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54253401 : สาขาวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ  
คาํสําคญั : ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา / กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  
                 กนกวรรณ  พิทยะภทัร์ : การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและจิตวทิยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัทีไดรั้บการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E. อาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ : อ.ดร. ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั , ผศ. ดร. กรภสัสร  อินทรบาํรุง และ อ.ดร. มนต์ชยั   
พงศกรนฤวงษ์. 280 หน้า. 
 

การวจิยัครังนี วตัถุประสงค์ 1)  เพือศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็ก
ปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  2)  เพือศึกษา
จิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงัไดรั้บการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E  
 กลุม่ตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือเด็กปฐมวยั จํานวน  23 คน  ทีกาํลังศึกษาภาคเ รียนที 2     
ปีการศึกษา 2556 โรงเ รียนบ้านลาดใหญส่ามคัคี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงคราม 

เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E จาํนวน 8 แผน  2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  
3) แบบสังเกตพฤติกรรมตามคณุลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้สถิติ คา่ร้อยละ
(%) คา่เฉลีย ( ) คา่เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคา่ที One – Sample  t - test 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ความสามารถในการ คิดแกปั้ญหาของเ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 หลังการจัด

ประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีคา่เฉลียเทา่กบั 22.13 ซึงมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลียความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ ผู้อืนสูงกวา่ปัญหาของตนเองที
ไมเ่กยีวขอ้งกบัผูอื้น  

2. จิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E ภาพรวม มคีะแนนเฉลียอยูใ่นระดับดี เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความ
ซือสัตย์มคีา่เฉลียมากทีสุด   

 

ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน                                                  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ลายมอืชือนักศึกษา................................................            ปีการศึกษา 2556 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

 

54253401: MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 

KEY WORDS : PROBLEM SOLVING ABILITY / SCIENTIFIC MIND / INQUIRY  METHOD   

   PROVISION  OF  EXPERIENCES : 5E 

 KANOKWAN  PITTHAYAPHAT : THE DEVELOPENT OF PROBLEM SOLVING 

ABILITY AND SCIENTIFIC MIND OF EARLY CHILDHOOD STUDENTS TAUGHT BY 

INQUIRY METHOD PROVISION OF EXPERIENCES 5E. THESIS ADVISOR : SIRIWAN 

VANICHWATANAVORACHAI,Ph.D.,ASST.PROF.KORNPHASSORN INTARABUMRUNG, 

Ph.D., AND MONCHAI   PONGSAKORNNARUWONG, Ph.D. 280 pp. 
 

 The purpose of this research were 1) to study the problem solving ability of early 

childhood students after learning taught by inquiry method provision of experiences: 5E  2) To 

study the scientific minds of early childhood students after learning with inquiry method 

provision of experiences: 5E. 

 The research samples were 23 early childhood students at Banladyaisamakki School, 

Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office who were studying in the second 

semester academic year 2013. 

The instruments of this research were : experiential plan taught by inquiry method 

provision of experiences : 5E , a problem solving ability test , an observation form with scientific 

minds. The data were analyzed  by  percentage (  % )  ,  mean ( )  , standard deviation (  S.D. )  and 

One – Sample  t - test 

The results on findings were as follow :  
1) The problem solving ability of early childhood students after learning taught by 

inquiry method provision of experiences: 5E was 22.13 statistically significant at .05 level    

2)  The scientific mind of early childhood students after learning with inquiry method 

provision of experiences: 5E as a whole was at good level. Considering each aspect mean of 

honest was the highest mean. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดี ดว้ยความรัก ความเมตตา ความกรุณา และความเอาใจ

ใสจ่ากทา่นอาจารย์ทีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ วณิชวฒันวรช ัย ทีให้คําปรึกษา 
คาํแนะนํา ขอ้คิดและตรวจแกไ้ขข้อบกพร่องด้วยความเมตตา เอาใจใส่เ ป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 
ผูว้จิยัซาบซึงในความเมตตา กรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอกราบขอบพระคณุในความเมตตา  ความกรุณาของทา่นอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
รว่มผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร . กรภ ัสสร  อินทรบํารุง  และ  อาจารย์ ดร . มนต์ช ัย  พงศกรนฤวงษ์  

ผูส้ร้างความรู้  ความเขา้ใจ  ความกรุณา ให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

              ขอกราบขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา  พุม่พชาติ  ผู ้ทรงคุณวุฒิ และ  อาจารย์ 
ดร. อุบลวรรณ  สง่เสริม  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ทีกรุณาสละเวลาอา่นวิทยานิพนธ์ ให้
คาํแนะนํา กาํลงัใจ และ ปรับปรุงวทิยานิพนธ์ให้มคีวามสมบูรณ์ยิงขึน 

 กราบขอบพระคณุผูเ้ชียวชาญอาจารย์ ดร . เทพกญัญา พรหมขัติแกว้ ,อาจารย์แน ่งน้อย  
แจ้งศิริกุล , อาจารย์ ดร . กนั ต์ฌพัชญ์ อยูอ่ําไพ  , อาจารย์ ดร .ปฤนัต  นัจนฤตย์ และ  อาจาร ย์            
ดร. นนทชนนปภพ  ปาลินทร ทีกรุณาสละเวลาให้คาํแนะนํา  แกไ้ขขอ้บกพร่องตา่ง  ๆ ในการสร้าง
เครืองมอืในการวจิยัครังนี 
 ขอขอบพระคุณผู้บ ริหารโรงเ รียนบ้านลาดใหญส่ามัคคี นายทิวา  เ ครือภู  ่ทีให้ความ
อนุเคราะห์สถานทีเพือใชก้ารทดลอง  เกบ็ขอ้มลู  นอกจากนีขอขอบพระคุณคณะครูทุกทา่น  ทีคอย
ชว่ยเหลือให้กาํลงัใจ และเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 ทีน ่ารักทุกคนทีให้ความร่วมมือกบัการวิจัย
ครังนี 

 ขอขอบคณุเพือน  ๆ พีน้อง  ชาวหลักสูตรและการนิเทศทีให้ความชว่ยเหลือและเป็นที
ปรึกษาทีดีเสมอมา 
 ทา้ยทีสุดขอขอบคณุพอ่ แม ่น้อง ๆ ครอบครัวพิทยะภ ัทร์ ทีให้ความรัก ความห่วงใย ความ
ปรารถนาดี กาํลงัใจและสติปัญญา เสมอมา   ทาํให้ผู ้วิจัยสามารถศึกษาในระดับมหาบัณฑิตจนจบ
การศึกษา  โดยผูว้จิยัมคีวามตงัใจทีจะนําความรู้และประสบการณ์ตา่ง  ๆ  ไปปรับใช ้ในการสร้างลูก
ศิษย์ทีนา่รักตอ่ไป 
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