคข์องการจดักิจกรรมประกอบ
อาหารสามารถกล่าวไดด้งันีz   
 1.  สร้างทศันคติที�ดีในการประกอบอาหาร 
 2.  สนุกสนาน ปลูกฝังการรักการทาํงาน 
 3.  ส่งเสริมพฒันาการทัzงทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 4.  ไดส้ังเกตกระบวนการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ขณะประกอบอาหาร 
 5.  ฝึกการใชป้ระสาทสัมผสัทัzงหา้ ไดแ้ก่ การสังเกต การชิมรส การดมกลิ�น การฟังเสียง
ที�เกิดขึzน การสัมผสั 
 6.  เพิ�มทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 7.  รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม 

Jackman  (1997 : 191)  กล่าวว่า  ในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  มี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที�ครูควรกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้  ดงันีz  

1.  รู้จกัรับผดิชอบ  เป็นอิสระ  และประสบผลสาํเร็จ 
2.  เรียนรู้เกี�ยวกบัโภชนาการและอาหารหมู่ต่างๆ 
3.  การทาํงานอยา่งอิสระและความร่วมมือในกลุ่มยอ่ย 
4.  การทาํงานจนเสร็จสมบูรณ์  ตัzงแต่เตรียมการไปจนถึงการทาํความสะอาด 
5.  เรียนรู้เกี�ยวกบัอาหารใหม่ๆ และส่วนประกอบของอาหารจากวฒันธรรมอื�นๆ 
6.  เรียนรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�แตกต่างกนัในอาหารแต่ละประเภท  และอาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบั

การประกอบอาหาร  เช่น  ชาวนา  ชาวสวน  พอ่ครัว ฯลฯ 
7.  รู้จกัคาํศพัทแ์ละความคิดรวบยอด  เช่น การวดั  ละลาย  นวด  เขยา่  เป็นตน้ 
8.  พฒันาทกัษะทางการอ่านเบืzองตน้จากแผนภูมิแสดงวธีิการปรุงอาหาร 
9.  เรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 10.พฒันากลา้มเนืzอมดัเล็ก  กลา้มเนืzอใหญ่ การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งตาและมือ 
  11.กิจกรรมการประกอบอาหารนาํไปสู่กิจกรรมอื�น  เช่น  การแสดงบทบาทสมมติ  การ
เชิดหุ่น  ศิลปะ  ฯลฯ 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าจุดมุ่งหมายในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  
มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทัzงทางดา้นร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา การใช้ประสาทสัมผสั
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ทัzงห้าในการเรียนรู้  ฝึกการคิดและแก้ปัญหาเด็กได้สนุกกับการเรียนรู้จากทกัษะกระบวนการ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มีการปลูกฝังมารยาทในการรับประทานอาหาร  การแบ่งปัน และ
การรอคอย  
 
ขั#นตอนการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 การวางแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวยั  จะตอ้งคาํนึงถึง
ความสนใจ  ความสามารถของเด็ก   
 ธิดารัตน์    จนัทะหิน  (2551 : 156) กล่าววา่  หลกัการจดักิจกรรมครูควรเตรียมอุปกรณ์
ในการประกอบอาหารทัzงส่วนผสมและเครื�องปรุงและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆเพื�อให้เด็กไดล้งมือปฏิบติั
จริงในการประกอบอาหารดว้ยตนเอง  เด็กสามารถบนัทึกสิ�งต่างๆ ที�สนใจหรือตอ้งการบนัทึกอยา่ง
อิสระครูและเด็กควรร่วมกนัสนทนาสิ�งที�สงสัย สนใจ ถึงกิจกรรมในครัz งนัzน  พร้อมกนัครูเขียน
ศพัทที์�สัมพนัธ์ลงกระดาษชาร์ท  ใหต้วัแทนเด็กออกมาวาดภาพประกอบพร้อมระบายสี เตรียมบตัร
คาํที�มีภาพประกอบมาให้เด็กดู ครูอ่าน เด็กอ่านตามพร้อมกนั เด็กนาํบตัรคาํนัzนไปวางให้ตรงกบั
อุปกรณ์จริง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัเด็ก ครูให้ความเป็นกนัเองกบัเด็กขณะที�เด็กทาํกิจกรรมดว้ย
การสนทนาซกัถาม กระตุน้ใหแ้รงเสริมต่างๆ เพื�อใหเ้ด็กมีกาํลงัใจในการทาํงาน ขัzนตอนการดาํเนิน
กิจกรรม แบ่งเป็นขัzนตอนดงันีz   
 ขัzนนาํ   เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการสนทนาการตัzงคาํถาม ปริศนาคาํทายใช้เพลง 
คาํคลอ้งจอง หรือสื�ออยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในกิจกรรมนัzน 
 ขัzนสอน   แนะนาํวสัดุ อุปกรณ์ ส่วนผสม สูตรอาหาร และขัzนตอนต่างๆ ดว้ยการพูดคุย
สนทนา ระหวา่งกิจกรรมครูเขียนคาํศพัทใ์หเ้ด็กดู อ่านคาํศพัทพ์ร้อมกนั เด็กนาํบตัรคาํมาวางให้ตรง
กบัอุปกรณ์จริงใหถู้กตอ้ง  สร้างขอ้ตกลงเบืzองตน้ในการประกอบอาหารให้เขา้ใจร่วมกนั เด็กลงมือ
ปฏิบติัประกอบอาหารจริง เสร็จกิจกรรมช่วยกนัเก็บอุปกรณ์และร่วมกนัรับประทานอาหาร 
 ขัzนสรุป   เด็กสรุปกิจกรรมโดยการบนัทึกขีดเขียนวาดเป็นภาพหรือตวัอกัษรที�สัมพนัธ์
กบักิจกรรม ลงในสมุดบนัทึกการเรียนรู้ พร้อมนาํเสนอผลงานการบนัทึกของตนเองโดยการเล่า
เรื�องผลงานที�ตนบนัทึก  ครูจดบนัทึกเรื�องที�เด็กเล่าดว้ยอกัษรตวัโตไวที้�ผลงาน นาํผลงานติดที�มุม
การเขียนบนัทึกเสรีที�จดัเตรียมไว ้
 อญัชลี     ไสยวรรณ   (2554 : ออนไลน์ ) กล่าวถึง  การจดักิจกรรมประกอบอาหารโดย
ใช้การบนัทึกขอ้มูลสําหรับเด็กปฐมวยั  ดา้นกระบวนการจดักิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้ การ
บนัทึกขอ้มูลสาํหรับเด็กปฐมวยั ไวด้งันีz  
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 1. ครูถามเชื�อมโยงประสบการณ์เดิมของเด็กเกี�ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร  ครู
จดบนัทึกประสบการณ์เดิมของเด็ก 
 2. กระตุน้ใหเ้ด็กตัzงคาํถามเกี�ยวกบัอาหารที�ตอ้งการจะนาํมาปรุงเป็นอาหาร ครุจดบนัทึก
คาํถามของเด็ก 
 3. เด็กและครูร่วมกนับนัทึกเกี�ยวกบัเครื�องปรุงและวิธีการปรุงลงบนกระดานหรือคลิป
ชาร์ท ครูแนะนาํเด็กสังเกตชาร์ตเครื�องปรุงและเด็กอ่านร่วมกนั 
 4. ครูและเด็กแบ่งปันหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัหาอุปกรณ์จากบา้นมาร่วมกิจกรรมเด็ก
แต่ละคนบนัทึกสิ�งที�ตนรับผดิชอบในการจดัหาจากบา้นลงในสมุดและอ่านทบทวน 
 5. ทบทวนเครื� องปรุงและวิธีการปรุงลงบนกระดานหรือคลิปชาร์ทและอ่านร่วมกัน
ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ที�ใชป้ระกอบอาหาร 
 6. ครูสาธิตการปรุง เด็กสังเกตเครื�องปรุงแต่ละชนิด บอกลกัษณะโดยการดู ดม และชิม
รสชาติ 
 7. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ให้เด็กแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที�กนัและออกมารับอุปกรณ์ เครือง
ปรุงไปวางบนโตะ๊ 
 8. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกนัปรุงและรับประทาน ครูใหเ้ด็กช่วยกนัอธิบายลกัษณะ
วสัดุอุปกรณ์ประกอบอาหารก่อนและหลงัการปรุง 
 9. ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัเก็บอุปกรณ์และเครื�องปรุง 
 10. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มบนัทึกขอ้มูลเกี�ยวกบัเครื�องปรุงและขัzนตอนการปรุงโดย
การวาดภาพหรือเขียน 
 11. เด็กและครูร่วมกนัสรุปสาระสาํคญัของการประกอบอาหาร 
 คณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน  (2535 : 4 - 8)    กล่าวถึงขัzนตอนการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหาร  ดงันีz  
 1.  ขัzนเตรียมงาน  มีรายละเอียด   ดงันีz  
 1.1  ครูลาํดบัขัzนตอนการประกอบอาหารที�จะนาํมาใหเ้ด็กทาํ 
 1.2  ทาํแผนภูมิรายการอาหาร (อาจมีภาพแผนภูมิ) 
 1.3  ปรึกษาหารือกนัระหวา่งครูกบันกัเรียน 

 1.4  ติดต่อขอความร่วมมือจากผูป้กครองในการจดัเตรียมสิ�งที�นาํมาประกอบอาหาร 
 1.5  ใหเ้ด็กลา้งมือใหส้ะอาดก่อนเริ�มรับประทานอาหาร 
 2.  ขัzนปฏิบติั 
 2.1  ก่อนลงมือประกอบอาหาร  ควรปฏิบติัดงันีz  
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  2.1.1  ครูติดแผนภูมิภาพ และขัzนตอนในการประกอบอาหารใหเ้ด็กเห็นชดัเจน 
  2.1.2  ครูวางแผนและจดัแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเด็ก 
  2.1.3  ครูจดัวางอุปกรณ์ทุกอยา่งใหเ้ด็กเห็นตามขัzนตอนการทาํ 
  2.1.4  แนะนาํขัzนตอนในการทาํพร้อมกบัแนะนาํวธีิการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ขอ้ควร
ระวงัในการใชแ้ละความปลอดภยัในการทาํกิจกรรม 
 2.2  ขณะประกอบอาหาร  ควรปฏิบติัดงันีz   
  2.2.1  ครูลงมือสาธิตการประกอบอาหารตามขัzนตอน (อยา่งชา้) ในขัzนนีzครูอาจ
ใหเ้ด็กลงมือปฏิบติัดว้ย 
  2.2.2  กระตุน้ให้เด็กไดห้ัดสังเกตความเปลี�ยนแปลงของอาหารในขณะสาธิต  
เช่น  สี  กลิ�น  รส  ความขน้ – ใส  รูปร่าง  ลกัษณะที�เปลี�ยนไป 
  2.2.3  ฝึกใหเ้ด็กรู้จกัการรอคอย  รู้จกัมารยาทในการทาํงานร่วมกนั 
  2.2.4  ให้เด็กรู้จกัแบ่งหน้าที�ในการทาํงาน  เช่น  จดัเก็บสิ�งของที�ใช้แล้วเขา้ที�  
เก็บโตะ๊  ทาํความสะอาดโตะ๊  เก็บถว้ยชาม  แกว้นํzา  และทาํความสะอาดภาชนะ  
 3.  ขัzนสรุปกิจกรรม  ฝึกใหเ้ด็กปฏิบติั  ดงันีz  
 3.1  ใหเ้ด็กเล่าประสบการณ์  ขัzนตอนการทาํงาน 
 3.2  สนทนา  พูดคุยกบัเด็กในขอ้ที�เกิดความสงสัย  หรือเกิดปัญหา 
 3.3  ช่วยแนะนาํสิ�งที�ควรเรียนรู้จากกิจกรรม 
 3.4  กระตุน้ใหเ้ด็กแสดงความคิดจากการร่วมกิจกรรม 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขัzนตอน เพื�อนาํมาจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหาร  เพื�อพฒันาการคิดและแกปั้ญหาไดต้ามขัzนตอนต่อไปนีz   1)  ขัzนเตรียมกิจกรรมด็กและครู ครู
อธิบายอุปกรณ์  ส่วนผสม  ครุและเด็กสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั  2)  ขัzนปฏิบติักิจกรรมครูสาธิตการ
ประกอบอาหาร  เด็กลงมือปฏิบติั  เด็กหาวิธีแก้ปัญหา  เด็กลงมือปฏิบติั  3) ขัzนสรุปกิจกรรมครู
กระตุน้และถามคาํถามเกี�ยวกบัการประกอบอาหาร เด็กสนทนาร่วมกนัถึงวธีิการแกปั้ญหา 
 
บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 ครูเป็นบุคคลสาํคญัในการจดัประสบการณ์  มีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกส่งเสริม
การเรียนรู้   โดยการจดัสิ�งแวดลอ้มในชัzนเรียน  จดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการถามคาํถาม
เพื�อกระตุน้ใหเ้ด็กคิด  (นภเนตร   ธรรมบวร , 2544 : 50)  นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงบทบาท
ครูในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ดงันีz  



50 

 

 Jackman   (1997 : 191-192) กล่าวถึง  บทบาทครูในการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหาร  ดงันีz  
 1.  การวางแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 2.  หาขอ้มูลวา่เด็กแพอ้าหารประเภทใด 
 3.  หาขอ้มูลเกี�ยวกบัความเชื�อแต่ละครอบครัวเกี�ยวกบัอาหาร  เช่น  อาหารประเภทใด
รับประทานได ้ อาหารประเภทใดรับประทานไม่ได ้
 4.  บูรณาการการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารใหเ้ขา้กบัเนืzอหาในหน่วยการเรียน 
 5.  อธิบายขอ้จาํกดัและบทบาทของเด็ก  เช่น  ลา้งมือดว้ยสบู่และนํz าก่อนและหลงัการ
เตรียมอาหาร  และใหเ้ด็กช่วยกนัตัzงกฎเกณฑใ์นขณะประกอบอาหาร 
 6.  ในเด็กเล็ก ให้ปฏิบัติ ง่ายๆ เช่น  การล้างผ ัก – ผลไม้  หั�นผ ัก – ผลไม้ ผสม
ส่วนประกอบอาหารเขา้ดว้ยกนัแลว้ชิม  เพื�อให้เด็กรู้สึกว่าตนเองประสบผลสําเร็จ  โดยไม่ตอ้งลง
มือประกอบอาหาร 
 7.  ครูมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก  ใหข้อ้สรุปที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัอาหาร  การกะประมาณอุปกรณ์
และกระบวนการต่างๆ  พูดซํz าๆ  เพื�ออธิบายใหเ้ด็กฟัง  เด็กจะไดเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะทางภาษา 
 8.  อภิปรายเกี�ยวกบัอาหารร่วมกบัเด็ก  เช่น  กลิ�นของอาหาร  ส่วนผสม  รสชาติ  รูปร่าง  
เป็นตน้ 
 9.  มีเวลาเพียงพอในการประกอบอาหาร  เพื�อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทัzงจากกระบวนการ
ในการทาํงานและผลของงาน 
 10. ในเด็กโต  ครูอธิบายลาํดบัขัzนการเจริญเติบโตของอาหาร  การเก็บเกี�ยว  การบรรจุ  
การขนส่ง  ร้านคา้หรือตลาด  การขาย  การขนส่งไปยงับา้น  การประกอบอาหารและการเสริฟ ครูมี
เวลาเพียงพอที�จะตอบคาํถามของเด็ก  ให้เด็กได้ทบทวนสิ�งที�เรียนรู้ด้วยวิธีที�หลากหลาย  เช่น  
เกมล็อตโต  เกมจบัคู่  อ่านหนงัสือ  สร้างหนงัสือ  ทศันศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะและข้อควรระวงัในการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 กุลยา      ตนัติผลาชีวะ  (2550 : 39 - 41)  กล่าววา่  สิ�งที�ผูใ้หญ่ตอ้งปฏิบติัเพื�อให้เด็ก
เรียนรู้จากกิจกรรมทาํครัว  มีดงันีz  
 1.  อาหารที�ให้เด็กทาํตอ้งปรุงง่าย  และให้คุณค่าทางโภชนาการอาหาร ทัzงนีz เพราะเมื�อ
ทาํเสร็จแลว้เด็กตอ้งไดกิ้นอาหารที�ทาํขึzนมาดว้ย  ชนิดอาหารคาวที�เลือกให้เด็กควรประกอบดว้ย  
ส่วนประกอบของอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการ  ส่วนอาหารและเครื�องดื�มควรเป็นอาหารเพื�อ
สุขภาพ 
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 2.  คุยกบัเด็กและสังเกตการทาํของเด็กเพื�อให้เด็กเรียนรู้ถึงการทาํที�ดีและถูกตอ้งตาม
ระเบียบการครัวจริงๆ สิ� งสําคญัที�ตอ้งดูคือ  เด็กล้างมือก่อนทาํอาหารหรือไม่  เด็กใส่เกลือ  ใส่
นํzาตาล หรือนํzาปลาอยา่งไร  จดัอาหารลงจานไดเ้รียบร้อยหรือไม่ 
 3.  กระตุน้ให้เด็กสังเกตไม่ว่าจะเป็นการดู  การจบั  การชิมหรือการดม  เพื�อให้เด็กได้
เรียนรู้ความแตกต่างของอาหารและเห็นการเปลี�ยนแปลงจากการปรุงแต่งอาหาร 
 4.  บอกชื�ออาหารและส่วนประกอบต่างๆ ให้เด็กรับรู้และมีการทบทวนความรู้บา้งดว้ย
การย ํzาถามวา่นี�อะไร  แต่ตอ้งเป็นไปดว้ยบรรยากาศที�ผอ่นคลาย 
 5.  ให้เด็กเรียนรู้กระบวนการงานครัวทัzงหมดที�เกี�ยวขอ้ง  ไม่วา่จะเป็นการเตรียม  การ
ปรุง  การจดัโตะ๊อาหาร  รวมถึงการลา้ง  จดัเก็บภาชนะหลงัการทาํครัว  ดงันีz  
 1)  ใหเ้ด็กร่วมลงมือทาํดว้ยตนเองใหม้ากที�สุด  ผูใ้หญ่ควรทาํเฉพาะสิ�งที�ตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัพิเศษ  เช่น  เมื�อตอ้งใช้ความร้อนในการทอด ผดั ตม้ ปอกเปลือก ซอย หรือสับ  แต่ก็
สามารถหั�น  ตี โขลก ปัz น ตดั มว้น ตวง วดั 
 สิ�งสําคญัถา้จะให้เด็กทาํอะไรตอ้งดูตามความสามารถของเด็กหรือไม่มีอนัตรายกบัเด็ก  
แต่ตอ้งใหเ้ด็กมีประสบการณ์มากที�สุด  อยา่ให้เพียงแต่ทาํเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  เช่น  ถา้จะให้เด็กหั�น  ควร
ให้เด็กใช้มีดพลาสติกหั�นซึ� งจะปลอดภยัสําหรับเด็กระวงัการทาํอาหารให้คอยสังเกตเด็กเพื�อให้
คาํแนะนาํไดแ้ก่  เด็กเขา้ใจวิธีการหั�นหรือไม่  เด็กถือมีด  ถือชาม  ถือแกว้เป็นไหม  เด็กจดัวางสิ�งที�
หั�นหรือจดัเตรียมไวถู้กไหม เช่น ผกั ผลไม ้ 
 2)  อุปกรณ์เครื�องครัวตอ้งจดัวางในตาํแหน่งที�เด็กนั�งหรือยืนแลว้สามารถหยิบจบัได้
สะดวก 
 จากที�กล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมีความสําคญัส่งผล
ต่อการคิดและแกปั้ญหา  ครูจึงมีบทบาทสําคญัในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นผูอ้าํนวย
ความสะดวกส่งเสริมการเรียนรู้   โดยการจดัสิ�งแวดลอ้มในชัzนเรียน  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ตลอดจนการถามคาํถามเพื�อกระตุ้นการคิดและแก้ปัญหา  เพื�อฝึกเด็กคิดและแก้ปัญหาที�เกิดขึz น
ระหวา่งการประกอบอาหาร  
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งานวจัิยที&เกี&ยวข้อง 
 

งานวจัิยที&เกี&ยวข้องกบัการคิดและแก้ปัญหา 
 
งานวจัิยในประเทศ 
   จากการศึกษางานวิจัยทัz งในและต่างประเทศ  พบว่ามีการวิจัยเกี�ยวกับการคิดและ
แกปั้ญหาการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารดงันีz  
   สายฝน    จารีต (2547 : บทคดัย่อ)  เพื�อศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมคาํถามปลายเปิดแบบเร้า  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียน
อนุบาลชัzนปีที�  2  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนหนองกุงพิทยานิคม  สํานกังานเขต
พืzนที�การศึกษาขอนแก่น  เขต  5  จาํนวน  คน  ทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาก่อนการ
จดักิจกรรมจาํนวน  5  ครัz ง และทดสอบหลงัการจดักิจกรรมอีก  5  ครัz ง  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พืzนฐาน  คือ  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  เพื�อศึกษาพฒันาการดา้นความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของกลุ่มเป้าหมาย   ผลวิจยัพบว่า  1) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมคาํถามปลายเปิดแบบเร้ามีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มสูงขึzน  
ซึ� งด้านที�   1)  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของตนเองที�ต้องแก้ไขทันที  ด้านที�   2)  
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของตนเองที�ไม่ตอ้งรีบแกไ้ข  ดา้นที�  3) ความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�น  ดา้นที�  4) ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูอื้�นพบวา่  
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทัzง 4  ดา้นก่อนและหลงัการจดักิจกรรมคาํถามปลายเปิดแบบเร้ามี
การเปลี�ยนแปลงเพิ�มสูงขึzน 2) พฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหา   ช่วงเวลาก่อนการจดั
กิจกรรมคาํถามปลายเปิดแบบเร้าเพิ�มขึzนระหวา่ง  0.03 – 0.09  พฒันาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา  ช่วงเวลาระหว่างก่อนการจดักิจกรรมกบัหลงัการจดักิจกรรมคาํถามปลายเปิดแบบเร้า
เพิ�มขึzนเท่ากบั  0.62  พฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ช่วงเวลาหลงัการจดักิจกรรม
คาํถามปลายเปิดแบบเร้าเพิ�มขึzนระหวา่ง    0.01 – 0.06  และช่วงเวลาที�มีพฒันาการความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหามากที�สุด  คือ ช่วงเวลาของการจดักิจกรรมคาํถามปลายเปิดแบบเร้า 
   ณัฏฐนิช    สะมะจิตร์( 2551 : บทคดัยอ่)  เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้การจดัประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจยั  เพื�อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการ
วิจยั คือ เด็กปฐมวยั  จาํนวน  25  คน  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนวดักงลาด  ตาํบล
ห้วยดว้น  อาํเภอดอนตูม  จ.นครปฐม  สํานกังานเขตพืzนที�การศึกษานครปฐม เขต 2  ผลการวิจยั
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พบวา่   ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนชัzนอนุบาลปีที�  2  ก่อนและหลงัไดรั้บการจดั
ประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวจิยั  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  0.05  โดยค่าเฉลี�ย
คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู ้เ รียนหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการวจิยัสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัประสบการณ์    ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�นสูงกวา่ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูอื้�น  ความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนที�มีต่อการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวิจยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัชอบมาก  ทาํให้
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดขณะเรียนรู้ดา้นประโยชน์ที�ไดรั้บ  ผูเ้รียนได ้ แกปั้ญหาของตนเอง  และปัญหา
ของผูอื้�น  ด้านบรรยากาศ  ผูเ้รียนสนุกสนานขณะเรียนรู้   ชอบทาํงานกลุ่มร่วมกับเพื�อนและ
ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการจดัประสบการณ์แบบกระบวนการวจิยัอีก 
   ณัฎฐ์รดา   ไชยอคัรพงษ ์ (2552 : 1)  เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยั  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวอริยสัจสี�   กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนระดบัชัzนอนุบาลปีที� 3 โรงเรียนมารียธ์งชยั  อาํเภอปักธงชัย  
จงัหวดันครราชสีมา  ภาคเรียนที�  2  ปีการศึกษา  2551  จาํนวน  34  คน  ทาํการทดลองจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้  4 สาระที�ควรเรียนรู้  ไดแ้ก่  เรื�องราวเกี�ยวกบัตวัเด็ก  เรื�องราวเกี�ยวกบั
บุคคลและสถานที�แวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  และสิ� งต่างๆรอบตวัเด็ก  เป็นเวลา  5  
สัปดาห์  สัปดาห์ละ  6  คาบ  คาบละ  30  นาที  รวม  30  คาบ เครื�องมือเก็บขอ้มูลใชแ้บบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาที�ผูว้ิจยัสร้างขึzน  ซึ� งมีความเชื�อมั�น  เท่ากบั  .83  วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติ t- test  แบบ Dependent  Samples ผลการวิจยัพบวา่เด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ตามแนวอริยสัจสี� มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ซึ� งเป็นไปตาม
สมมติฐานที�ตัzงไว ้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 ละไม    ธานี  (2552 :  บทคดัยอ่)  ศึกษาความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของเด็กอนุบาลชัzนปีที� 2 ที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปโรง
เรียนบา้นตาแท่นอาํเภอกนัทรลกัษ์จงัหวดัศรีสะเกษสํานกังานเขตพืzนที�การศึกษาศรีสะเกษเขต 4
ภาคเรียนที�  1   ปีการศึกษา 2552  ผลการวิจยัปรากฏดงันีz   1) เด็กชัzนอนุบาลปีที� 2  ที�ไดรั้บการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปคะแนนเฉลี�ยความคิดสร้างสรรคห์ลงัทดลองครัz งที� 1  
(X  =  41.82) และหลงัทดลองครัz งที�สอง( X  =  43.53 ) สูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อนทดลอง ( X = 
36.47)  2) เด็กชัzนอนุบาลปีที� 2 หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของไฮสโคปมี
ความคิดสร้างสรรคจ์ากการวดัแต่ละช่วงเวลาสูงกวา่ก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด
ไฮสโคปอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .001  Mahasarakham University    3) เด็กชัzนอนุบาลปีที� 
2 ที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปมีคะแนนเฉลี�ยการคิดแกปั้ญหาหลงั
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ทดลองครัz งที� 1 ( X = 26.18) และหลงัทดลองครัz งที�สอง  ( X = 26.00) สูงกวา่คะแนนเฉลี�ยก่อน
ทดลอง ( X = 20.64)   4)  เด็กชัzนอนุบาลปีที� 2 หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของ
ไฮสโคปมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01โดยสรุปการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคิดของไฮสโคปเป็นการจดักิจกรรมที�เน้นส่งเสริมให้เด็กคิดวางแผนปฏิบติัและ
ทบทวนพร้อมทัzงให้เด็กเรียนรู้ผา่นการลงมือกระทาํซึ� งวิธีการนีz ส่งผลให้เกิดทกัษะกระบวนการคิด
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 จิราวรรณ    จนัทะศรี (2553 : บทคดัย่อ)  เพื�อศึกษาทกัษะการคิดแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยัโดยใช้การจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการวิจยัครัz งนีz เป็น
เด็กปฐมวยั  ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัzนอนุบาลปีที�  3  โรงเรียนปรีชานุศาสน์  อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี  
ภาคเรียนที�  2   ปีการศึกษา  2552  จาํนวน  1  ห้องเรียน    จาํนวน 30  คน  ซึ� งไดม้าจากกลุ่มแบบ
เจาะจง  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแผนการจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้  
ผลการวิจยัพบวา่  เด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้  มีทกัษะการคิด
แก้ปัญหาโดยรวมและรายด้าน  ได้แก่  การคิดแก้ปัญหาของตนเองที�ต้องแก้ไขทันที  การคิด
แกปั้ญหาของตนเองที�ไม่ตอ้งแกไ้ขทนัที  การคิดแกปั้ญหาของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�น และการ
คิดแกปั้ญหาของผูอื้�นสูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัประสบการณ์  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .05  
เด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้  มีทกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยรวม
และรายดา้น  ไดแ้ก่  การคิดแกปั้ญหาของตนเองที�ตอ้งแกไ้ขทนัที  การคิดแกปั้ญหาของตนเองที�ไม่
ตอ้งแกไ้ขทนัที  การคิดแกปั้ญหาของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�นและการคิดแกปั้ญหาของผูอื้�นสูงกวา่
เกณฑ ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 
   ขวญัจิรา    ภูสังข ์(2547 : 53 - 54)  ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัที�
ไดรั้บการจดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื�อการเรียนรู้  
กลุ่มตวัอยา่งคือ  นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัzนอนุบาลปีที� 1 
 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2546   โรงเรียนวดัสิตาราม  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 20 คน ไดรั้บการ
จดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอาหารโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื�อการเรียนรู้  โดยมี
ดว้ยกนั 5 ขัzนตอนดงันีz   ขัzนผูเ้รียนลงมือปฏิบติัอยา่งมีชีวิตชีวา  ขัzนผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมร่วมกบั
ผูอื้�น  ขัzนผูเ้รียนไดน้าํความรู้มาประยุกตใ์ชไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  ผลการศึกษาพบวา่การ
จดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอหารโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื�อการเรียนรู้  เด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถทางพหุปัญญาทุกดา้นสูงขึzนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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   รสวรรณ     สวา่งพลอย  (2555 : บทคดัย่อ) การพฒันาพฤติกรรมการใชภ้าษาของเด็ก
ปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการประกอบอาหารโดยการใชบ้นัทึกขอ้มูล โดยมีจุดมุ่งหมายดงันีz  1)
เพื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวยัก่อนและระหว่างได้รับการจดักิจกรรม
ประกอบอาหารโดยการใช้บนัทึกขอ้มูล 2) ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวยั
ช่วงเวลาระหวา่งการจดักิจกรรมการประกอบอาหารโดยใชก้ารบนัทึกขอ้มูล ประชากรเป็นนกัเรียน
ที�กาํลงัศึกษาอยู่ชัzนนอุบาลปีที�  3/3  อายุ 5 – 6  ปี  ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศรังสิต  อาํเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน 26 คน การทดลองใชแ้บบการวิจยัแบบ
กึ�งทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ครัz ง รวมทัzงสิzน 40 ครัz ง เครื�องมือที�ใช้
ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลและแบบสังเกต
พฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวยั มีค่าความเชื�อมั�น .84 สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ
ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบว่า ระหว่างการจดักิจกรรมประกอบอาหารโดย
การใช้บนัทึกขอ้มูลเด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวยัช่วงเวลาระหว่างการจดั
กิจกรรมการประกอบอาหารโดยใชก้ารบนัทึกขอ้มูลมีแนวโนม้สูงขึzน 
   สุพรพิศ     ผลรักษา (2556 : บทคดัย่อ) เพื�อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการสังเกต
ของเด็กปฐมวยัโรงเรียนราษฎร์พฒันา จงัหวดัสุรินทร์ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการประกอบ
อาหารโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนที�กาํลงัศึกษาอยู่ชัzนอนุบาลปีที� 2 ภาค
เรียนที� 2 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนราษฎร์พฒันา  จงัหวดัสุรินทร์  จาํนวน 22 คนซึ� งไดม้าโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม  เครื�องมือที�ใช ้คือ 1) คู่มือการจดักิจกรรมประกอบอาหารโดยใชว้รรณกรรมเป็นฐาน
เพื�อส่งเสริมความสามารถดา้นการสังเกต 2) แบบวดัความสามารถดา้นการสังเกต สถิติที�ใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถ
ดา้นการสังเกตของเด็กปฐมวยัโรงเรียนราษฎร์พฒันา หลงัการจดักิจกรรมการประกอบอาหารโดย
ใชว้รรณกรรมเป็นฐาน สูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ที�ระดบั .01 
   จากการศึกษางานวิจยัของนกัวิชาการ  และศึกษางานวิจยัระดบัปฐมวยัในดา้นการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารและงานวิจยัดา้นการคิดและแกปั้ญหา  ผูว้ิจยัส่วนใหญ่มีความสนใจ
มุ่งพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาเป็นส่วนใหญ่ได้แก่  ความสามารถในการฟังและการพูด   
ความสามารถด้านพหุปัญญา  ทกัษะพืzนฐานทางคณิตศาสตร์   ส่วนทางด้านสังคมก็มีเพียงการ
พฒันาระเบียบวนิยัดงันัzนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารสามารถส่งผลให้เด็กมีความสามารถ
ในการคิดและแกปั้ญหาได ้
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งานวจัิยในต่างประเทศ 
   Tallent  (1985 : 30)  ศึกษาวิจยัเรื�อง  The  Future  Problem  Solving  Program : An  
Investigation  of  Effects  on  Problem  Solving  Ability  จุดประสงคข์องการวิจยัเพื�อการศึกษา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนที�มีความสามารถพิเศษ  ของโรงเรียนที�อยู่ในชาน
เมืองทางตะวนัออกเฉียงใตข้องรัฐแทกซสั  โดยมีนกัเรียนกลุ่มทดลอง  จาํนวน  33 คน  กลุ่มควบคุม  
จาํนวน  28  คน  เป็นเวลา  5  เดือน  ผลของการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบวา่  คะแนนรวมทัzงหมดอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ไม่มีความแตกต่างกนัในการแสดงออกใน  2  
ขัzนตอน  คือ  วธีิการแกปั้ญหาที�ดีที�สุด  และการนาํเสนอวธีิการแกปั้ญหาที�ดีที�สุด 
   Alexamder  and  Dufner  (1987 , อา้งถึงใน  สุกญัญา   ยุติธรรมนนท ์ 2539 : 22)  ศึกษา
ผลของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนเวสลาโก  รัฐเท็กซัส  แบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มแรกจะไดรั้บการสอนตามกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตส่วน
กลุ่มที�  2  จะไดรั้บการสอนทกัษะการคิด  ผลการทดลอง  พบวา่  ทัzงสองกลุ่มมีความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาไดเ้พิ�มขึzนเหมือนกนั  และมีผูเ้สนอแนะให้ใชก้ารฝึกทัzง  3  วิธีร่วมกนัจะไดผ้ลดีกวา่ใช้
กระบวนการใดเพียงอยา่งเดียว 
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สรุป 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546  หลกัสูตร
ปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์ไดเ้ป็น
รูปแบบการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารและนาํรูปแบบไปจดัประสบการณ์เพื�อพฒันาทกัษะใน
การคิดและแกปั้ญหาของนกัเรียนชัzนอนุบาลศึกษาปีที�2 โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) สํานกังาน
เขตพืzนที�การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  ผูว้ิจยัพบว่าการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารสามารถพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาในผูเ้รียนไดเ้ป็น
ระบบมีรูปแบบขัzนตอนที�แน่นอนในระหว่างการจัดประสบการณ์ประกอบอาหารผู ้เรียนมี
พฒันาการในด้านร่างกายผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทัzงห้ามีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ� งแวดล้อม
รอบตวัผูเ้รียนระดบัปฐมวยัได้มีโอกาสศึกษาลงมือปฏิบติัฝึกการแก้ปัญหาทาํให้สมองไดรั้บการ
พฒันาและคุน้เคยกบัการสรุปความคิดวิธีการแกปั้ญหาอย่างเป็นรูปแบบมากขึzนสมองได้รับการ
พฒันาเรียนรู้จากความสนใจและความทรงจาํ (Attention And Memory) การคิดและแกปั้ญหาและ
การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  เป็นการจดักิจกรรมเพื�อให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงที�เป็น
รูปธรรมผ่านขัzนตอนและกระบวนการประกอบอาหารประเภทต่างๆที�เหมาะสมกบัพฒันาการเด็ก
เพื�อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เกิดความคิดรวบยอดและพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆอยา่งสมดุลจากการได้
ลงมือปฏิบติัจริงโดยใชป้ระสาทสัมผสัทัzงหา้ในการเรียนรู้จนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเองการ
จดัประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�เน้นเด็กเป็นสําคญั (Child 
centered) เด็กจะไดรั้บการพฒันาทางดา้นภาษา  เด็กไดเ้รียนรู้คาํศพัท์ใหม่ๆจากชื�อผกัดา้นสังคม
ศึกษา  เด็กไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบักิจกรรมที�บา้น  ไดท้าํงานเป็นกลุ่ม  การทาํงานร่วมกบัผูใ้หญ่ในการ
ทาํอาหาร  การจดัอาหาร  วฒันธรรมการกิน  การจาํแนกอาหาร เด็กและผูใ้หญ่  ดา้นวิทยาศาสตร์  
ไดเ้รียนรู้ว่าอาหารไดม้าจากอะไรบา้ง  มีการเปลี�ยนแปลงรูปร่างไดอ้ยา่งไร  โดยการสังเกตการณ์
เปลี�ยนแปลงของอาหารขณะที�ปรุง  เขา้ใจเรื�องปริมาณและการซืzอขายสุขภาพและความปลอดภยั 
เขา้ใจวา่อาหารหลายชนิดที�ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต  ไดเ้ขา้ใจวา่การทาํอาหารสามารถทาํไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัดงันัzนผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารโดยมีขัzนตอน ดงันีz  1) ขัzน
เตรียมกิจกรรม   2) ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็กและครู   3) ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู  เพื�อพฒันา
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
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บทที&  3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

  
 การวจิยัเรื�องนีz “การพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการ
จดัประสบการณ์ประกอบอาหาร”เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  แบบ Pre – 
Experimental  Designs  แบบหนึ�งกลุ่มทดสอบหลงั (One – Shot  Case Design) โดยมีเด็กปฐมวยั
ชาย – หญิง  ชัzนอนุบาลปีที�  2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) อาํเภอนครชยัศรี
จงัหวดันครปฐม  ซึ� งมีรายละเอียดและขัzนตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันีz  
 
ประชากร 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครัz งนีz คือ  เด็กปฐมวยั ที�กาํลังศึกษาอยู่ในชัzนอนุบาลปีที�2  
โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา  2559  
จาํนวน  2  หอ้งเรียน   จาํนวนนกัเรียน  48 คน   
  
กลุ่มตัวอย่าง 

เด็กปฐมวยัชาย - หญิง  อายุระหวา่ง 5 –  6 ปี  ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัzนอนุบาลปีที�  2 

โรงเรียนวดัไทร(สินศึกษาลยั) อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที�  1 ปีการศึกษา 2559
จาํนวน  20  คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  Random  Sampling)  โดยห้องเรียนเป็นหน่วย
ของการสุ่ม 

 
ตัวแปรที&ศึกษา 
 ตวัแปรตน้ คือ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 ตวัแปรตาม คือ  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
 

แบบแผนการวจัิย 
 การวิจยัครัz งนีz เป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research) แบบแผนขัzนตอนการ
วิจยัขัzนพืzนฐาน  (Basic Research)  แบบหนึ�งกลุ่มทดสอบหลงั (One – Shot  Case Design)   ซึ� งมี
รูปแบบดงัแผนภูมิที�  2 ดงันีz  
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แผนภูมิที�  2  แบบแผนการวจิยัแบบ  One – Shot  Case Design 
 
สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการทดลอง 

X          คือ   การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 T2 คือ การทดสอบความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงัการจดั 
   ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 
การดําเนินการวจัิย 
 เพื�อเป็นแนวทางในการวจิยัตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดจึงไดก้าํหนดรายละเอียดของการ
ดาํเนินการวจิยัไว ้ 3  ขัzนตอนดงัต่อไปนีz  
 ขั#นตอนที&  1  การจัดเตรียมการวจัิย 

เป็นการจดัเตรียมการวิจยัให้เป็นขัzนตอนการดาํเนินการวิจยัมีขัzนตอนประกอบดว้ยการ
กาํหนดปัญหาการวิจยักาํหนดกรอบแนวคิดที�ใช้ในการวิจยักาํหนดวตัถุประสงค์คาํถามการวิจยั
สมมติฐานการวิจยัการออกแบบการวิจยักาํหนดแนวทางการจดัประสบการณ์ด้วยการประกอบ
อาหารทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องโดยการศึกษาจากเอกสารตาํราขอ้มูลสารสนเทศรวมทัzง
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์   จดัทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในคิดและ
แกปั้ญหาหาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของเครื�องมือหาความเชื�อมั�นและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ
การเสนอความเห็นชอบโครงการวจิยัจากบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ขั#นตอนที&  2  การดําเนินงานตามโครงการวจัิย 
 เป็นขัzนตอนที�ผูว้ิจยัใชเ้ครื�องมือที�พฒันาขึzนในขัzนตอนที�  1  ไปดาํเนินการทดลองและ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง   แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั#นตอนที&  3  การรายงานผลการวจัิย 
 เป็นขัz นตอนการจัดทํา ร่างรายงานผลการวิจัยการเสนอรายงานผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้นาํไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม
ประเด็นที�กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์จดัพิมพ์และรายงานผลการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิต
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากรเพื�อขออนุมติัจบการศึกษา 

                                          X                              T2 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 เพื�อใหก้ารวจิยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ครัz งนีz เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆเกี�ยวกบัวิธีวิจยัประกอบดว้ย
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตวัแปรที�ศึกษาเนืzอหาที�ใชใ้นการวิจยัระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลองแบบ
แผนการวิจยัเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัการดาํเนินการทดลองการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปนีz  
 
เนื#อหาที&ใช้ในการวจัิย 
 เนืzอหาสาระที�ใช้ในการวิจยัเป็นไปตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนวดัไทร 
(สินศึกษาลยั) ชัzนอนุบาลปีที�  2  จาํนวน  8  หน่วย  ไดแ้ก่  1)หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 1  2)หน่วย
ผลไม ้ 3)หน่วยไข่  4)หน่วยสวสัดีปีใหม่  5)หน่วยขา้ว 6)หน่วยสัตว ์ 7)หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 2  
8) หน่วยไมด้อกไมป้ระดบั 
 
ระยะเวลาที&ใช้ในการทดลอง 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดระยะเวลาดาํเนินการทดลองช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559  เป็นเวลา  4  สัปดาห์   สัปดาห์ละ 2  ครัz ง   ครัz งละ 60 นาที 
 
เครื&องมือที&ใช้ในการวจัิย 
 การวจิยัครัz งนีzผูว้จิยัไดก้าํหนดเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 
 1.  แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารในการ
นีzผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มีลกัษณะ  ดงันีz   เป็นแผนการจดัประสบการณ์ที�เนน้
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติั  ประกอบดว้ยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบอาหาร 3 ขัzนตอน  1) 
ขัzนเตรียมกิจกรรม   2) ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็กและครู  3) ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู มีจาํนวน 8 
หน่วย  
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  เป็นแบบสังเกต
พฤติกรรม 1) ความสามารถในการอธิบายวิธีการปรุงอาหาร 2) ความสามารถในการบอก
ส่วนประกอบของอาหาร 3) ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน 4) ความสามารถในการ
อธิบายวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 5) ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน  ดา้นละ  1  
ข้อ ทาํการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  โดยสังเกตเด็กเป็น
รายบุคคล จาํนวน  8  หน่วย  เป็นเวลา  4  สัปดาห์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)   
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 3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  จาํนวน 10 สถานการณ์เป็น
แบบทดสอบปฏิบติัจริง (Performance  test) ที�ใชส้ถานการณ์กาํหนดโดยเป็นการทดสอบการคิด
และแกปั้ญหาของตนเองที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�น    
 
การสร้างเครื&องมือที&ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือต่างๆที�ใช้ในการวิจยัเป็นเครื� องมือที�ผูว้ิจยัสร้างขึzนมีวิธีการขัzนตอนในการ
สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือดงันีz  
 1.  การสร้างแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหาร จาํนวน  8  หน่วย  มีขัzนตอนการสร้างดงันีz  
  1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช  2546  คู่มือการสร้างหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช  2542  แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2)  
พ.ศ.  2545  หลกัสูตรปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  ขอ้มูลพฒันาการเด็กการสร้างแผนการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 1.2  วเิคราะห์หลกัสูตรปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  ความสัมพนัธ์ของ
มาตรฐานและคุณลกัษณะที�พึงประสงคแ์ละสภาพที�พึงประสงคข์องเด็กปฐมวยั  อาย ุ5 - 6  ปี
ประสบการณ์สาํคญัและสาระที�ควรเรียนรู้ 
 1.3 ศึกษารายการอาหารและวิธีการประกอบอาหารและคดัเลือกรายการอาหารและ
วิธีการประกอบอาหาร ที�เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ มีขัzนตอนการประกอบอาหารไม่ซบัซ้อน 
ไม่เป็นอนัตราย โดยมีรายการอาหาร  ดงันีz  
 1.4 นาํเสนอรายการอาหารและวธีิการประกอบอาหารที�คดัเลือกเสนอต่อ 
คณะกรรมการผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน  เพื�อประเมินความเหมาะสมและ
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  
กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนในการจดัคุณภาพของรายการอาหารและวธีิการประกอบอาหาร
แบ่งเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมีความหมายดงันีz  
   5  หมายถึง     เหมาะสมมากที�สุด 
   4  หมายถึง     เหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง     เหมาะสมนอ้ย 
   1  หมายถึง     เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
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 นําคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญมาหาค่าเฉลี�ย (×� ) และค่าส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมีความหมายดงันีz  
  ค่าเฉลี�ย   4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย   3.51 – 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี�ย   2.51 – 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย   1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย   1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
 ถา้ค่าเฉลี�ยคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมีค่าตัzงแต่  3.51 ขึzนไป  และมีค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน  1.00  แสดงว่ารายการอาหารและขัzนตอนประกอบอาหารมีความ
เหมาะสมโดยไดค่้าเฉลี�ย (×� ) 4.70  และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  .53  อยู่ในระดบั
เหมาะสมมากที�สุด และได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร ตามที�
ผูเ้ชี�ยวชาญแนะนาํดงันีz  
 1.  เพิ�มจุดประสงค ์ประสบการณ์สาํคญัและกิจกรรมใหค้รอบคลุมการคิดและแกปั้ญหา 
 2.  เพิ�มรูปแบบวธีิการของขัzนนาํและขัzนสรุปใหมี้ความหลากหลาย ใหเ้ด็กไดฝึ้กคิดและ
แกปั้ญหา 
 นาํรายการอาหารและขัzนตอนประกอบอาหารมาสร้างแผนการจดัประสบการณ์ ซึ� งมี
ขัzนตอนประกอบอาหาร ดงันีz   1) ขัzนเตรียมกิจกรรม ครูนาํเขา้สู่บทเรียน  2) ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็ก
และครู  ครูสาธิตประกอบอาหาร   เด็กลงมือปฏิบติัตามลาํดบัขัzนตอนการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหาร หาวิธีแกปั้ญหา  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรม   3) ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู  สรุปวิธีการ
ประกอบอาหาร  สรุปวธีิการแกปั้ญหา  การประเมินผลการนาํเสนอผลที�ไดล้งมือปฏิบติัมาอธิบาย 

1.5  เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหารต่อ
คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน5ท่านเพื�อตรวจสอบพิจารณาความ
ถูกตอ้งความเหมาะสมของเนืzอหา   การจดัประสบการณ์แต่ละขัzนตอน  และความสอดคลอ้งของ
องคป์ระกอบต่างๆในแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  นาํมาแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง  โดยใช้
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)   กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของ
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  แบ่งเป็น 5 ระดบั  
 นาํคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญมาหาค่าเฉลี�ย   (×� )  และค่าส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 5 ระดบั  
 1.6  นาํแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชก้ารจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารที�แกไ้ขแลว้นาํไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัคือ    
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เด็กนกัเรียนชัzนอนุบาลปีที�  2  ภาคเรียนที�  1 โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  ตาํบลท่ากระชบั  
อาํเภอนครชัยศรี  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  48  คน  เพื�อศึกษาความเป็นไปได้และปรับปรุง
แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ดียิ�งขึzนเมื�อนาํแผนการจดัประสบการณ์ไปทดลองใช้พบว่า  
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามลาํดบัขัzนตอนแผนการจดัประสบการณ์ 

 1.7  นาํแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ประกอบ 

อาหารไปใช้ในการวิจยักบัเด็กปฐมวยั ชาย - หญิง  อายุระหว่าง 5 – 6 ปี  ที�กาํลงัศึกษาอยู่ในชัzน
อนุบาลปีที�  2  โรงเรียนวดัไทร  (สินศึกษาลยั)   อาํเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม   ภาคเรียนที�  1 

ปีการศึกษา  2559  จาํนวน  1 ห้องเรียน 20  คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  
Sampling)  โดยหอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม  มีจาํนวนแผนการจดัประสบการณ์  8  หน่วย 

ดงัรายละเอียดในแผนภูมิที�  3 
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ขัzนตอนการสร้างและพฒันาแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารมีแสดงในแผนภูมิที� 
 3   ดงันีz  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
แผนภูมิที�  3  ขัzนตอนการสร้างและพฒันาแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจดั 
 ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 

ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช  2546  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัไทร 
การสร้างแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบอาหารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัโรงเรียนวดัไทร  

ศึกษารายการอาหารและขัzนตอนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารคดัเลือกรายการอาหาร 

นาํรายชื�ออาหารและขัzนตอนการจดัประสบการณ์ต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อประเมินความเหมาะสม และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยใชแ้บบประเมินแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 

นาํรายชื�ออาหารมาสร้างแผนการจดัประสบการณ์โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ 
ประกอบอาหาร  จาํนวน  8  หน่วย 

เสนอแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน เพื�อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของเนืzอหา 

การจดัประสบการณ์แต่ละขัzนตอนเพื�อนาํมาแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง 
 

นาํแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารไปใชใ้นการวิจยั 

นาํแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ นาํไปทดลองใชก้บั 
เดก็ปฐมวยัที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  เพื�อนาํขอ้มูลไปปรับปรุง 
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 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  และแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
และแกปั้ญหา หลงัจากไดรั้บการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 2.1  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  มีลกัษณะเป็น 
    2.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
ตามความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา   
  2.1.2  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมตามความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  
จาํนวน  1  ฉบบั แบ่งแบบสังเกตเป็น 5 ดา้น  ประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการอธิบายวิธีการ
ปรุงอาหาร 2) ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหาร 3) ความสามารถในการบอก
เหตุผลที�เลือกวตัถุดิบทดแทน 4) ความพยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 5) ความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน มีลกัษณะเป็นแบบ(Rubric)  คือ ระดบัมาก 3ระดบัปานกลาง  2   
ระดบันอ้ย  1 ถา้ค่าเฉลี�ยตัzงแต่  3.5 ขึzนไปอยูใ่นระดบัมาก  และแบ่งเกณฑก์ารประเมิน  ดงันีz    
 2.50   -   3.00     หมายถึง   มีระดบัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่น 
  ระดบัมาก 
 1.50   -   2.49     หมายถึง   มีระดบัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่น 
  ระดบัปานกลาง    
 1.00   -   1.49     หมายถึง   มีระดบัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา อยูใ่นระดบั 
                                            นอ้ย 
โดย มีขัzนตอนการสร้างดงันีz  
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ตารางที�  15   เกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็ก 
                      ปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1.   ความสามารถในการ    
      อธิบาย 
      วธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3  
ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้  2  
ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้  1   
ขัzนตอน 

2.  ความสามารถในการ   
     บอกส่วนประกอบของ 
     อาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น
ส่วนประกอบ         
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือเลือก
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือเลือก
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3.  ความสามารถในการ 
     บอกวตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้ 3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้ 2  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้ 1 ขอ้ 

4.  ความสามารถในการ 
     อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
     ดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา    
ได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ได ้ 2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ได ้ 1  วธีิ 

5.  ความสามารถในการ   
     ตดัสินใจ 
     เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน    
ได ้ 3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้ 2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน    
ได ้ 1 ชนิด 

 
 2.1.3 เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  ต่อ
คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ชี�ยวชาญ  5 ท่าน  เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความ
เหมาะสมของเนืzอหา  และนาํมาแก้ไขปรับปรุงขอ้บกพร่อง  โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scail)  กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ
คิดและแกปั้ญหา  แบ่งเป็น  5  ระดบั  แต่ละระดบัมีความหมายดงันีz  
   5  หมายถึง     เหมาะสมมากที�สุด 
   4  หมายถึง     เหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง     เหมาะสมนอ้ย 
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   1  หมายถึง     เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
 นําคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญมาหาค่าเฉลี�ย (×� ) และค่าส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 5 ระดบัแต่ละระดบัมีความหมายดงันีz  
  ค่าเฉลี�ย   4.51 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย   3.51 – 4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี�ย   2.51 – 3.50 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย   1.51 – 2.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
              ค่าเฉลี�ย   1.00 – 1.50 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
 ถา้ค่าเฉลี�ยคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมีค่าตัzงแต่  3.51 ขึzนไป  และมีค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน  1.00  ถือวา่แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
นัzนมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง  ซึ� งผลที�ไดค่้าเฉลี�ย  (×� ) = 4.80 และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = .40  อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที�สุด  และได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญแนะนาํ  ดงันีz   
 1.  ควรมีการแยกแบบสังเกตเป็นรายบุคคลก่อนเพราะตอ้งสังเกตหลายครัz ง  แลว้จึง
นาํมาสรุป 
 2.  เกณฑร์ะดบัคุณภาพยงัไม่เหมาะสมไม่ตรงตามจุดประสงคด์า้นการคิดและแกปั้ญหา
ชดัเจน 
 3.  ปรับแกเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมดา้นที�1 – 5 ใหม่ 

 2.1.4  นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  ที�ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวยัที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเด็ก
ปฐมวยัชาย - หญิง  อายุระหวา่ง 5 - 6  ปี ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัzนอนุบาลปีที�  2 โรงเรียนวดัไทร (สิน
ศึกษาลยั) อาํเภอนครชยัศรี   จงัหวดันครปฐม   ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559  เมื�อนาํแบบสังเกต
มาใช้กบัเด็ก จึงพบว่า สามารถใช้กบัเด็กได ้ เพราะมีการแยกเป็นรายบุคคล แลว้จึงนาํมารวมเพื�อ
สรุปง่ายต่อการใชส้ังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 

 2.1.5  นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  ไปใช้จริงกบั   
เด็กปฐมวยั ชัzนอนุบาลปีที�  2  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)   
ตาํบลท่ากระชบั  อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  จาํนวน  8  หน่วย ดงัรายละเอียดในแผนภูมิ 
ที� 4 
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ขัzนตอนการสร้างและพฒันาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหามี 
ดงันีz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภูมิที�  4  ขัzนตอนการสร้างและพฒันาแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ       
 แกปั้ญหา 
 
 2.2  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา คะแนนเต็ม 30 คะแนน  เป็น
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาโดยได้รับการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหาร  เป็นแบบทดสอบปฏิบติัจริง (Performance  Test)  จากกรณีศึกษาที�ใชส้ถานการณ์กาํหนด 
โดยมี  10  สถานการณ์กาํหนดคะแนนสถานการณ์ละ 3  คะแนนมีรายละเอียดดงันีz  
  3 คะแนน  หมายถึง    เด็กบอกวธีิการ  วตัถุดิบทดแทน  ไดจ้าํนวน 3  ชนิด 
  2 คะแนน  หมายถึง  เด็กบอกวธีิการ  วตัถุดิบทดแทน  ไดจ้าํนวน 2 ชนิด 
  1 คะแนน  หมายถึง     เด็กบอกวธีิการ  วตัถุดิบทดแทน  ไดจ้าํนวน 1 ชนิด 

ศึกษาเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิด 
แ                                                            และแกปั้ญหา    

สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 

เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาต่อคณะกรรมการ 
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน  เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ความเหมาะสมของเนืzอหา 

      นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาที�ปรับปรุง แกไ้ขแลว้  
ทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

เพื�อนาํขอ้มูลไปปรับปรุงเครื�องมือ 

นาํแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไปใชจ้ริงกบัเด็กปฐมวยั                 
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โดยมีเกณฑก์ารประเมิน  ดงันีz    
   3   หมายถึง   นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมาก 
   2   หมายถึง   นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบั 
                   ปานกลาง 

1 หมายถึง   นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
และแบ่งเกณฑก์ารประเมิน  ดงันีz    

2.50 -  3.00    หมายถึง   มีระดบัพฤติกรรมการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมาก 
1.50 -  2.49   หมายถึง   มีระดบัพฤติกรรมการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบั 
                                       ปานกลาง    

  1.00  - 1.49   หมายถึง   มีระดบัพฤติกรรมการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
โดย มีขัzนตอนการสร้างดงันีz  
  2.2.1  ศึกษาเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาและ
เครื�องมือประเมินความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
  2.2.2  นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัมากาํหนดเป็นสถานการณ์เพื�อ
ประเมินความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัเพื�อเป็นเครื�องมือการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ดว้ยประกอบอาหาร 
  2.2.3  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  จาํนวน  10 ขอ้มา
สร้างเป็นแบบทดสอบการปฏิบติั (Practice  test) ที�ใชส้ถานการณ์กาํหนดเป็นแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
 2.2.4  เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาต่อคณะกรรมการ
ที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชี�ยวชาญ5ท่านเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งความเหมาะสมของเนืzอหา
และนาํมาแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง  โดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) กาํหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  แบ่งเป็น  5  
ระดบั   
 นําคะแนนความคิดเห็นจากผู ้เ ชี� ยวชาญมาหาค่าเฉลี�ย (×� ) และค่าส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายออกเป็น 5 ระดบั  
 ถา้ค่าเฉลี�ยคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญมีค่าตัzงแต่  3.50 ขึzนไป  และมีค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน  1.00  ถือวา่แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหานัzนมี
ความเหมาะสมสอดคลอ้ง  ซึ� งไดค่้าระดบัคะแนน ค่าเฉลี�ย (×�) = 4.70 และค่าส่วนเบี�ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) =  .59  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากที�สุด และไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญแนะนาํดงันีz  
                       1.  ระดบัคุณภาพควรใช ้ 

3  คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาไดดี้เหมาะสมกบั 
สถานการณ์ 

2  คะแนน หมายถึง แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาไดพ้อใชเ้หมาะสม 
   กบัสถานการณ์ 
1  คะแนน  หมายถึง แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาตอ้งปรับปรุงไม่ 
   เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ใหเ้หมือนกบัแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
 2.  เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 2 เด็กตอบไม่เหมาะสมไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาก็แสดงวา่
เขายงัแกปั้ญหาไม่ได ้ เช่นเดียวกบั ระดบั 1 เพียงแต่เด็กจะไม่พูด  ควรปรับใหเ้ห็นวา่มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาที�แตกต่างกนั 

 2.2.5  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้
นาํไปทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือเด็กปฐมวยัชาย - 
หญิง  อายุระหวา่ง 5 – 6  ปี ที�กาํลงัศึกษาอยูใ่นชัzนอนุบาลปีที�  2 โรงเรียนวดัไทร(สินศึกษาลยั)
อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559 

  2.2.6  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไปใชเ้ป็นจริงกบัเด็ก
ปฐมวยั ชัzนอนุบาลปีที�  2  ภาคเรียนที�  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั)  ตาํบล 
ท่ากระชบั  อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 10 สถานการณ์ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิที� 5 
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 ขัzนตอนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหามีขัzนตอนดงันีz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที� 5  ขัzนตอนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
 
 
 

ศึกษาเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
และเครื�องมือในการคิดและแกปั้ญหาเพื�อเป็นแนวทางในการสร้าง 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
 

นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัมากาํหนดเป็นรูปภาพสถานการณ์เพื�อ
ประเมินการความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยครอบคลุม 5 ดา้น 

นาํรูปภาพสถานการณ์ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหามาสร้าง 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 

เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาต่อคณะกรรมการที�ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง  ความเหมาะสมของ

เนืzอหาและนาํมาแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง 

นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้  นาํไป
ทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั   

เพื�อนาํขอ้มูลไปปรับปรุง  
และหามือ 

นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไปใชจ้ริงกบัเด็กปฐมวยั 
ชัzนอนุบาลปีที�  2  ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) 

อ.นครชยัศรี  จ.นครปฐม 
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 เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาซึ�งมีเกณฑก์ารประเมิน  ดงันีz    
 เกณฑ์ให้คะแนนรวมจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา ดงันีz  
  3  หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมาก 
  2  หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1  หมายถึง     นกัเรียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
 
การดําเนินการทดลอง 
 ในการดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัแบ่งเป็น3ขัzนตอนดงันีz  
 1.  ขัzนก่อนการทดลองเป็นขัzนที�ผูว้จิยัทาํการประเมินก่อนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Pretest)  ของเด็กปฐมวยั  ชัzนอนุบาลปีที� 2 ที�เป็นกลุ่มทดลอง  โดยใชแ้บบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  จาํนวน 10 สถานการณ์ 
 2.  ขัzนทดลอง 

2.1  ผูว้จิยัจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแผนการจดัประสบการณ์ 
ประกอบอาหารดาํเนินการทดลองช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคเรียนที�1ปีการศึกษา 2559 
เป็นเวลา  4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  2 ครัz ง  ครัz งละ  60  นาที  โดยมีขัzนตอนการจดัประสบการณ์  ดงันีz   
1) ขัzนเตรียมกิจกรรม  2) ขัzนปฏิบติักิจกรรมเด็กและครู  3) ขัzนสรุปกิจกรรมเด็กและครู   

    2.2  ทาํการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาโดยใชแ้บบสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  เพื�อสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหาร  4  สัปดาห์   จาํนวน 8 ครัz ง  คือ สัปดาห์ที� 1 ถึง สัปดาห์ที�  4 

 3.  ขัzนหลงัการทดลอง 
  3.1  ทดสอบหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้(Posttest)  กบักลุ่มทดลองโดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัที�ใชห้ลงัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เพื�อวิเคราะห์ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

  3.2  นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา และแบบ
สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหามาตรวจสอบผลการทดลอง  แลว้นาํผลที�ไดม้า
วเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติเพื�อทดสอบสมมติฐาน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  สําหรับการวจัิยครั#งนี#มีรายละเอยีด ดังนี# 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา หลงัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา โดยการหาค่าเฉลี�ย (×� ) และค่า
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

  2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาเมื�อสิzนสุดการจดั 
 ประสบการณ์ประกอบอาหาร  โดยการหาค่าเฉลี�ย (×� ) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดงั 
   ตารางสรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั  ดงันีz  
 
   ตารางที�  16  สรุปวธีิดาํเนินการวจิยัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ 

                ประกอบอาหารเพื�อพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
วตัถุประสงค์การวจัิย วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื&องมือ/วิเคราะห์ 
เพื�อศึกษา
ความสามารถในการ
คิดและแกปั้ญหาของ
เด็กปฐมวยั 
ชัzนอนุบาลปีที�  2
โรงเรียนวดัไทร 
(สินศึกษาลยั)   
หลงัจากการจดั
ประสบการณ์
ประกอบอาหาร 

สังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการ
คิดและแกปั้ญหา 
ระหวา่งการจดั
ประสบการณ์
ประกอบอาหาร 4 
สัปดาห์   จาํนวน  8  
หน่วย  คือ สัปดาห์ที� 
1 ถึง 
สัปดาห์ที�  4 

เด็กปฐมวยั 
ชัzนอนุบาลปีที�2
โรงเรียนวดัไทร  
(สินศึกษาลยั) 
ต.ท่ากระชบั 
อ.นครชยัศรี  
จ.นครปฐม 
ภาคเรียนที�1 
ปีการศึกษา  2559 
จาํนวน 1 หอ้งเรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสามารถใน
การคิดและ
แกปั้ญหา โดยการ 
หาค่าเฉลี�ย (×�) 
และค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   

ทดสอบเพื�อประเมิน
ความสามารถในการ
คิดและแกปั้ญหา 
เด็กปฐมวยั 
ชัzนอนุบาลปีที� 2 
หลงัการจดั
ประสบการณ์
ประกอบอาหาร 

แบบทดสอบวดั
ความสามารถใน
การคิดและ
แกปั้ญหาโดยการ 
หาค่าเฉลี�ย (×�) 
และค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   
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บทที&  4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัครัz งนีz เป็นการพฒันาความสามารถดา้นการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดย
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลของเด็กปฐมวยั  โรงเรียนวดัไทร 
(สินศึกษาลยั)  สาํนกังานเขตพืzนที�การศึกษานครปฐม  เขต 2 จาํนวน  20  คน  โดยนาํเครื�องมือที�ใช้
ในการวจิยั  ไดแ้ก่  แผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  แบบทดสอบความสามารถวดัในการ
คิดและแกปั้ญหา  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดย
การจดัประสบการณ์ประกอบอาหารเพื�อเป็นการตอบสนองวตัถุประสงค์และตอบคาํถามการวิจยั  
ผูว้จิยันาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์และนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันีz  
 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลนีz เป็นการตอบคาํถามการวิจยั ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยั  หลังการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร มีระดับที�มาก  ซึ� งมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนีz  
 
ตารางที�  17  ตารางผลคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 

 
 จากตารางที�  17   พบว่าความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัหลงัการ
จดัประสบการณ์โดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  ประเมินด้วยการใช้แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  มีคะแนนเฉลี�ย  (×�) เท่ากบั 27.4 และมีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  เท่ากบั  1.75 แสดงวา่คะแนนเฉลี�ยความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชัzน

การทดสอบ n คะแนนเตม็ (×�) S.D 
 

ระดบั 
หลงัการจดัประสบการณ์ 

(Postest) 
20 30 27.4 1.75 มาก 

74 



75 

 

อนุบาลปีที�  2   หลังการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารอยู่ในระดบัมาก  ซึ� งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวจิยัที�กาํหนดไว ้
 
ตารางที� 18  ตารางผลคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  

 
 จากตารางที�  18   พบวา่  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัหลงัการ
จดัประสบการณ์โดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร ประเมินดว้ยการทาํกิจกรรม มีคะแนน
เฉลี�ย   (×� )  เท่ากบั 2.50  และมีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั  .50  แสดงวา่คะแนนเฉลี�ย
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั ชัzนอนุบาลปีที� 2   หลงัการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที�  19   ตารางผลคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
             แบบสงัเกต 
หน่วย 

ดา้นที� 1 ดา้นที� 2 ดา้นที� 3 ดา้นที� 4 ดา้นที� 5 
×�  S.D ระดบั 

(×�) S.D (×�) S.D (×�) S.D (×�) S.D (×�) S.D 

หน่วยที� 1 2.75 .44 2.50 .51 2.05 .22 2.05 .22 2.05 .22 2.61 .49 มาก 

หน่วยที� 2 2.45 .51 2.80 .41 2.05 .22 2.05 .22 2.40 .50 2.47 .50 ปาน
กลาง 

หน่วยที� 3 2.75 .44 2.65 .48 2.20 .41 2.35 .48 2.10 .30 2.19 .58 ปาน
กลาง 

หน่วยที� 4 2.80 .41 2.80 .41 2.60 .51 2.45 .51 2.20 .41 2.40 .55 ปาน
กลาง 

หน่วยที� 5 2.95 .22 3.00 .00 2.40 .50 2.25 .44 2.20 .41 2.75 .45 มาก 

หน่วยที� 6 2.90 .30 2.90 .30 2.50 .51 2.25 .44 2.30 .47 2.39 .49 ปาน
กลาง 

หน่วยที� 7 2.90 .30 2.95 .22 2.25 .44 2.45 .51 2.40 .50 2.47 .50 ปาน
กลาง 

หน่วยที� 8 2.95 .22 2.90 .30 2.70 .47 2.65 .48 2.60 .50 2.36 .48 ปาน
กลาง 

×�  2.80 2.81 2.33 2.31 2.28 2.50 
มาก 

S.D .39 .39 .47 .46 .45 .50 
 มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ (×�) S.D ระดบั 
หลงัการจดัประสบการณ์ 

(Postest) 
20 3 2.50 .50 มาก 
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 จากตารางที�  19   พบวา่  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัหลงัการ
จดัประสบการณ์โดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร ประเมินดว้ยการทาํกิจกรรม มีคะแนน
เฉลี�ย   (×�)   เท่ากบั 2.50  และมีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั  .50  แสดงวา่คะแนนเฉลี�ย
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั ชัzนอนุบาลปีที� 2   หลงัการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหารอยูใ่นระดบัมาก 
  จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้จิยัไดน้าํมาแสดงในลกัษณะแผนภูมิโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีz  
  แผนภูมิแสดงความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�  2 
หลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 

 
 แผนภูมิที� 6 ผลคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  
                                   5  ดา้น จาํนวน 8 หน่วย  
   จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า หลังการจดัประสบการณ์ด้วยการประกอบอาหาร เด็ก
ปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที� 2 มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา ทัzง 5 ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดย
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหารมีค่าเฉลี�ยมากที�สุด  
ซึ� งหน่วยขา้วผดัหมู มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ  ( ×�  = 3.00 , S.D. .00)  รองลงมาคือ ความสามารถใน
การอธิบายวธีิการปรุงอาหาร ซึ� งในหน่วยขา้วผดัหมูและหน่วยวุน้รูปดอกไม ้มีค่าเฉลี�ยเท่ากนั คือ 
( ×� =  2.95 , S.D.  .22) 
  ผลการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการ
จดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

การบอกวิธีการปรุงอาหาร

การบอกสว่นประกอบอาหาร

การบอกวตัถดิุบทดแทน

การอธิบายวิธีแก้ปัญหา

การตดัสินใจเลือกวตัถดิุบทดแทน
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  การวเิคราะห์ขอ้มูลนีz เป็นการตอบคาํถามการวิจยั เด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที� 2  มี
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัใดซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนีz   
 
ตารางที�  20  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัหลงัการจดั 
     ประสบการณ์ประกอบอาหารดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิด               
     และแกปั้ญหา 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายดา้น 
 

×�  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ลาํดบั 

ดา้นที�  1 ความสามารถในการอธิบายวธีิการปรุงอาหาร 2.80 .39 มาก 2 

ดา้นที�  2 ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหาร 2.81 .39 มาก 1 

ดา้นที�   3 ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน 2.33 .47 ปานกลาง 3 

ดา้นที�  4 ความสามารถในการอธิบายวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 2.31 .46 ปานกลาง 4 

ดา้นที�  5 ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน 2.28 .45 ปานกลาง 5 

รวม 2.50 .50 มาก  
 
ตารางที�  20  พบวา่ ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที� 

2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (×�   =  2.50,  S.D. = 0.50) ยอมรับสมมติฐานการวิจยัที�ตัzงไวเ้มื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหารมีค่าเฉลี�ยมากที�สุด 
( ×�   =  2.81,  S.D. = 0.39) รองลงมาคือ  ความสามารถในการอธิบายวิธีการปรุงอาหารมีค่าเฉลี�ยมาก
ที�  ( ×�    = 2.80,  S.D. = 0.39) ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุดคือดา้นความสามารถในการตดัสินใจเลือก
วตัถุดิบทดแทนนอ้ยที�สุด (×�  =  2.28,  S.D. = 0.45) 
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บทที&  5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
  การวจิยัเรื�อง  การพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาในเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  ประเภทการวิจยั   
(Pre – Experimental  Designs)แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงั (The One – Shot Case  Design) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั ชัzนอนุบาลปีที�2  หลงั
การจัดประสบการณ์โดยประกอบอาหารและสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�  2 หลงัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารกลุ่มตวัอยา่งที�
ใช้ในการศึกษาวิจยัครัz งนีz   เป็นเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�  2  อายุ 5 – 6 ปี  ที�กาํลงัศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที�  2  ปีการศึกษา  2559โรงเรียนวดัไทร (สินศึกษาลยั) ซึ� งไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple 
Random Sampling) จาํนวน  1  หอ้งเรียน   จาํนวนเด็ก  20  คน 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช ้ คือ 1)  การหาค่าคะแนนความสามารถดา้นการคิดและ
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�  2  หลงัการจดัประสบการณ์โดยการประกอบอาหาร  โดย
ใช้ ค่าเฉลี�ย  (×�)  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�  2  ขณะไดรั้บการจดัประสบการณ์โดยการประกอบอาหาร  
ประกอบดว้ย  5  ดา้น  คือ 1) ความสามารถในการอธิบายวธีิการปรุงอาหาร  2) ความสามารถในการ
บอกส่วนประกอบของอาหาร   3)  ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน  4) ความสามารถใน
การอธิบายวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 5) ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน  โดยใช้
ค่าเฉลี�ย  (×�)  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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สรุปผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งันีz  
  ความสามารถดา้นการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัชัzนอนุบาลปีที�  2  หลงัการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหาร  ในภาพรวมมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมาก  
มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั (×�= 27.40, S.D.= 1.75) ซึ� งยอมรับสมมติฐานการวิจยัที�กาํหนดไวแ้ละมีพฤติกรรม
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั   โดยสังเกตพฤติกรรมระหว่างการจัด
ประสบการณ์ประกอบอาหาร  ได้แก่   1)  ความสามารถในการอธิบายวิธีการปรุงอาหาร  2)
ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหาร  3) ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน  4) 
ความสามารถในการอธิบายวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 5) ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบ
ทดแทน  พบว่ามีคะแนนเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที�   2) 
ความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหาร  มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ 2.81 และค่าเฉลี�ยนอ้ย
ที�สุด คือ  ดา้น 5 )  ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน 2.28 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

  การวจิยัเรื�อง  การพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาโดยการจดัประสบการณ์
ประกอบอาหาร 
  ผลการวิจยัพบวา่  ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัหลงัไดรั้บการ
จดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  ในภาพรวมมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยู่ในระดบั
มาก  ซึ� งยอมรับสมมติฐานที�ตัzงไว ้ เนื�องมาจากการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร   เป็นการจดั
กิจกรรมเพื�อให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงที�เป็นรูปธรรมผ่านขัzนตอนและกระบวนการประกอบ
อาหารเด็กไดล้งมือทดลองและปฏิบติักิจกรรมประกอบอาหาร จากนามธรรมไปสู่รูปธรรมเด็กได้
สังเกตการเปลี�ยนแปลงของอาหารจากอาหารดิบไปถึงขัzนตอนการทาํให้อาหารสุก  ไดชิ้มรสชาติ 
ดมกลิ�นอาหาร สีและลกัษณะอาหารที�เปลี�ยนแปลง  โดยผ่านการเรียนรู้จากประสาทสัมผสัต่างๆ  
ดงัที�   พร  พนัธ์ุโอสถ (2543 : 32) กล่าววา่กิจกรรมประกอบอาหารจะช่วยให้เด็กเรียนรู้พร้อมๆ กบั
การพฒันาพลงัเจตจาํนงของตน  สําหรับเด็กแลว้การแปรเปลี�ยนจากเมล็ดขา้วแข็งๆ มาเป็นผงแป้ง
หรือนํzา และทา้ยที�สุดกลบักลายเป็นอาหารหรือขนมจากหลายรูปแบบ  กล่าวไดว้า่เป็นกระบวนการ
ที�น่าอศัจรรยใ์จชวนตื�นเตน้ยิ�งนกั ดว้ยเหตุนีz เด็กจึงใจจดจ่อ เรียนรู้ไปกบักระบวนการทาํอาหารจน
กลายมาเป็นอาหารใหเ้ด็กรับประทานและแบ่งปันกบัเพื�อนๆ ทัzงหมดนีz เป็นความภาคภูมิใจที�เกิดขึzน
จากการทาํอาหารและพฒันาขึzนมาเป็นพลงัเจตจาํนงในตวัเด็กภายหลงัโดยสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (2535 : 7) ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์  เด็กฝึกการใชป้ระสาท
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สัมผสัทัzงห้า ได้แก่ การสังเกต การชิมรส การดมกลิ�น การฟังเสียงที�เกิดขึzน เด็กรู้จกัขัzนตอนการ
เตรียม การจดัเก็บและทาํความสะอาด  เมื�อได้เรียนรู้ขัzนตอนต่างๆในการประกอบอาหารจาก
ประสาทสัมผสัทัzง Jackman (1997 : 191 -192) กล่าวถึงบทบาทครูในการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหาร ได้แก่ การวางแผนการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร การบูรณาการการจัด
ประสบการณ์ประกอบอาหารให้เขา้กบัเนืzอหาหน่วยการเรียน ครูมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก  ให้ขอ้สรุปที�
ถูกตอ้งเกี�ยวกบัอาหาร การกะประมาณ อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ พูดซํz าๆ เพื�ออธิบายให้เด็ก
ฟัง เด็กจะไดเ้กิดการเรียนรู้ทางภาษา การอภิปรายเกี�ยวกบัอาหารร่วมกบัเด็ก เช่น กลิ�นของอาหาร  
ส่วนผสม  รสชาติ รูปร่าง เป็นตน้  การมีเวลาเพียงพอในการประกอบอาหาร  เพื�อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้จากกระบวนการในการทาํงานและผลของงาน    ซึ� งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณัฏฐนิช    
สะมะจิตร์ (2551 : บทคดัยอ่) ที�ทาํการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้การจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย  จากการศึกษาพบว่า  
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผูเ้รียนชัz นอนุบาลปีที�  2  ก่อนและหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจยั มีค่าเฉลี�ยคะแนนความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของ
ผูเ้รียนหลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวิจยัสูงกว่าก่อนไดรั้บการจดัประสบการณ์ 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของตนเองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�นสูงกวา่ผูเ้รียนมีความพึง
พอใจต่อการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวิจยัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก  ทาํให้ผูเ้รียน
ไดใ้ชค้วามคิดขณะเรียนรู้ดา้นประโยชน์ที�ไดรั้บ  ผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหาของตนเองและปัญหาของผูอื้�น 
ดา้นบรรยากาศ ผูเ้รียนสนุกสนานขณะเรียนรู้ 
   ทัz ง นีz ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ประกอบอาหารโดยสังเกตพฤติกรรมระหว่างการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  
ได้แก่   1)  ความสามารถในการอธิบายวิธีการปรุงอาหาร  2) ความสามารถในการบอก
ส่วนประกอบของอาหาร  3) ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน  4) ความสามารถในการ
อธิบายวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  5) ความสามารถในการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน  พบว่ามี
คะแนนเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ความสามารถในการระบุ
ส่วนประกอบของอาหาร  มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด  เนื�องมาจากการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารเด็ก
ได้รับการจัดประสบการณ์ตรง  เมื�อเด็กได้ลงมือทดลองและปฏิบัติ ทาํให้เด็กจดจาํและระบุ
ส่วนประกอบของอาหารไดอ้ยูใ่นระดบัมาก   โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กุลยา     ตนัติผลาชีวะ  
( 2550 : 39 - 41) ที�กล่าววา่  การกระตุน้ให้เด็กสังเกตไม่วา่จะเป็นการดู การจบั การชิม หรือการดม 
เพื�อให้เด็กไดเ้รียนรู้ความแตกต่างของอาหารและเห็นการเปลี�ยนแปลงจากการปรุงแต่งอาหาร และ 
การบอกชื�ออาหารและส่วนประกอบต่างๆ ให้เด็กรับรู้และมีการทบทวนความรู้บา้งดว้ยการถามย ํzา 
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ถามว่านี�อะไร แต่ตอ้งเป็นไปด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย  นอกจากนีz ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
ขวญัจิรา  ภูสังข ์(2547 : 53 - 54) ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดั
ประสบการณ์ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื�อการเรียนรู้ จากผล
การศึกษาพบวา่ การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร ขัzนผูเ้รียนลงมือปฏิบติัอยา่งมีชีวิตชีวาและขัzน
ผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอื้�น ขัzนผูเ้รียนไดน้าํความรู้มาประยุกต์ใช้และนาํไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนั  ทาํใหเ้ด็กจดจาํและระบุส่วนประกอบของอาหารอยูใ่นระดบัสูง  
  จากผลการวิจยัพบว่า  ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัพบว่า 
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนมีค่าเฉลี�ยน้อยที�สุด  ทัz งนีz อาจเนื�องมาจาก
พฤติกรรมความสามารถในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบทดแทนของเด็กอาจจะได้รับการจัด
ประสบการณ์น้อยไป  ควรเพิ�มเวลาการจดัประสบการณ์ให้มากขึzน และการนาํประสบการณ์เดิม
ของเด็กมาใช้ยงัไม่มากเท่าที�ควร ครูควรกระตุน้ให้เด็กนาํมาใช้เพิ�มมากขึzนจากการใช้คาํถาม การ
กระตุน้ ความสนใจ และเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ บางหน่วยมีความยุ่งยากซับซ้อนของ
ขัzนตอนและระยะเวลาการปรุงอาหารใชเ้วลาค่อนขา้งมากทาํให้เด็กขาดสนใจ  ดงัที� Jackman (1997 
: 191) ไดก้ล่าววา่ ในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร มีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที�ครูควร
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้  ดงันีz  เรียนรู้เกี�ยวกบัโภชนาการและอาหารหมู่ต่างๆ การทาํงานอยา่งอิสระ
และความร่วมมือในกลุ่มย่อย การทาํงานจนเสร็จสมบูรณ์ การรู้จกัคาํศพัท์และความคิดรวบยอด  
พฒันาทกัษะทางการอ่านเบืzองตน้จากแผนภูมิแสดงวิธีการปรุงอาหาร  เรียนรู้ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และขัzนตอนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร อีกทัzงกุลยา   ตนัติ
ผลาชีวะ (2547 : 69 , 2550 : 39 - 40)  ไดอ้ธิบายขัzนตอนการดาํเนินการจดัประสบการณ์ประกอบ
อาหารวา่ประกอบดว้ย  3 ขัzนตอน คือ  1)  ขัzนนาํเขา้สู่บทเรียน เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมและ
กระตุน้เด็กให้เขา้ร่วมกิจกรรม 2)  ขัzนดาํเนินการ  เป็นการดาํเนินกิจกรรมการเรียน  3)ขัzนสรุป
บทเรียน  เป็นการประมวลสิ�งที�ไดเ้รียนรู้มาจากกิจกรรม เพื�อใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจมากยิ�งขึzนและได้
กล่าวถึงข้อเสนอแนะและข้อควรระวงัในการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร สิ� งที�ผูใ้หญ่ตอ้ง
ปฏิบติัเพื�อให้เด็กเรียนรู้จากกิจกรรมทาํครัว คือ อาหารที�ให้เด็กทาํตอ้งปรุงง่าย และให้คุณค่าทาง
โภชนาการอาหาร ทัzงนีz เพราะเมื�อทาํเสร็จแลว้เด็กตอ้งไดกิ้นอาหารที�ทาํขึzนมาดว้ย ชนิดอาหารคาวที�
เลือกให้เด็กควรประกอบดว้ยส่วนประกอบของอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนอาหารและ
เครื�องดื�มควรเป็นอาหารเพื�อสุขภาพ   เนื�องจากสิ�งที�กล่าวมาในขา้งตน้ส่งผลให้ความสามารถในการ
ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการจัดประสบการณ์ด้วยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร  เพื�อพฒันา
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาในเด็กปฐมวยั  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัประสบการณ์
หรือการศึกษาครัz งต่อไปดงันีz  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
  เพื�อให้สามารถนาํผลการวิจยัไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบั
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  มีรายละเอียด  ดงันีz  
  1.  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดและ
แกปั้ญหาในระดบัมาก  มีความตัzงใจขณะที�ทาํกิจกรรมและลงขอ้สรุปดว้ยตนเองดงันัzนครูจึงกาํหนด
กิจกรรมให้น่าสนใจ  ทา้ทายความสนใจของเด็กปฐมวยัดว้ยการให้เด็กเลือกรายการอาหารที�สนใจ
จะเรียนรู้  คน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
  2.  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  ร่วมกบัการไดล้งมือปฏิบติัจริง  เด็กปฐมวยัมี
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอยู่ในระดบัมาก  ดังนัzนครูควรกาํหนดให้มีหน่วยการจดั
ประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหารให้กบัเด็กปฐมวยัไดมี้ส่วนร่วมและคน้ควา้หาขอ้มูล สรุปผล
และไดล้งมือปฏิบติัในการประกอบอาหาร  โดยคุณครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
และเอืzออาํนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  3.  หลงัการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการอธิบาย
วิธีการปรุงอาหาร  มีความสามารถในการบอกส่วนประกอบของอาหาร   มีความสามารถในการ
บอกวตัถุดิบทดแทน  มีความสามารถในการอธิบายวธีิแกปั้ญหาและมีความสามารถในการตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบทดแทนอยู่ในระดับปานกลาง    ดังนัzนครูควรเสริมด้วยการฝึกให้เด็กบอกวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูใช้คาํถามกระตุ้นและแนะนําให้เด็กสังเกตลกัษณะ คุณสมบติัของ
วตัถุดิบแต่ละชนิด และฝึกให้เด็กสามารถตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนไดด้ว้ยการแนะนาํจากครู
หรือผูป้กครอง 
 
ข้อเสนอแนะเพื&อการวจัิยครั#งต่อไป 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะสําหรับผูส้นใจในการพฒันาความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ที�สามารถนาํไปใชก้ารจดัการเรียนการสอนต่อไป  มีรายละเอียดดงันีz  
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  1.  ควรมีการศึกษาวจิยัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหาร  โดยใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วม  เพราะเด็กจะให้ความสนใจ อยาก
ที�จะเรียนรู้กบับุคคลอื�นเพิ�มมากขึzน 
  2.  ควรมีการศึกษาวิจยัโดยใช้การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร  โดยใช้วตัถุดิบใน
ทอ้งถิ�น  หรือในชุมชน  เพื�อความหลากหลายในขัzนตอนการเรียนรู้และส่งเสริมให้นกัเรียนรักใน
ทอ้งถิ�น  เช่น การทาํขา้วหลาม การทาํขนมถว้ย เป็นตน้ 
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ภาคผนวก  ก. 
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รายชื&อผู้เชี&ยวชาญเป็นผู้ตรวจเครื&องมือที&ใช้ในการวจัิย 
 
1. ผศ. สุชาดา    สุทธาพนัธ์  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการศึกษาปฐมวยั 
                                                                      เคยดาํรงตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํ 

              สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัคณะครุศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
      

2. อาจารยด์ร.อารีย ์   พรหมเล็ก ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการศึกษาปฐมวยั 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
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3. อาจารยด์ร.เกษศิรินทร์   ศรีสัมฤทธิ}  ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวดัและประเมินผล 

 ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 
 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม 

 และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 สาํนกังานเขตพืzนที�การศึกษาประถมศึกษา 
 สมุทรสงคราม 
 

4. อาจารยด์ร.ยวุรี    ผลพนัธิน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวดัและประเมินผล 
  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการศึกษา 

 ภาควชิาพืzนฐานทางการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตารางที�  21  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                     ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

หน่วยแกงจืดเตา้หู้หมูสับ 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           สาระการเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 

 
เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1   สื�อมีความเหมาะสมและ 
            สอดคลอ้งกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  22  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                       ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 
                                                                             หน่วยยาํผลไม ้

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           สาระการเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั  
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  23  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                       ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

                 หน่วยไข่ตุ๋น 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัสาระ 
           การเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  24  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                       ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

               หน่วยแซนวชิ 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัสาระ 
           การเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  25  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                       ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

                หน่วยขา้วผดัหมู 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.  จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัสาระ 
           การเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  26  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                       ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

                หน่วยหมูเงาะ 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัสาระ 
           การเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  27  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                       ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

               หน่วยผกัชุบแป้งทอด 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัสาระ 
           การเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
           จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  28  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                    ของแผนการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารจากผูเ้ชี�ยวชาญ  5  ท่าน 

       หน่วยวุน้รูปดอกไม ้

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. จุดประสงค ์
    1.1  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัสาระ 
           การเรียนรู้ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

4.4  
0. 89 

 
เหมาะสมมาก 

    1.2  จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

    1.3  จุดประสงคส์อดคลอ้ง 
           กบัการประเมินผล 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมาก 

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1  แผนการจดัประสบการณ์มี 
           ลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.6 

 
0.54 เหมาะสมมาก 

    2.2  แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

4 5 5 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมาก 

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 5 4 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

4. สื�อ 
    4.1  สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้ง 
           กบัการจดัประสบการณ์ 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4.8 

 
0.44 

 
เหมาะสมมาก 

    4.2  สื�อมีความเหมาะสมและ  
           สอดคลอ้งกบัการประเมินผล 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 

5. การประเมินผล 
     5.1  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบั 
            จุดประสงค ์

4 5 5 5 5 4.8  0.44 
 

เหมาะสมมาก 

     5.2  ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
            ของการประเมินผลกบัการจดั 
            ประสบการณ์ 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมาก 
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ตารางที�  29  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                     ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. กระบวนการและวิธีการทาํ 
    แบบทดสอบมีความเหมาะสม 

4 5 4 5 5 4.6 0.54 เหมาะสมมากที�สุด 

2.  เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความเหมาะสม 5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 
3.  แบบทดสอบขอ้ที� 1 ถา้ไม่มีนํzามนั  
     สาํหรับเจียวไข่  เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 3 5 5 4.6 0.89 เหมาะสมมากที�สุด 

4.  แบบทดสอบขอ้ที�  2  ถา้ทาํยาํผลไม ้
     แต่ขาดแอปเปิz ล  เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 3 5 5 4.6 0.89 เหมาะสมมาก 

5.  แบบทดสอบขอ้ที�  3 ถา้ทาํวุน้รูป    
     ดอกไม ้ แต่ไม่มีนํzาใบเตย 
     เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

6. แบบทดสอบขอ้ที�  4  ถา้ทาํสลดัผกั   
    แต่ไม่มีผกักาดแกว้เด็กจะทาํอยา่งไร 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

7. แบบทดสอบขอ้ที� 5 ถา้เดก็จะทาํ 
    แซนวิชแต่ไม่มีมายองเนส 
    เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 3 4 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

8.  แบบทดสอบขอ้ที�  6   
    ถา้ไม่มีบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป 
   ในการทาํหมูเงาะ  เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

9.  แบบทดสอบขอ้ที�  7  เดก็จะทาํไข่ตุ๋น  
     แต่ไม่มีหมูสับ  เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 4 3 5 5 4.4 0.89 เหมาะสมมาก 

10.แบบทดสอบขอ้ที�  8ถา้เดก็ๆจะทาํ  
      ผกัชุบแป้งทอด  แต่ไม่มีแป้งสาํหรับ 
      ชุบผกัทอดเดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

11. แบบทดสอบขอ้ที�  9  
      ถา้ทาํแกงจืดเตา้หูแ้ต่ไม่มีหมูสบั 
     เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

12. แบบทดสอบขอ้ที�  10  ถา้ทาํขา้วผดั   
       แต่ไม่มีนํzาปลา  เดก็จะทาํอยา่งไร 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 
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ตารางที�  30  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                     ของแบบสังเกตพฤติกรรมวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาจาก 
      ผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผูเ้ชี�ยวชาญ 

×�  S.D ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.  กระบวนการและวธีิการใชแ้บบ 
    สงัเกตพฤติกรรมมีความเหมาะสม 

5 5 4 4 5 4.6 0.54 เหมาะสมมากที�สุด 

2.  เกณฑก์ารใหค้ะแนนในแบบ 
     สงัเกตพฤติกรรมมีความเหมาะสม 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

3.  รูปแบบการสงัเกตพฤติกรรมมี 
     ความสะดวกต่อการ 
     ประเมินเด็กขณะทาํกิจกรรม 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

4. แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นที� 1  
    ความสามารถในการอธิบาย 
    วิธีการปรุงอาหาร 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

5.  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นที� 2      
     ความสามารถในการบอก 
     ส่วนประกอบของอาหาร 

5 5 5 5 5 5.0 0.00 เหมาะสมมากที�สุด 

6.  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นที� 3  
     ความสามารถในการบอกวตัถุดิบทดแทน 

5 5 5 4 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

7.  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นที� 4     
     ความสามารถในการอธิบายวิธี 
     แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

4 5 5 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 

8.  แบบสงัเกตพฤติกรรมดา้นที� 5  
     ความสามารถในการตดัสินใจ 
     เลือกวตัถุดิบทดแทน 

5 5 4 5 5 4.8 0.44 เหมาะสมมากที�สุด 
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ภาคผนวก  ค. 
ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน 
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ตารางที� 31    คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงัการจดั 
 ประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ขอ้ที� 
 
คนที� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ×�  
 

S.D. ความหมาย 

1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.80 .42 มาก 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 .00 มาก 

3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2.50 .52 มาก 

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2.80 .42 มาก 

5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2.70 .48 ปานกลาง 
6 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2.50 .52 มาก 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.90 .31 มาก 

8 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2.50 .52 มาก 

9 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2.80 .42 ปานกลาง 
10 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2.90 .31 ปานกลาง 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.60 .51 ปานกลาง 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 .00 มาก 

13 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2.60 .51 มาก 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2.50 .52 ปานกลาง 
15 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.80 .42 มาก 

16 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2.60 .51 มาก 

17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.90 .31 มาก 

18 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2.60 .51 มาก 

19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.90 .31 มาก 

20 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2.90 .31 ปานกลาง 
×�  2.7 2.25 2.70 2.50 2.65 2.70 2.55 2.40 2.55 2.60 2.74 .43 มาก 

S.D. 0.47 0.44 0.47 0.51 0.48 0.47 0.51 0.50 0.51 0.50    

 
 
 
 
 



107 

 

ตารางที�  32   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยแกงจืดเตา้หูห้มูสับ 
 

ลาํดบัที� 

หน่วยแกงจืดเตา้หู้หมูสับ 

การบอก
วธีิการปรุง

อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 2 2 2 2 
15 3 2 2 2 2 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 
20 3 3 2 2 2 
×�  2.95 2.90 2.4 2.4 2.4 

S.D. 0.22 0.31 0.50 0.50 0.50 
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ตารางที�  33  คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยยาํผลไม ้
 

ลาํดบัที� 

หน่วยยาํผลไม ้
การบอก

วธีิการปรุง
อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 3 3 3 
11 3 3 2 2 2 
12 3 2 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 
14 3 3 2 2 2 
15 3 3 2 2 2 
16 3 3 2 2 2 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 2 2 2 
19 3 3 2 2 2 
20 3 3 3 3 3 
×�  2.90 2.95 2.15 2.15 2.15 

S.D. 0.31 0.31 0.37 0.37 0.37 



109 

 

ตารางที�  34   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยไข่ตุ๋น 
 

ลาํดบัที� 

หน่วยไข่ตุ๋น 

การบอก
วธีิการปรุง

อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 2 2 2 
11 3 3 2 2 2 
12 3 2 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 
14 2 2 1 1 1 
15 3 2 2 2 2 
16 3 2 2 2 2 
17 3 3 2 2 2 
18 2 2 3 3 3 
19 3 3 2 2 2 
20 3 3 2 2 2 
×�  2.75 2.50 1.90 1.90 1.90 

S.D. 0.44 0.51 0.45 0.45 0.45 
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ตารางที�  35   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยแซนวชิ 
 

ลาํดบัที� 

หน่วยแซนวชิ 
การบอก

วธีิการปรุง
อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 2 2 2 
11 3 3 3 3 3 
12 3 2 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 
14 2 3 2 2 2 
15 3 3 2 2 2 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 2 2 2 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 2 2 2 
20 3 3 2 2 2 
×�  2.85 2.85 2.10 2.10 2.10 

S.D. 0.37 0.37 0.45 0.45 0.45 
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ตารางที�  36   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยขา้วผดัหมู 
 

ลาํดบัที� 

หน่วยขา้วผดัหมู 
การบอก

วธีิการปรุง
อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 3 2 2 2 
15 3 3 3 2 2 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 
×�  2.90 3.00 2.65 2.60 2.60 

S.D. 0.45 0.00 0.49 0.50 0.50 
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ตารางที�  37   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยหมูเงาะ 
 

ลาํดบัที� 

หน่วยหมูเงาะ 
การบอก

วธีิการปรุง
อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 2 2 2 
11 3 3 2 2 2 
12 3 3 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 
14 3 3 2 2 2 
15 3 3 2 2 2 
16 3 3 2 2 2 
17 3 3 2 2 2 
18 3 3 2 2 2 
19 3 3 2 2 2 
20 3 3 2 2 2 
×�  2.95 3.00 2.05 2.05 2.05 

S.D. 0.22 0.00 0.22 0.22 0.22 
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ตารางที�  38   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยผกัชุบแป้งทอด 
 

ลาํดบัที� 

หน่วยผกัชุบแป้งทอด 
การบอก

วธีิการปรุง
อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 3 3 3 3 
11 3 3 2 2 2 
12 3 2 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 
14 3 3 2 2 2 
15 3 3 2 2 2 
16 3 3 2 2 2 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 2 2 2 
19 3 3 2 2 2 
20 3 3 3 3 3 
×�  2.90 2.95 2.15 2.15 2.15 

S.D. 0.31 0.22 0.37 0.37 0.37 
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ตารางที�  39   คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาหลงั 
  การจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร หน่วยวุน้รูปดอกไม ้
 

ลาํดบัที� 

หน่วยวุน้รูปดอกไม ้
การบอก

วธีิการปรุง
อาหาร 

การบอก
ส่วนประกอบ

อาหาร 

การบอก
วตัถุดิบ
ทดแทน 

การอธิบาย
วธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง 

การตดัสินใจ
เลือกวตัถุดิบ

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

10 3 2 2 2 2 
11 3 3 2 2 2 
12 3 2 2 2 2 
13 3 3 2 2 2 
14 3 2 2 2 2 
15 3 2 2 2 2 
16 3 3 2 2 2 
17 3 3 2 2 2 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 2 2 2 
20 3 3 2 2 2 
×�  2.85 2.65 2.10 2.10 2.10 

S.D. 0.37 0.49 0.31 0.31 0.31 
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ภาคผนวก  ง. 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

- แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 
- แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้ชี�ยวชาญ 
- แบบทดสอบความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
- แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา 
- แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ

แกปั้ญหาของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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กาํหนดการจัดประสบการณ์ในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหารระดับชั#นอนุบาลปีที&  2  ปีการศึกษา  2559 

 

ครั#งที& ชื&อหน่วยการจดัประสบการณ์ 
วนัที& / เวลา 

จดัประสบการณ์ 
สาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1 
หน่วยแกงจืดเตา้หูห้มูสบั 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
แกงจืดเตา้หูห้มูสบั 

 

2 
หน่วยยาํผลไม ้ 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
ยาํผลไม ้

 

3 
หน่วยไข่ตุ๋น 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
ไข่ตุ๋น 

 

4 
หน่วยแซนวชิ 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
แซนวชิ 

 

5 
หน่วยขา้วผดัหมู 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
ขา้วผดัหมู 

 

6 หน่วยหมูเงาะ 
 

09.00 – 10.00 น. 
การประกอบอาหาร 

หมูเงาะ 
 

7 
หน่วยผกัชุบแป้งทอด 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
ผกัชุบแป้งทอด 

 

8 
หน่วยวุน้รูปดอกไม ้ 09.00 – 10.00 น. 

การประกอบอาหาร 
วุน้รูปดอกไม ้
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  1 
หน่วยแกงจืดเต้าหู้หมูสับ    ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1   บอกส่วนประกอบในการทาํแกงจืดเตา้หูห้มูสับได ้
2.  อธิบายวธีิทาํแกงจืดเตา้หู้หมูสับได ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 

 การประกอบอาหารแกงจืดเตา้หูห้มูสับ 
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 

1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารแกงจืดเตา้หู้หมูสับครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํ 
แกงจืดเตา้หูห้มูสับซึ� งประกอบดว้ย  อ่างผสม  มีด  เขียง  ทพัพี  ชอ้น  ชาม  กระทะไฟฟ้าและอธิบาย
ส่วนผสมต่างๆ  ดงันีz   เตา้หูห้ลอด 1 หลอดหมูสับ 100 กรัม  นํzาซุปกระดูกหมู  3 ถว้ย เนืzอไก่หมูยอ 
ลูกชิzน  ซี�อิ�วขาว 2 ชอ้นโตะ๊  นํzาตาลทราย 1 ชอ้นชา  ตน้หอม 2 ตน้  ผกัชี 2 ตน้  นํzามนัหอย 1 ชอ้น
โตะ๊  นํzาปลา  1 ชอ้นชา (ใชส้าํหรับหมกัหมู)  นํzาตาลทราย ½ ชอ้นชา (ใชส้าํหรับหมกัหมู)  
พริกไทยป่น ½ ชอ้นชา  (ใชส้าํหรับหมกัหมู)   

2.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารแกงจืดเตา้หู้หมูสับดงันีz  
  1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
  2)  ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํแกงจืดเตา้หูห้มูสับใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
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              1) นาํหมูสับมาผสมกบัเครื�องปรุงต่างๆคือ  นํzามนัหอย  ซี�อิ�วขาว  นํzาตาลทรายพริกไทย
ป่น คลุกเคลา้เครื�องปรุงให้เขา้กบัหมูสับพกัไว ้
  2) ตดัรากตน้หอมและผกัชีนาํไปลา้งนํzาใหส้ะอาดสะเด็ดนํzาแลว้หั�นเป็นท่อนๆ 
              3) นาํเตา้หูม้าหั�นเป็นแวน่เตรียมไว ้
       4) เปิดเตาที�ไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนาํนํzาซุปกระดูกหมูใส่ในกระทะไฟฟ้ารอจน
นํzาเดือดตกัหมูสับที�หมกัไวเ้ป็นกอ้นเล็กทยอยใส่ลงไป 
              5) รอจนนํzาเดือดอีกครัz งใส่เตา้หูที้�หั�นไวล้งไป 
  6) ปรุงรสดว้ยซี�อิ�วขาวและนํz าตาลทรายจากนัzนก็นาํตน้หอมและผกัชีที�หั�นเป็นท่อนแลว้
ใส่ลงไปรอจนนํzาเดือดอีกครัz งแลว้ปิดเตาทนัที 
  7) ตกัใส่ถว้ยโรยดว้ยพริกไทยป่น 
  2.  ครูใหเ้ด็กเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น  2 กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํ
แกงจืดเตา้หูห้มูสับแบบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที�  2 เป็นการจดักิจกรรมแบบ
แกปั้ญหาทาํแกงจืดเตา้หูห้มูสับโดยมีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  คุณครูใชค้าํถาม  ถามเด็กวา่ถา้ไม่มี
หมูสับเด็กจะใชอ้ะไรทดแทนไดบ้า้ง  เด็กช่วยกนัตอบคาํถาม  คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํเนืzอไก่  หมู
ยอลูกชิzนมาใหเ้ด็กดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1) นาํเนืzอไก่มาผสมกบัเครื�องปรุงต่างๆคือนํz ามนัหอย  ซี�อิ�วขาว  นํz าตาลทราย  พริกไทย
ป่นคลุกเคลา้เครื�องปรุงใหเ้ขา้กบัเนืzอไก่พกัไว ้
  2) ตดัรากตน้หอมและผกัชีนาํไปลา้งนํzาใหส้ะอาดสะเด็ดนํzาแลว้หั�นเป็นท่อนๆ 
  3) นาํเตา้หูม้าหั�นเป็นแวน่ๆเตรียมไว ้
  4) นาํผกักาดขาวมาล้างให้สะอาดสะเด็ดนํz าแล้วหั�นชิzนพอคาํส่วนแครอทนาํมาปอก
เปลือกแลว้หั�นสี� เหลี�ยมลูกเต๋า 
                   5) เปิดเตาที�ไฟปานกลางค่อนไปทางแรงนาํนํzาซุปกระดูกหมูใส่ในกระทะไฟฟ้ารอจนนํzา
เดือดตกัเนืzอไก่ที�หมกัไวท้ยอยใส่ลงไป 
       6) รอจนนํzาเดือดอีกครัz งใส่เตา้หูที้�หั�นไวล้งไปตามดว้ยผกักาดขาวและแครอทลงไป 
       7) ปรุงรสดว้ยซี�อิ�วขาวและนํz าตาลทรายจากนัzนก็นาํตน้หอมและผกัชีที�หั�นเป็นท่อน 
แลว้ใส่ลงไปรอจนนํzาเดือดอีกครัz งแลว้ปิดเตาทนัที 
       8) ตกัใส่ถว้ยโรยดว้ยพริกไทยป่น 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กร่วมกนัเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรม 
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และร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กวา่ถา้ไม่มีหมูสับสามารถนาํเนืzอไก่  หมูยอ  ลูกชิzนมา
ทดแทนไดมี้สารอาหารคุณประโยชน์เหมือนกนั 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1.  ครูใหเ้ด็กช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบแกงจืดเตา้หูห้มูสับแตกต่างกนัที�ส่วนผสมใดและ
มีประโยชน์อยา่งไร 
  2.  ครูใหเ้ด็กวาดภาพส่วนประกอบแกงจืดเตา้หูห้มูสับ 
  3.  เด็กนาํผลงานมาใหเ้พื�อนดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํแกงจืดเตา้หูห้มูสับ 
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํแกงจืดเตา้หู้หมูสับได ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํแกงจืดเตา้หูห้มูสับได ้
3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที&  2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน  ดี  ☺           ปานกลาง �       ปรับปรุง  � 



122 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
   ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก 
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ  
     อธิบายวธีิแกปั้ญหาดว้ย   
     ตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง ได ้3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้  2  
วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้ 1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย  ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
  พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
  ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 

 

ชื�อ – นามสกุล 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  1   หน่วยแกงจืดเต้าหู้หมูสับ 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
   1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          สาระการเรียนรู้ 

      

   1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
         การจดัประสบการณ์ 

      

   1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
         การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

    2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
          เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

      

 
 
 



127 

 

รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
     4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

      

    4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
          และสอดคลอ้ง 
          กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
    5.1 ความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งของการ 
          ประเมินผลกบั 
          จุดประสงค ์

      

   5.2 ความเหมาะสมและ 
         สอดคลอ้งของการ 
         ประเมินผลกบัการจดั 
         ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  2 
หน่วยยาํผลไม้    ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํยาํผลไมไ้ด ้
2.  อธิบายวธีิทาํยาํผลไมไ้ด ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  บอกวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 

การประกอบอาหารยาํผลไม ้
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 
 1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารยาํผลไมค้รูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํยาํผลไมซึ้� ง
ประกอบด้วยอ่างผสมมีดเขียงช้อนจานและอธิบายส่วนผสมต่างๆดงันีz  มะนาว 2 ลูก นํz าเชื�อม (มี
นํz าตาลปี� บ 1 ช้อนโต๊ะ  นํz าตาลทราย  1  ช้อนชาละลายนํz า 1 ช้อนโต๊ะ )  นํz าปลาอย่างดี 1 ช้อนชา
เกลือ ½ ช้อนชา  พริกขีzหนู 3 –5 เม็ด  กระเทียม 1 กลีบ  แครอทหั�นฝอย 1 ถ้วย   มะเขือเทศหั�น
สี� เหลี�ยมลูกเต๋า 1 ถ้วยถั�วลิสง   ชมพู่หั�นลูกเต๋า   สับปะรดหั�นลูกเต๋า  แอปเปิz ลหั�นลูกเต๋า  ฝรั�งหั�น
ลูกเต๋า  มะม่วงหั�นลูกเต๋า   แกว้มงักรหั�นลูกเต๋า 
 2.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารยาํผลไมด้งันีz  
  1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
   2)  ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํยาํผลไมใ้หเ้ด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  หั�นผลไมเ้ป็นสี�เหลี�ยมลูกเต๋าแลว้นาํลงแช่ในนํzาที�ผสมนํzาแขง็และเกลือเล็กนอ้ย 
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  2)  นาํนํz ามะนาวนํz าปลานํz าเชื�อมและเกลือคนผสมให้เขา้กนัจากนัzนใส่พริกขีzหนูและ
กระเทียมสับตามลงไปแลว้คนใหเ้ขา้กนัอีกรอบ 
  3)  นาํผลไมที้�แช่นํz าเตรียมไวแ้ครอท  มะเขือเทศ  ถั�วลิสงผสมคลุกเคลา้กบันํz ายาํให้เขา้
กนัจากนัzนตกัใส่จาน 
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น  2  กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํยาํ
ผลไมแ้บบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที�  2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหาทาํยาํ
ผลไมโ้ดยมีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  คุณครูใชค้าํถาม  ถามเด็กวา่ถา้แอปเปิz ลหมด  เด็กๆจะใชอ้ะไร
ทดแทนไดบ้า้ง  เด็กๆช่วยกนัตอบคาํถาม  คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํฝรั�ง  มะม่วง  แกว้มงักร มาให้
เด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  หั�นผลไมเ้ป็นสี�เหลี�ยมลูกเต๋าแลว้นาํลงแช่ในนํzาที�ผสมนํzาแขง็และเกลือเล็กนอ้ย 
  2)  นาํนํzามะนาว  นํzาปลา  นํzาเชื�อมและเกลือคนผสมใหเ้ขา้กนัจากนัzนใส่พริกขีzหนูและ 
กระเทียมสับตามลงไปแลว้คนใหเ้ขา้กนัอีกรอบ 
  3) นาํผลไมที้�แช่นํz าเตรียมไวแ้ครอท  มะเขือเทศ  ถั�วลิสงผสมคลุกเคลา้กบันํz ายาํให้เขา้
กนัจากนัzนตกัใส่จาน 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกนัเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กวา่แอปเปิz ลเป็นผลไมที้�มีเนืzอกรอบแต่เมื�อ 
แอปเปิz ลหมดเราสามารถนาํฝรั�ง  มะม่วง   แกว้มงักร  มาทดแทนไดซึ้� งใหร้สชาติและประโยชน์ที�
แตกต่างกนั 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1.  เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบยาํผลไมมี้ความแตกต่างกนัที�ส่วนผสมใดและมี
ประโยชน์อยา่งไร 
  2.  เด็กๆวาดภาพและเขียนคาํประกอบวธีิการทาํยาํผลไม ้
  3.  เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํยาํผลไม ้
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํยาํผลไมไ้ด ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํยาํผลไมไ้ด ้
3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
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4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี ☺           ปานกลาง �       ปรับปรุง � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้2ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
    อธิบาย 
    วธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ได ้ 2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ได ้ 1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
   พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
   ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  2 หน่วยยาํผลไม้ 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
    1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          สาระการเรียนรู้ 

      

    1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

    1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

    2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
          เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
    4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

   4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
         และสอดคลอ้ง 
         กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
    5.1 ความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งของการ 
          ประเมินผลกบั 
           จุดประสงค ์

      

   5.2 ความเหมาะสมและ 
         สอดคลอ้งของการ 
         ประเมินผลกบัการจดั 
         ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&   3 
หน่วยไข่ตุ๋น    ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํไข่ตุ๋นได ้
2.  อธิบายวธีิทาํไข่ตุ๋นได ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  บอกวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 
 การประกอบอาหารไข่ตุ๋น 
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 

1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารไข่ตุ๋น   ครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํไข่ตุ๋นซึ� ง
ประกอบดว้ยอ่างผสมมีด  เขียง ชอ้น ถว้ย กระทะไฟฟ้าซึz งนึ�งและอธิบายส่วนผสมต่างๆ ดงันีz  ไข่ไก่ 
4 ฟอง  หมูสับ 500 กรัม  ไส้กรอก  หมูหยอง  โปรตีนเกษตร นํzาเปล่า  นํzามนัหอย 2 ชอ้นโตะ๊ 
นํzาตาลทราย 2 ชอ้นชา  ซี�อิ�วขาว  1  ชอ้นโตะ๊  ซอสปรุงรส 1 ชอ้นชา  ผกัชีตน้ หอมอยา่งละ 1 ตน้ 

2.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารไข่ตุ๋นดงันีz  
  1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
  2)  ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํไข่ตุ๋นใหเ้ด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1) ตดักา้นผกัชีและรากตน้หอมแลว้นาํไปลา้งนํz าให้สะอาดหลงัจากนัzนก็นาํผกัชีมาเด็ด
เป็นใบๆแลว้ก็นาํตน้หอมมาซอยใหล้ะเอียด 



140 

 

       2) จากนัzนนาํไข่ไก่ไปตอกลงในชามใหญ่พอประมาณแลว้ตีไข่ไก่ใหเ้ขา้กนัจากนัzนก็เติม
นํzาเปล่าและเครื�องปรุงที�เตรียมไวค้นส่วนผสมทัzงหมดเขา้ดว้ยกนัแลว้จึงนาํเทใส่ถว้ยที�จะใชส้าํหรับ
นึ�ง 
  3) นาํหมูสับที�เตรียมไวใ้ส่ลงไปคนใหเ้ขา้กนัและโรยตน้หอมและผกัชี 
  4) จากนัzนนาํไปนึ�งในกระทะไฟฟ้าในขณะที�นํzากาํลงัเดือดใชเ้วลาในการนึ�งประมาณ  
20 -25 นาที 
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น  2  กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํไข่
ตุ๋นแบบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที�  2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหาทาํไข่
ตุ๋นโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  คุณครูใช้คาํถามถามเด็กว่า  ถ้าหมูสับหมดเด็กๆจะใช้อะไร
ทดแทนได้บา้ง  เด็ก ๆช่วยกนัตอบคาํถามคุณครูเฉลยคาํตอบและนาํไส้กรอก หมูหยอง โปรตีน
เกษตร มาใหเ้ด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
        1)  ตดักา้นผกัชีและรากตน้หอมแลว้นาํไปลา้งนํzาใหส้ะอาดหลงัจากนัzนก็นาํผกัชีมาเด็ด
เป็นใบๆ แลว้ก็นาํตน้หอมมาซอยใหล้ะเอียด 
  2)  จากนัzนนาํไข่ไก่ไปตอกลงในชามใหญ่พอประมาณแลว้ตีไข่ไก่ใหเ้ขา้กนัจากนัzนก็
เติมนํzาเปล่าและเครื�องปรุงที�เตรียมไวค้นส่วนผสมทัzงหมดเขา้ดว้ยกนัแลว้จึงนาํเทใส่ถว้ยที�จะใช้
สาํหรับนึ�ง 
  3)  นาํไส้กรอก  หมูหยอง  โปรตีนเกษตรที�เตรียมไวใ้ส่ลงไปคนใหเ้ขา้กนัและโรย
ตน้หอมและผกัชี 
       4)  จากนัzนนาํไปนึ�งในกระทะไฟฟ้าในขณะที�นํzากาํลงัเดือดใชเ้วลาในการนึ�งประมาณ  
20 -25 นาที 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลังจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกันชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กว่าหมูสับที�ใช้สําหรับไข่ตุ๋นหมด  เด็กๆ
สามารถใชไ้ส้กรอก   หมูหยอง   โปรตีนเกษตร   มาทดแทนไดใ้ห้ประโยชน์และคุณค่าเหมือนกนั
และรสชาติอาหารก็ไม่เปลี�ยนแปลง 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1.  เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบไข่ตุ๋นมีความแตกต่างกนัที�ส่วนผสมใดและมี
ประโยชน์อยา่งไร 
  2.  เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบการทาํไข่ตุ๋น 
  3.  เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
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สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํไข่ตุ๋น 
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํไข่ตุ๋นได ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํไข่ตุ๋นได ้
3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี  ☺           ปานกลาง  �       ปรับปรุง  � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
     อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
     ดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง  ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก    2  ปานกลาง    1  นอ้ย ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
    พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
               ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 

 

ชื�อ – นามสกุล 
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ถุดิ

บท
ดแ

ทน
 คะแนนรวม 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  3  หน่วยไข่ตุ๋น 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
    1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           สาระการเรียนรู้ 

      

   1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
         การจดัประสบการณ์ 

      

   1.3จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
        การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

    2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
          เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
    4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

   4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
         และสอดคลอ้ง 
         กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
     5.1 ความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้งของการ 
           ประเมินผลกบั 
           จุดประสงค ์

      

    5.2 ความเหมาะสมและ 
           สอดคลอ้งของการ 
           ประเมินผลกบัการจดั 
           ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  4 
หน่วยแซนวชิ     ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํแซนวชิได ้
2.  อธิบายวธีิทาํแซนวชิได ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 
 การประกอบอาหารแซนวชิ 
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 

1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารแซนวชิครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํแซนวชิซึ� ง 
ประกอบดว้ยอ่างผสม  มีด   เขียง  ชอ้น  จานและอธิบายส่วนผสมต่างๆดงันีz    ขนมปัง 6  แผน่ 
หมูหยอง  มายองเนส ¼ ถว้ย  นํzาพริกเผา   แยมผลไม ้  นํzาสลดั 

2.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารแซนวชิดงันีz  
      1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
       2) ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํแซนวชิให้เด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  นาํขนมปังมาตดัขอบทาเนยและมายองเนสเขา้ดว้ยกนัแลว้ประกบดว้ยขนมปังอีก
หนึ�งแผน่ใส่หมูหยองทาํจนครบ 3 ชัzน 
       2)  แลว้นาํมาตดัเฉียงทะแยงมุม 
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํ 



151 

 

แซนวชิแบบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที�  2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหาทาํ
แซนวชิ   มีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด   คุณครูใชค้าํถามถามเด็กวา่  ถา้มายองเนสไม่พอที�จะนาํมา
ทาแซนวชิ  เด็กๆจะใชอ้ะไรทดแทนไดบ้า้งเด็กๆช่วยกนัตอบคาํถาม   คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํ
นํzาพริกเผา  แยมผลไม ้  นํzาสลดั   มาใหเ้ด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  นาํขนมปังมาตดัขอบทาเนยและนํzาพริกเผา  แยมผลไม ้  นํzาสลดัเขา้ดว้ยกนัแลว้
ประกบดว้ยขนมปังอีกหนึ�งแผน่ใส่หมูหยองทาํจนครบ 3 ชัzน 
       2)  แลว้นาํมาตดัเฉียงทะแยงมุม 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลังจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กวา่แซนวชิเป็นอาหารวา่งที�มีส่วนผสมคือขนม
ปังมายองเนส และหมูหยอง  ถา้มายองเนสหมดสามารถใชน้ํz าพริกเผา  แยมผลไม ้ นํz าสลดัทดแทน
ไดแ้ต่รสชาติสี จะแตกต่างกนัแต่สามารถใช้ทดแทนกนัไดแ้ละให้สารอาหารและคุณประโยชน์ที�
แตกต่างกนั 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1.  เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบแซนวชิสามารถใส่มายองเนสหรือนํzาพริกเผา  แยม
ผลไม ้ นํzาสลดัก็ไดแ้ละแซนวชิมีประโยชน์อยา่งไร 
  2.  เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบการทาํแซนวชิ 
  3.  เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํแซนวชิ 
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํแซนวชิได ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํแซนวชิได ้
3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี  ☺           ปานกลาง  �       ปรับปรุง  � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้ 3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได1้ ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
    ดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบ 
    ทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง  ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
    พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
               ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 

 

ชื�อ – นามสกุล 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  4  หน่วยแซนวชิ 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
    1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           สาระการเรียนรู้ 

      

   1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

   1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
         การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

   2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
         เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
    4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

   4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
         และสอดคลอ้ง 
        กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
    5.1 ความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งของการ 
          ประเมินผลกบั 
          จุดประสงค ์

      

  5.2 ความเหมาะสมและ 
        สอดคลอ้งของการ 
        ประเมินผลกบัการจดั 
        ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  5 
หน่วยข้าวผดัหมู   ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํขา้วผดัหมูได ้
2.  อธิบายวธีิทาํขา้วผดัหมูได ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 
 การประกอบอาหารขา้วผดัหมู 
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 
 1.  ครูนาํหอมใหญ่กระเทียมมะนาวแตงกวามาใหเ้ด็กดูเด็กเรียงลาํดบัขนาดเล็กไปใหญ่ 

2.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารขา้วผดัหมูครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํขา้วผดั
หมูซึ� งประกอบดว้ยอ่างผสม  มีด  เขียง  ตะหลิว  กระทะไฟฟ้า  จานและอธิบายส่วนผสมต่างๆ 
ขา้วสวย  1  ถว้ย  เนืzอหมู 200 กรัม  ไข่ไก่ 1 ฟอง  หอมใหญ่หั�นเสีz ยว  2 ชอ้นโตะ๊  คะนา้หั�น 50 กรัม 
ตน้หอม 3 ตน้ (หั�นเป็นท่อนไวผ้ดัและแบ่งไวเ้สริฟ) กระเทียมสับ 1ชอ้นชา  นํzาตาลทราย ½ ชอ้นชา
นํzาปลา  1  ชอ้นโตะ๊ ซี�อิ�วขาว  1  ชอ้นโตะ๊  เกลือ 1  ชอ้นโตะ๊  ซอสหอยนางรม  1  ชอ้นโตะ๊  นํzามนั  
2  ชอ้นโตะ๊  มะนาวหั�นเสีz ยว  แตงกวาฝาน 

3.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารขา้วผดัหมูดงันีz  
      1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
      2) ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํขา้วผดัหมูใหเ้ด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
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       1)  ตัzงนํzามนัในกระทะบนไฟร้อนปานกลางใส่กระเทียมลงเจียวจนเหลืองหอมใส่หมูลง
ผดัจนเกือบสุก 
  2)  ใส่คะนา้ลงไปผดัสักพกัจึงใส่ขา้วสวยลงไปยขีา้วไม่ใหติ้ดกนัเป็นกอ้น 
       3)  ใชต้ะหลิวเขี�ยขา้วออกพอใหเ้ห็นกระทะตอกไข่ไก่ใส่และยใีหไ้ข่แดงแตกรอจนไข่
เริ�มสุกจึงเอาขา้วกลบลงไปบนไข่ 
       4)  ใส่หอมใหญ่และตน้หอมหั�นปรุงรสดว้ยนํzาตาลนํzาปลาเร่งไฟแรงผดัอยา่งรวดเร็วจน
เขา้กนัทั�วปิดไฟ 
       5)  ตกัใส่จานเหยาะพริกไทยโรยหนา้พร้อมตน้หอมแตงกวา 
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น  2  กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํขา้ว
ผดัหมูแบบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที�  2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหาทาํ
ขา้วผดัหมูโดยมีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  คุณครูใชค้าํถามถามเด็กวา่ถา้นํz าปลาไม่พอที�จะนาํมาใส่
ขา้วผดัเด็กๆจะใช้อะไรทดแทนไดบ้า้ง  เด็กๆช่วยกนัตอบคาํถาม  คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํซี�อิ�ว
ขาวเกลือ  ซอสหอยนางรม  มาใหเ้ด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  ตัzงนํzามนัในกระทะบนไฟร้อนปานกลางใส่กระเทียมลงเจียวจนเหลืองหอมใส่หมูลง
ผดัจนเกือบสุก 
       2)  ใส่คะนา้ลงไปผดัสักพกัจึงใส่ขา้วสวยลงไปยขีา้วไม่ใหติ้ดกนัเป็นกอ้น 
       3)  ใชต้ะหลิวเขี�ยขา้วออกพอใหเ้ห็นกระทะตอกไข่ไก่ใส่และยใีหไ้ข่แดงแตกรอจนไข่
เริ�มสุกจึงเอาขา้วกลบลงไปบนไข่ 
       4)  ใส่หอมใหญ่และตน้หอมหั�นปรุงรสดว้ยนํzาตาล  ซี�อิ�วขาว  เร่งไฟแรงผดัอยา่งรวดเร็ว
จนเขา้กนัทั�วปิดไฟ 
       5)  ตกัใส่จานเหยาะพริกไทยโรยหนา้พร้อมตน้หอม  แตงกวา 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกนัเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กวา่ขา้วผดัหมูเป็นอาหารจานเดียวที�มีปรุงรส
ดว้ยนํzาปลา  ถา้นํzาปลาหมดสามารถใส่ซี�อิ�วขาวทดแทนได ้ เพราะมีรสชาติเคม็เหมือนกนัสามารถใช้
แทนกนัไดแ้ละใหส้ารอาหารและคุณประโยชน์ที�เหมือนกนั 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1. เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบขา้วผดัหมูสามารถใส่นํzาปลาหรือซี�อิ�วขาว เกลือ  ซอส
หอยนางรมก็ไดแ้ละขา้วผดัหมูมีประโยชน์อยา่งไร 
  2. เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบการทาํขา้วผดัหมู 
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      3. เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและให้กาํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํขา้วผดัหมู 
การประเมินผล 
1.  สังเกตการณ์วาดภาพส่วนประกอบในการทาํขา้วผดัหมูได ้
2.  สังเกตการณ์อธิบายวธีิทาํขา้วผดัหมูได ้
3.  สังเกตการณ์บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการณ์อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการณ์ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี  ☺           ปานกลาง  �       ปรับปรุง  � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
     อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
     อธิบาย 
    วธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง  ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย  ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
    พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
               ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 
แผนการจัดประสบการณ์ที&  5 หน่วยข้าวผดัหมู 
………………………………………………… 

คําชี#แจง   ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
     1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
            สาระการเรียนรู้ 

      

     1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

      

      1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
            การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

   2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
         เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
   4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
         สอดคลอ้งกบั 
         การจดัประสบการณ์ 

      

  4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
        และสอดคลอ้ง 
        กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
    5.1 ความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งของการ 
          ประเมินผลกบั 
          จุดประสงค ์

      

  5.2 ความเหมาะสมและ 
         สอดคลอ้งของการ 
        ประเมินผลกบัการจดั 
        ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  6  
หน่วยหมูเงาะ     ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํหมูเงาะได ้
2.  อธิบายวธีิทาํหมูเงาะได ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 
 การประกอบอาหารหมูเงาะ 
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 
 1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารหมูเงาะครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํหมูเงาะซึ� ง
ประกอบดว้ยอ่างผสม    มีด   เขียง   ตะหลิว    กระทะไฟฟ้า   ชอ้น   จานและอธิบายส่วนผสมต่างๆ 
เนืzอหมูบด  1  ถว้ย  พริกไทย  กระเทียม   รากผกัชีโขลกละเอียด 2 ชอ้นโตะ๊    ไข่ไก่ 1 ฟอง 
เส้นบะหมี�สาํเร็จรูปแหง้  2 กอ้น   เส้นหมี� 1  ห่อเล็ก   ตดัเป็นท่อนสัzนยาว 1 นิzว  บะหมี�เหลือง 1 ห่อ 
ขา้วตากแหง้  2 ถว้ยตวง   นํzามนัสาํหรับทอด 2 ถว้ย   ผกัชีซอย  1  ชอ้นโตะ๊   แป้งสาลี  1  ชอ้นโตะ๊ 
นํzาตาลทราย ¼ ชอ้นชา   นํzาปลา 1 ชอ้นโตะ๊ 

2.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารหมูเงาะดงันีz  
       1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
       2)  ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํหมูเงาะใหเ้ด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  นาํเนืzอหมูบดมานวดกบัพริกไทยกระเทียมรากผกัชีใส่นํzาตาลนํzาปลา 
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       2)  ผสมแป้งสาลีลงในหมูใส่ผกัชีตามชอบ 
       3)  ป้อนหมูเป็นกอ้นกลมเล็กพกัไว ้
       4)  เส้นบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปนาํมากระจายออกเป็นเส้นหยาบๆใส่จานพกัไว ้
       5)  ตอกไข่ใส่ถว้ยตีพอเขา้กนัแลว้นาํหมูที�ปัz นไวล้งจุ่มในไข่แลว้นาํหมูไปคลุกกบัเส้น
บะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปที�กระจายไวใ้ชมื้อบีบใหเ้ส้นเกาะกบัหมู 
  6)  ตัzงกระทะใส่นํzามนัไฟกลางพอนํzามนัร้อนใส่หมูลงทอดจนเส้นบะหมี�เหลืองกรอบ
ตกัขึzนพกัไว ้
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น  2  กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํหมู
เงาะแบบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที� 2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหาทาํหมู
เงาะโดยมีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  คุณครูใชค้าํถามถามเด็กวา่ถา้เส้นบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปหมด  เด็กๆ
จะใชอ้ะไรทดแทนไดบ้า้ง  เด็กๆช่วยกนัตอบคาํถาม  คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํเส้นหมี�บะหมี�เหลือง
ขา้วตากแหง้มาใหเ้ด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
  1)  นาํเนืzอหมูบดมานวดกบัพริกไทยกระเทียมรากผกัชี  ใส่นํzาตาล  นํzาปลา 
  2)  ผสมแป้งสาลีลงในหมูใส่ผกัชีตามชอบ 
       3)  ป้อนหมูเป็นกอ้นกลมเล็กพกัไว ้
       4)  เส้นหมี�หมี�เหลืองที�ตดัเป็นท่อนขา้วตากแหง้นาํมากระจายออกเป็นเส้นหยาบๆใส่
จานพกัไว ้
       5)  ตอกไข่ใส่ถว้ยตีพอเขา้กนัแลว้นาํหมูที�ปัz นไวล้งจุ่มในไข่แลว้นาํหมูไปคลุกกบัเส้น
หมี�หมี�เหลืองขา้วตากแหง้ที�ตดัเป็นท่อนไวใ้ชมื้อบีบให้เส้นเกาะกบัหมู 
       6)  ตัzงกระทะใส่นํzามนัไฟกลางพอนํzามนัร้อนใส่หมูลงทอดจนเหลืองกรอบตกัขึzนพกัไว ้
          3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
     4.  หลงัจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกนัเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กวา่หมูเงาะเป็นอาหารวา่งที�ประกอบดว้ย 
หมูสับปรุงรสคลุกดว้ยเส้นบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป  ถา้เส้นบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปหมดสามารถใชเ้ส้นหมี� 
บะหมี�เหลืองที�ตดัเป็นท่อน   ขา้วตากแหง้แทนได ้ เมื�อนาํไปทอดจะกรอบเหมือนกนัและใหร้สชาติ
ที�แตกต่าง  เมื�อทอดแลว้กรอบแต่สามารถใชท้ดแทนกนัไดใ้หส้ารอาหารและคุณประโยชน์ที�
เหมือนกนั 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1.  เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบหมูเงาะใส่ส่วนผสมบะหมี�กึงสาํเร็จรูปหรือเส้นหมี�
บะหมี�เหลืองที�ตดัเป็นท่อนขา้วตากแหง้มีประโยชน์และสารอาหารอะไรบา้ง 
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  2.  เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบการทาํหมูเงาะ 
  3.  เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํหมูเงาะ 
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํหมูเงาะได ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํหมูเงาะได ้
3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี  ☺           ปานกลาง  �       ปรับปรุง   � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิแกปั้ญหาดว้ย 
    ตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง  ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย  ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
    พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
               ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 

 
 
 

 
 
 

 

ครัz งที� 

คว
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มา
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ร  
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าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รบ

อก
อก

ส่ว
นป
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กอ

บข
อง

อา
หา

ร 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รบ

อก
วตั

ถุดิ
บท

ดแ
ทน

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รอ

ธิบ
าย

วิธี
แก

ป้ัญ
หา
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ใน

กา
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เลือ

กว
ตัถุ

ดิบ
ทด

แท
น  

คะแนนรวม 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 

 

ชื�อ – นามสกุล 
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 คะแนนรวม 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  6  หน่วยข้าวผดั 
………………………………………………… 

คําชี#แจง   ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
    1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          สาระการเรียนรู้ 

      

    1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

    1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

    2. 2 แผนการจดัประสบการณ์ 
           เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
    4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

  4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
        และสอดคลอ้ง 
        กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
    5.1 ความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งของการ 
          ประเมินผลกบั 
          จุดประสงค ์

      

   5.2 ความเหมาะสมและ 
         สอดคลอ้งของการ 
         ประเมินผลกบัการจดั 
         ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  7  
หน่วยผกัชุบแป้งทอด   ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํผกัชุบแป้งทอดได ้
2.  อธิบายวธีิทาํผกัชุบแป้งทอดได ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 
 การประกอบอาหารผกัชุบแป้งทอด 
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 
 1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารผกัชุบแป้งทอดครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํผกั
ชุบแป้งทอดซึ�งประกอบดว้ยอ่างผสม  มีด  เขียง  กระทะ  ตะหลิว  ชอ้น  จาน  กระทะไฟฟ้าและ
อธิบายส่วนผสมต่างๆดงันีzแป้งสาํเร็จรูปชุบทอด  70  กรัม  แป้งสาลี  70  กรัม  แป้งขา้วเจา้  70  กรัม   
แป้งขา้วโพด 70  กรัม  ไข่ไก่   1 ฟอง  นํzาเปล่า 30 มิลลิลิตร  เกลือป่น  1 หยบิมือ  นํzามนัสาํหรับ
ทอดผกัต่างๆไดแ้ก่   แครอท  ถั�วฝักยาว  ขา้วโพดอ่อน 

2.ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารผกัชุบแป้งทอดดงันีz  
      1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
      2)  ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํผกัชุบแป้งทอดใหเ้ด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
      1)  นาํแป้งสาํเร็จรูปชุบทอดผสมกบันํzาเปล่าพอเหนียวแลว้ใส่ไข่ไก่ลงไปผสมตามดว้ย
เกลือป่น 
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  2)  จากนัzนก็ใส่ผกัที�เตรียมไวแ้ลว้คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
  3)  นาํกระทะตัzงไฟใส่นํzามนัสาํหรับทอดลงกระทะใชไ้ฟความร้อนปานกลาง 
   4)  นาํผกัที�คลุกเคลา้แป้งลงทอดพอกรอบตกัออกมาพกัไวจ้ดัใส่จาน 
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น  2  กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกทาํผกั
ชุบแป้งทอดแบบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที� 2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหา
ทาํผกัชุบแป้งทอดโดยมีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ดคุณครูใชค้าํถามถามเด็กวา่ถา้แป้งอเนกประสงคไ์ม่
พอที�จะนํามาผสมเพื�อชุบผกัทอดได้   เด็กๆจะใช้อะไรทดแทนได้บ้างเด็กๆช่วยกันตอบคาํถาม
คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํแป้งสาลี   แป้งขา้วเจา้  แป้งขา้วโพดมาให้เด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตให้เด็กดู
ตามขัzนตอนดงันีz  

1) นาํแป้งสาลีแป้งขา้วเจา้แป้งขา้วโพดผสมกบันํzาเปล่าพอเหนียวแลว้ใส่ไข่ไก่ลงไป 
ผสมตามดว้ยเกลือป่น 

  2) จากนัzนก็ใส่ผกัที�เตรียมไวแ้ลว้คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
       3) นาํกระทะตัzงไฟใส่นํzามนัสาํหรับทอดลงกระทะใชไ้ฟความร้อนปานกลาง 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลังจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบั   เด็กวา่ผกับางชนิด  เด็กๆไม่ชอบเมื�อนาํมาชุบ
แป้งทอดก็จะสวยน่ารับประทานอร่อยการรับประทานผกัผกัมีและอุดมไปดว้ยแร่ธาตุต่างๆ 
ขั#นสรุปกจิกรรม 

1. เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบผกัชุบแป้งทอดและสามารถนาํผกัชุบแป้งสาลี 
แป้งขา้วเจา้แป้งขา้วโพดทอดแตกต่างกนัที�ส่วนผสมใดและผกัมีประโยชน์อยา่งไร 
  2.  เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบการทาํผกัชุบแป้งทอด 
  3.  เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํผกัชุบแป้งทอด 
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํผกัชุบแป้งทอดได ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํผกัชุบแป้งทอดได ้
3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี  ☺           ปานกลาง �       ปรับปรุง  � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 

 

เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

อธิบายวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้ 3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
    ดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ได ้ ดว้ยตนเอง 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง  ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย  ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
    พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
               ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 

 

ชื�อ – นามสกุล 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  7 หน่วยผกัชุบแป้งทอด 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
     1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           สาระการเรียนรู้ 

      

     1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การจดัประสบการณ์ 

      

     1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
           การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

    2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
          เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
    4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งกบั 
          การจดัประสบการณ์ 

      

   4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
         และสอดคลอ้ง 
         กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
    5.1 ความเหมาะสมและ 
          สอดคลอ้งของการ 
          ประเมินผลกบั 
          จุดประสงค ์

      

  5.2 ความเหมาะสมและ 
        สอดคลอ้งของการ 
        ประเมินผลกบัการจดั 
        ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แผนการจัดประสบการณ์ที&  8 
หน่วยวุ้นรูปดอกไม้   ชั#นอนุบาลปีที&  2 

เวลา  09.00  -  10.00  นาท ี
 

จุดประสงค์การเรียนรู้หลงัจากจบกจิกรรมแล้วเด็กปฐมวยัมีความสามารถ ดังนี# 
1.  วาดภาพส่วนประกอบในการทาํวุน้รูปดอกไมไ้ด ้
2.  อธิบายวธีิทาํวุน้รูปดอกไมไ้ด ้
3.  บอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  อธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  ตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
สาระที&ควรรู้ 
 การประกอบอาหารวุน้รูปดอกไม ้
ประสบการณ์สําคัญ 
1.  การสนทนาโตต้อบเล่าเป็นเรื�องราว 
2.  การจาํแนกสิ�งของไดต้ามสีรูปทรงขนาดนํzาหนกั 
กจิกรรมการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ขั#นเตรียมงาน 
 1.  ครูนาํเขา้สู่กิจกรรมการประกอบอาหารวุน้รูปดอกไม ้ครูแนะนาํอุปกรณ์ในการทาํวุน้รูป
ดอกไมซึ้� งประกอบดว้ย  กระทะไฟฟ้า  พิมพว์ุน้รูปดอกไม ้ อ่างผสม  ถาด  จาน  ช้อน  ผา้ขาวบาง
ทพัพี และอธิบายส่วนผสมต่างๆใบเตย  100  กรัม  ดอกเก็กฮวย  100  กรัม  ดอกกระเจี�ยบ  100 กรัม  
ดอกอญัชนั 100  กรัม  ผงวุน้  4 ชอ้นโตะ๊  นํzาเปล่า  1  ลิตร  เกลือ1 ชอ้นชา  นํzาตาลทราย  500  กรัม 
 2.  ครูและเด็กสนทนาและสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในเรื�องการปฏิบติัตนในขณะประกอบ
อาหารวุน้รูปดอกไมด้งันีz  
      1)  เด็กตอ้งรู้จกัอดทนรอคอยในการรอรับวสัดุอุปกรณ์ 
      2) ไม่พูดคุยเสียงดงัไม่เล่นในระหวา่งการทาํกิจกรรม 
ขั#นปฏิบัติกจิกรรม 
  1.  ครูสาธิตการทาํวุน้รูปดอกไมใ้หเ้ด็กๆดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1)  นาํใบเตยมาลา้งนํzาสะอาด 
       2)  นาํใบเตยมาหั�นฝอยแลว้คัzนนํzาใชผ้า้ขาวบางกรองเอาแต่นํzา 
      3)  นาํนํzาใส่หมอ้ใส่นํzาตาลเกลือผงวุน้คนจนส่วนผสมละลายแลว้นาํไปตัzงไฟ 
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      4)  ขณะที�ตัzงไฟใหค้นให้ตลอดเพื�อใหผ้งวุน้ละลายและไม่จบัตวักนัคนไปจนวุน้เริ�มสุก
คือมีลกัษณะขน้หนืดตัzงไวใ้หเ้ดือดและยกลง 
      5)  คนใหค้วามร้อนระเหยออกจากหมอ้สักพกัเทวุน้ใส่พิมพทิ์zงไวใ้หวุ้น้แขง็ตวั 
      6)  แกะวุน้รูปดอกไมอ้อกจากพิมพจ์ดัใส่จาน 
  2.  เด็กๆเขา้แถวรอรับอุปกรณ์โดยครูแบ่งกิจกรรมเป็น 2  กิจกรรมโดยกลุ่มแรกทาํวุน้รูป
ดอกไมแ้บบปกติก่อนเมื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้จดักิจกรรมที�  2  เป็นการจดักิจกรรมแบบแกปั้ญหา
สลบัทาํวุน้รูปดอกไมโ้ดยมีครูคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด  คุณครูใชค้าํถาม  ถามเด็กวา่ถา้ใบเตยไม่พอจะ
ทาํอยา่งไร  เด็กๆจะใชอ้ะไรทดแทนไดบ้า้ง  เด็กๆช่วยกนัตอบคาํถาม  คุณครูเฉลยคาํตอบและนาํ
ดอกอญัชนั  ดอกเก็กฮวย  ดอกกระเจี�ยบมาใหเ้ด็กๆดูพร้อมกบัสาธิตใหเ้ด็กดูตามขัzนตอนดงันีz  
       1) นาํดอกอญัชนั  ดอกเก็กฮวย  ดอกกระเจี�ยบมาเด็ดขัzวออกแลว้ลา้งนํzาสะอาด 
       2) นาํดอกอญัชนั  ดอกเก็กฮวย  ดอกกระเจี�ยบไปคัzนนํzาแลว้ใชผ้า้ขาวบางกรองเอาแต่นํzา 
       3) นาํนํzาใส่หมอ้ใส่นํzาตาล  เกลือ  ผงวุน้  คนจนส่วนผสมละลายแลว้นาํไปตัzงไฟ 
       4) ขณะที�ตัzงไฟใหค้นใหต้ลอดเพื�อใหผ้งวุน้ละลายและไมจ่บัตวักนัคนไปจนวุน้เริ�มสุก
คือมีลกัษณะขน้หนืดตัzงไวใ้หเ้ดือดและยกลง 
       5) คนใหค้วามร้อนระเหยออกจากหมอ้สักพกัเทวุน้ใส่พิมพด์อกไมทิ้zงไวใ้หวุ้น้แขง็ตวั 
       6) เมื�อวุน้แขง็ตวัดีแลว้จดัใส่จาน 
  3.  เด็กลงมือปฏิบติักิจกรรมที�  2  
  4.  หลังจากทาํกิจกรรมเสร็จเด็กๆร่วมกันเก็บอุปกรณ์และทาํความสะอาดบริเวณที�ทาํ
กิจกรรมและร่วมกนัชิมพร้อมทัzงสนทนาพูดคุยกบัเด็กว่าถ้าจะทาํวุน้รูปดอกไมแ้ล้วใบเตยไม่พอ
สามารถนาํดอกอญัชนั  ดอกเก็กฮวย  ดอกกระเจี�ยบแทนไดมี้คุณประโยชน์และสีสันสวยงาม 
ขั#นสรุปกจิกรรม 
  1. เด็กๆช่วยกนัสรุปถึงส่วนประกอบวุน้รูปดอกไมค้วามแตกต่างของใบเตยและ 
ดอกอญัชนั  ดอกเก็กฮวย  ดอกกระเจี�ยบสีสันรสชาติ 
  2.  เด็กๆวาดภาพส่วนประกอบวุน้รูปดอกไม ้
  3.  เด็กๆนาํผลงานมาใหเ้พื�อนๆดูคุณครูกล่าวชื�นชมและใหก้าํลงัใจเด็ก 
สื&อการเรียนรู้ 
1.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการทาํวุน้รูปดอกไม ้
การประเมินผล 
1.  สังเกตการวาดภาพส่วนประกอบในการทาํวุน้รูปดอกไมไ้ด ้
2.  สังเกตการอธิบายวธีิทาํวุน้รูปดอกไมไ้ด ้
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3.  สังเกตการบอกวตัถุดิบทดแทนได ้
4.  สังเกตการอธิบายวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้
5.  สังเกตการตดัสินใจเลือกวตัถุดิบทดแทนได ้
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บันทกึหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกจิกรรมสร้างสรรค์ 
ชื&อ..............................................นามสกลุ...............................เลขที&.........ชั#นอนุบาลปีที& 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน      ดี  ☺           ปานกลาง �       ปรับปรุง  � 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง 

1.  แบบสังเกตฉบบันีz เป็นส่วนหนึ�งของการทาํวทิยานิพนธ์เรื�องการพฒันาความสามารถใน
การคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหารของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารฉบบันีzสร้างขึzนเพื�อตอ้งการวดัความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ประกอบอาหาร 

3.  ผูส้ังเกตควรศึกษาและทาํความเขา้ใจการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมที�สังเกตโดยละเอียด
ลกัษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั
ประสบการณ์ประกอบอาหารเป็นแบบตรวจสอบรายการผูส้ังเกตทาํการสังเกตทัzงการพูดและการ
กระทาํขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมโดยเริ�มสังเกตตัzงแต่งขัzนเตรียมกิจกรรมขัzนปฏิบติักิจกรรมขัzน
สรุปกิจกรรม 

4.  ผูส้ังเกตบนัทึกชื�อและนามสกุลของเด็กวนั/เดือน/ปีที�ทาํการสังเกตแลว้ใส่เครื�องหมาย
�ในช่องพฤติกรรมที�ตรงกบัความจริงมากที�สุด 
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 

ความสามารถด้านการคิด 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพ 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

1. ความสามารถในการ 
    อธิบายวธีิการปรุงอาหาร 

บอกวธีิการปรุง 
อาหารได ้ 3 ขัzนตอน 

บอกวธีิการปรุง 
อาหารได2้ขัzนตอน 

บอกวธีิการปรุง 
อาหารได ้1 ขัzนตอน 

2. ความสามารถในการบอก 
    ส่วนประกอบของอาหาร 

วาดภาพหรือเลือก 
ภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้3 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้2 ชนิด 

วาดภาพหรือ 
เลือกภาพที�เป็น 
ส่วนประกอบ 
อาหารได ้1 ชนิด 

3. ความสามารถในการบอก    
    วตัถุดิบทดแทน 

บอกวตัถุดิบทดแทน
ได ้ 3  ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้2 ขอ้ 

บอกวตัถุดิบ
ทดแทนได ้1 ขอ้ 

4. ความสามารถในการ 
     อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
     ดว้ยตนเอง 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้ 3  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้2  วธีิ 

อธิบายวธีิแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเองได ้1  วธีิ 

5. ความสามารถในการ 
    ตดัสินใจ 
    เลือกวตัถุดิบทดแทน 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทนได ้
3 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้2 ชนิด 

ตดัสินใจเลือก 
วตัถุดิบทดแทน 
ได ้1 ชนิด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

 
คําชี#แจง  ใส่ระดบัคุณภาพ    3  มาก     2  ปานกลาง    1  นอ้ย  ตามเกณฑก์ารให้คะแนน 
    พฤติกรรมความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดั 
               ประสบการณ์ประกอบอาหาร 
ด.ช./ ด.ญ.  ..................................................นามสกุล....................................ชัzน...............เลขที�........ 
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แบบสรุปความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 

ผู้บันทกึ................................................นักเรียนชั#นอนุบาลปีที& ........... วนั/เดือน/ปีที&บันทกึ.............. 

 

ชื�อ – นามสกุล 
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ถุดิ

บท
ดแ

ทน
 คะแนนรวม 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



201 

 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 

แผนการจัดประสบการณ์ที&  8  หน่วยวุ้นรูปดอกไม้ 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 

 
รายการประเมนิ 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

1. จุดประสงค ์
    1.1 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
          สาระการเรียนรู้ 

      

   1.2 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
         การจดัประสบการณ์ 

      

   1.3 จุดประสงคส์อดคลอ้งกบั 
         การประเมินผล 

      

2. การจดัประสบการณ์ 
    2.1 แผนการจดัประสบการณ์ 
          มีลาํดบัขัzนตอนชดัเจน 

      

   2.2 แผนการจดัประสบการณ์ 
         เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

      

3. สาระการเรียนรู้เหมาะสม/ 
    สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม
มาก 

4 

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม
น้อยที&สุด 

1 

4. สื�อ 
   4.1 สื�อมีความเหมาะสมและ 
         สอดคลอ้งกบั 
         การจดัประสบการณ์ 

      

  4.2 สื�อมีความเหมาะสม 
        และสอดคลอ้ง 
        กบัการประเมินผล 

      

5. การประเมินผล 
   5.1 ความเหมาะสมและ 
        สอดคลอ้งของการ 
        ประเมินผลกบั 
        จุดประสงค ์

      

  5.2 ความเหมาะสมและ 
        สอดคลอ้งของการ 
       ประเมินผลกบัการจดั 
       ประสบการณ์ 

      

รวม       
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แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั 
เรื&องการพฒันาความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในเด็กปฐมวยั 

โดยการจัดประสบการณ์ประกอบอาหาร 
 

คําชี#แจง 
1.  แบบทดสอบฉบบันีz เป็นการสอบวดัประสบการณ์ความรู้ที�ไดจ้ากการจดัประสบการณ์

การคิดและแกปั้ญหาสาํหรับเด็กปฐมวยัแบบทดสอบเป็นแบบปฏิบติัจริง  (Performance  Test)  จาก
กรณีศึกษาที�ใช้เป็นสถานการณ์กาํหนดโดยครูมีคาํถามให้เด็กแสดงความสามารถในการคิดและ
แกปั้ญหาสาํหรับเด็กปฐมวยัที�กาํหนดไวใ้นจุดประสงค ์

2.  แบบทดสอบฉบบันีz มีจาํนวนทัzงหมด  10  สถานการณ์ 
3. ในการทาํแบบทดสอบครูอ่านสถานการณ์ให้นกัเรียนฟังทีละสถานการณ์สถานการณ์ละ  

2  ครัz งเพื�อให้นักเรียนทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์เมื�อนักเรียนตอบคาํถามเสร็จแล้วจึงเริ�มอ่าน
สถานการณ์ต่อไป 
 
วธีิการทาํแบบทดสอบ 

ก่อนการทดสอบ 
1.  ผูท้ดสอบศึกษาและทาํความเขา้ใจแบบทดสอบโดยละเอียด 
2.  จดัเตรียมสถานที�สาํหรับการทดสอบใหพ้ร้อม 
3.  ดาํเนินการทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มใชเ้วลาในการทดสอบประมาณ  

15  นาทีต่อการทดสอบนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การทดสอบ 
1.  ผูส้อบดาํเนินการถามคาํถามตามสถานการณ์ที�กาํหนดในแบบทดสอบที�จดัเตรียมไวจ้น

ครบ 
2.  เด็กคิดและปฏิบติัตามแนวคิดของตนเอง 
3.  ผูท้ดสอบสังเกตพฤติกรรมการตอบคาํถามหรือการปฏิบติัแลว้ใส่เครื�องหมาย√ลงใน�  

หนา้คาํตอบที�ตรงกบัคาํถามมากที�สุด 
หลงัการทดสอบ 
ผูท้ดสอบตรวจสอบความสามารถในด้านการคิดและแก้ปัญหาสําหรับเด็กปฐมวยัจาก

คาํตอบหรือการปฏิบติัวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนที�กาํหนดไวใ้น
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แต่ละสถานการณ์แล้วรวมคะแนนบันทึกลงในแบบบันทึกการให้คะแนนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาสาํหรับเด็กปฐมวยั 
เกณฑ์การให้คะแนน 
3  คะแนน หมายถึง     เด็กบอกวธีิการ  วตัถุดิบทดแทนได ้จาํนวน  3  ชนิด 
2  คะแนน หมายถึง เด็กบอกวธีิการ  วตัถุดิบทดแทนได ้จาํนวน  2  ชนิด 
1  คะแนน  หมายถึง     เด็กบอกวธีิการ  วตัถุดิบทดแทนได ้จาํนวน  1 ชนิด 
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เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในเด็กปฐมวยั 
 

 

ความสามารถในการคดิ 
และแก้ปัญหา 

ระดบัคุณภาพ 

มาก 
ระดบั  3 

ปานกลาง 
ระดบั  2 

น้อย 
ระดบั  1 

1.   ถา้ไม่มีนํz ามนัสาํหรับเจียวไข ่
     เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบ 
ทดแทนได ้
จาํนวน  3  ชนิด 
ไดแ้ก่ นํz ามนัหมู นํz า
เนย 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบ 
ทดแทนได ้
จาํนวน 2 ชนิด 
ไดแ้ก่  นํz ามนัหมู  นํz า 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบ 
ทดแทนได ้
จาํนวน1ชนิด 
ไดแ้ก่  นํz ามนัหมู 

2.   ถา้เด็กทาํยาํผลไม ้
      แต่ขาดแอปเปิz ล 
      เด็กจะทาํอยา่งไร 

 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบ 
ทดแทนได ้
จาํนวน  3  ชนิด 
ไดแ้ก่  ฝรั�ง 
มะม่วง  แกว้มงักร 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบ 
ทดแทนได ้
จาํนวน  2  ชนิด 
ไดแ้ก่  ฝรั�ง 
มะม่วง 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบ 
ทดแทนได ้
จาํนวน  1  ชนิด 
ไดแ้ก่  ฝรั�ง       

 
3.  ถา้เด็กจะทาํวุน้รูปดอกไม ้
     แต่ไม่มีนํz าใบเตย 
     เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบทดแทนได ้
จาํนวน  3  ชนิด 
ไดแ้ก่  ดอกเก็กฮวย 
ดอกกระเจี�ยบ 
ดอกอญัชนั 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบทดแทนได ้
จาํนวน  2  ชนิด 
ไดแ้ก่  ดอกเก็กฮวย 
ดอกกระเจี�ยบ 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบทดแทนได ้
จาํนวน  1  ชนิด 
ไดแ้ก่ ดอกกระเจี�ยบ 

4.  ถา้เด็กกาํลงัทาํสลดัผกัแต่ไม่ 
     มีผกักาดแกว้ เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบทดแทน 
ไดจ้าํนวน3  ชนิด 
ไดแ้ก่  ผกักาดขาว 
กะหลํ�าปลี 
กะหลํ�าปลีม่วง 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบทดแทน 
ไดจ้าํนวน  2 ชนิด 
ไดแ้ก่  ผกักาดขาว 
กะหลํ�าปลี 

 

บอกวธีิการ 
วตัถุดิบทดแทน 
ไดจ้าํนวน1 ชนิด 
ไดแ้ก่  ผกักาดขาว 

 
 

 
 
 
 



206 

 

ความสามารถในการคดิ 
และแก้ปัญหา 

ระดบัคุณภาพ 

มาก 
ระดบั  3 

ปานกลาง 
ระดบั  2 

น้อย 
ระดบั  1 

5.  ถา้เด็กจะทาํแซนวชิแต่ไม่มี 
     มายองเนส  เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  3  
ชนิดไดแ้ก่  
นํz าพริกเผา 
แยมผลไม ้ นํz าสลดั 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  2  
ชนิดไดแ้ก่  
นํz าพริกเผา     
แยมผลไม ้  

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  
1  ชนิดไดแ้ก่
นํz าพริกเผา 

6.  ถา้ไม่มีบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป 
     ในการทาํหมูเงาะ 
     เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  3  
ชนิด ไดแ้ก่  เสน้หมี� 
บะหมี�เหลือง 
ขา้วตากแหง้ 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  2  
ชนิด ไดแ้ก่  เสน้หมี� 
บะหมี�เหลือง 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  
1  ชนิด 
ไดแ้ก่ เสน้หมี� 

7.  เด็กจะทาํไข่ตุ๋นแต่ไม่มีหมูสบั 
     เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  3  
ชนิด ไดแ้ก่  ไสก้รอก 
หมูหยอง 
โปรตีนเกษตร 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  2  
ชนิด  ไดแ้ก่    
ไสก้รอก   
หมูหยอง  

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  
1  ชนิด ไดแ้ก่   
 ไสก้รอก   
 

8.  ถา้เด็กจะทาํผกัชุบแป้งทอด 
    แต่ไม่มีแป้งสาํหรับชุบผกัทอด 
    เด็กจะทาํอยา่งไร 

 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  3  
ชนิด  ไดแ้ก่  แป้งสาลี 
แป้งขา้วเจา้ 
แป้งขา้วโพด 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  2  
ชนิด ไดแ้ก่  แป้งสาลี  
แป้งขา้วเจา้ 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  
1  ชนิด  ไดแ้ก่   
แป้งสาลี  
 

9.  ถา้เด็กจะทาํแกงจืดเตา้หู ้
    แต่ไม่มีหมูสบั  เด็กจะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  3  
ชนิด  ไดแ้ก่  เนืzอไก่ 
ลูกชิzน  หมูยอ 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  2  
ชนิด  ไดแ้ก่  เนืzอไก่ 
ลูกชิzน   

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  
1  ชนิด  ไดแ้ก่  
 เนืzอไก่ 

10. ถา้เด็กจะทาํขา้วผดัแต่ไม่มีนํz าปลา 
       จะทาํอยา่งไร 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  3  
ชนิด  ไดแ้ก่  ซี�อิ�ว 
เกลือ 
ซอสหอยนางรม 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  2  
ชนิด  ไดแ้ก่  ซี�อิ�ว
เกลือ 

 

บอกวธีิการวตัถุดิบ
ทดแทนไดจ้าํนวน  
1  ชนิด  ไดแ้ก่  ซี�อิ�ว 

 
 

 
 



207 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
ชุดที&  1 

       สถานการณ์ที&  1  ถา้ไม่มีนํzามนัสาํหรับทาํไข่เจียว  จะทาํอยา่งไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่ 
นํzามนัหมู   นํzา  เนย  

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได ้
จาํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่ 
นํzามนัหมู  นํzา 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน 1  ชนิด  ไดแ้ก่ 
นํzามนัหมู 

 



208 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  2 

    สถานการณ์ที&  2  ถา้เด็กทาํยาํผลไม ้ แต่ขาดแอปเปิz ล  เด็กจะทาํอยา่งไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่
ฝรั�ง  มะม่วง  แกว้มงักร 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ฝรั�ง  มะม่วง 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ฝรั�ง 



209 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  3 

     สถานการณ์ที&  3     ถา้เด็กจะทาํวุน้รูปดอกไมแ้ต่ไม่มีนํz าใบเตย  เด็กจะทาํอยา่งไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ดอกเก็กฮวย  ดอกกระเจี�ยบ 
ดอกอญัชนั 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ดอกเก็กฮวย   ดอกกระเจี�ยบ    

 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ดอกเก็กฮวย 



210 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  4 

     สถานการณ์ที&   4   ถา้เด็กกาํลงัทาํสลดัผกัแต่ไม่มีผกักาดแกว้  เด็กจะทาํอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด ไดแ้ก่
ผกักาดขาว   กะหลํ�าปลี 
กะหลํ�าปลีม่วง 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  2  ชนิด ไดแ้ก่
ผกักาดขาว   กะหลํ�าปลี 

 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  1  ชนิดไดแ้ก่
ผกักาดขาว 

 



211 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  5 

     สถานการณ์ที&  5   ถา้เด็กทาํแซนวชิแต่ไม่มีมายองเนส   เด็กจะทาํอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่
นํzาพริกเผา  แยมผลไม ้
นํzาสลดั 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่
นํzาพริกเผา  แยมผลไม ้

 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่
นํzาพริกเผา 

 



212 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  6 

      สถานการณ์ที&  6   ถา้เด็กจะทาํหมูเงาะแต่ไม่มีบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปในการทาํหมูเงาะ 
                                   เด็กจะทาํอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  3  ชนิด ไดแ้ก่ 
เส้นหมี�   บะหมี�เหลือง 
ขา้วตากแหง้ 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่ 
เส้นหมี�  บะหมี�เหลือง   

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  1  ชนิด   ไดแ้ก่
เส้นหมี� 

 



213 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  7 

      สถานการณ์ที&  7  ถา้เด็กทาํไข่ตุ๋น   แต่ไม่มีหมูสับ  เด็กจะทาํอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ไส้กรอก  หมูหยอง 
โปรตีนเกษตร 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ไส้กรอก  หมูหยอง   

 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ไส้กรอก   

 

 



214 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  8 

      สถานการณ์ที&  8   ถา้เด็กทาํผกัชุบแป้งทอด  แต่ไม่มีแป้งสาํหรับชุบผกัทอด  เด็กจะทาํอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน 
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่ 
แป้งสาลี   แป้งขา้วเจา้ 
แป้งขา้วโพด 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  2  ชนิด   ไดแ้ก่
แป้งสาลี   แป้งขา้วเจา้    

บอกวธีิการวตัถุดิบ ทดแทน 
ไดจ้าํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่
แป้งสาลี 

 



215 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  9 

     สถานการณ์ที&  9   ถา้เด็กทาํแกงจืดเตา้หู ้ แต่ไม่มีหมูสับ   เด็กจะทาํอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่ 
เนืzอไก่  ลูกชิzน  หมูยอ   

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่
เนืzอไก่  ลูกชิzน   

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่
เนืzอไก่ 

 



216 

 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 

ชุดที&  10 

     สถานการณ์ที&  10  ถา้เด็กทาํขา้วผดั  แต่ไม่มีนํzาปลา  เด็กจะทาํอยา่งไร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

มาก 
ระดับ 3 

ปานกลาง 
ระดับ 2 

น้อย 
ระดับ 1 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทนได้
จาํนวน  3  ชนิด  ไดแ้ก่  ซี�อิ�ว
เกลือ  ซอสหอยนางรม 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  2  ชนิด  ไดแ้ก่ 
ซี�อิ�ว   เกลือ 

บอกวธีิการวตัถุดิบทดแทน
ไดจ้าํนวน  1  ชนิด  ไดแ้ก่
ซี�อิ�ว 

 
 



217 

 

แบบตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของผู้เชี&ยวชาญ 
การหาค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 
………………………………………………… 

คําชี#แจง  ทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านดงันีz  
  5 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

  2 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยที�สุด 
 

 
รายการประเมิน 

 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม
มากที&สุด 

5 
5

เหมาะสม
มาก 

4 
4

เหมาะสม
ปานกลาง 

3 
3

เหมาะสม 
น้อย 

2 
2

เหมาะสม
น้อยที&สุด

1 
1

1. กระบวนการและวธีิการทาํ 
    แบบทดสอบมีความเหมาะสม 

      

2.  เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีความ 
     เหมาะสม 

      

3. แบบทดสอบขอ้ที�  1  
    ถา้ไม่มีนํz ามนัสาํหรับเจียวไข ่
    เด็กจะทาํอยา่งไร 

      

4. แบบทดสอบขอ้ที�  2   
    ถา้เด็กจะทาํยาํผลไม ้
    แต่ไม่มีแอปเปิz ล 
    เด็กจะทาํอยา่งไร 

      

5. แบบทดสอบขอ้ที�  3  
    ถา้เด็กจะทาํวุน้รูปดอกไม ้
    แต่ไม่มีนํz าใบเตย 
    เด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

6.  แบบทดสอบขอ้ที�  4 
     ถา้เด็กกาํลงัทาํสลดัผกัแต่ไม่มี 
     ผกักาดแกว้เด็กจะทาํอยา่งไร 

�  
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รายการประเมิน 

ความคดิเห็นผู้เชี&ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม 
มากที&สุด 

5 

เหมาะสม 
มาก 

4 

เหมาะสม 
ปานกลาง 

3 

เหมาะสม 
น้อย 

2 

เหมาะสม 
น้อยที&สุด 

1 

7.  แบบทดสอบขอ้ที�  5  
    ถา้เด็กจะทาํแซนวชิแต่ไม่มี 
     มายองเนสเด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

8.  แบบทดสอบขอ้ที�  6 
    ถา้ไม่มีบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปใน 
    การทาํหมูเงาะ 
    เด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

9.  แบบทดสอบขอ้ที�  7 
     เด็กจะทาํไข่ตุ๋นแต่ไม่มีหมูสบั 
     เด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

10. แบบทดสอบขอ้ที�  8 
      ถา้เด็กจะทาํผกัชุบแป้งทอด 
      แต่ไม่มีแป้งสาํหรับชุบผกัทอด 
      เด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

11. แบบทดสอบขอ้ที�  9 
      ถา้เด็กจะทาํแกงจืดเตา้หู ้
      แต่ไม่มีหมูสบั 
      เด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

12. แบบทดสอบขอ้ที�  10 
      ถา้เด็กจะทาํขา้วผดั 
     แต่ไม่มีนํz าปลา เด็กจะทาํอยา่งไร 

�      

รวม       
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ภาคผนวก  จ. 
- ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจดัประสบการณ์ประกอบ

อาหาร 
- ตวัอยา่งผลงานนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ครูสาธิตการทาํผกัชุบแป้งทอด                           น้องข้าวปั#นทาํหมูเงาะจากแป้งแป้งสาลี

 
      น้องโชกุนทาํผกัชุบแป้งทอดจากแป้งข้าวโพด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสาธิตการทาํผกัชุบแป้งทอด                           น้องข้าวปั#นทาํหมูเงาะจากแป้งแป้งสาลี
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องเก้าทาํผักชุบแป้งทอดจากข้าวเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 

น้องโชกุนทาํผกัชุบแป้งทอดจากแป้งข้าวโพด     ผกัชุบแป้งทอดที&ได้จากวธีิการคิดและแก้ปัญห

หน่วยผกัชุบแป้งทอด 

220 

ครูสาธิตการทาํผกัชุบแป้งทอด                           น้องข้าวปั#นทาํหมูเงาะจากแป้งแป้งสาล ี

ผกัชุบแป้งทอดที&ได้จากวธีิการคิดและแก้ปัญหา 
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