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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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บทที 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ความคิดเป็นเรืองสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับการดาํรงชีวิตในสังคมทีซับซ้อน   สังคม
ของแตล่ะประเทศพฒันากา้วหน้าไดต้อ่เมอืทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนันมีการพ ัฒนาทางด้าน
สติปัญญาและมกีระบวนการคิด รู้จักคิดกวา้ง  คิดไกล  มีเหตุมีผล สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  มีไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้  และ สามารถปรับตัวให้ทันตอ่กระแสการ
เปลียนแปลงตา่ง ๆ ทีมกีารเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวรัชกาลปัจจุบนั กลา่วถึงความสําคัญของการคิดวา่ “ ความคิดนันสําคัญมากถือได้วา่เ ป็น
แมบ่ทใหญข่องคาํพดูและการกระทาํทงัปวง กลา่วคือ ถา้คนเราคิดดี คิดถูกต้องทําตามหลักวิชาและ
คณุธรรม คาํพดูและการกระทาํ กเ็ป็นไปในทางทีดีทีเจริญแตถ่้าคิดไมดี่ไมถู่กต้อง  คําพ ูดและการ
กระทาํกอ็าจกอ่ให้เกดิความเสือมเสียหายทังแกส่่วนรวมและตนเองได้ ” การศึกษาจึงจําเ ป็นต้อง
เตรียมผุเ้รียนให้เป็นผูม้คีวามสามารถในการคิด และประเวศ วะสี  (2539 : 1-50)  กลา่ววา่ การสอน
เพือพฒันาความสามารถดา้นการคิดเป็นการคน้พบทางการศึกษาทียิงใหญใ่นทศวรรษที 21 เพราะ
เป็นการสอนทีพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูคิ้ดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาดว้ยตนเองและในระบบกลุม่ เพราะ
ในการปรับตัวตอ่ไปของชีวิตของผู้เ รียน  ต้องพบกบั การเปลียนแปลงของสังคม สิงแวดล้อม 
เทคโนโลยีตา่ง ๆ เขา้มาเกยีวขอ้งมากมาย สิงทีผูเ้รียนได้รับการถา่ยทอดจากครูนันอาจจะเป็นสิงที
ลา้หลงัใชก้ารไมไ่ด ้แตก่ารเ รียนเพือพ ัฒนาความสามารถด้านการคิด สิงทีติดตัวนักเ รียนไปคือ
วธีิการคิด กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ ความสามารถในการกล้าคิดกล้ าทํา ซึงดู
ความสัมพนัธ์เหลา่นีกลายเป็นลักษณะนิสัยของผู้เ รียนในการนําไปสู่การพัฒนาตนเองสังคม
ประเทศชาติตอ่ไป 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งช าติ พุทธศักราช  2542 และทีแกไ้ขเพิมเ ติม (ฉบับที 2)     
พ.ศ.2545 (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 และมาตรา 24 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2548 : 2)  กาํหนด
แนวทางการจดัการศึกษาทีสอดคลอ้งกบัการพฒันาการคิด ไวว้า่ การศึกษาต้องยึดหลักวา่ ผู ้เ รียนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  มุง่ปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการคิดของผู้เ รียนให้มี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอยา่งมวีจิารณญาณ ปลูกฝังให้ผู ้เ รียนเห็นคุณคา่ของตนเอง 
เข้าใจอนาคตและ เห็นอกเห็น ใจผู้อืน  การ ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช ้เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และหลักสูตรการศึกษา
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ปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ซึงให้ความสําคญักบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของคน  โดยจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้เ รียน  ส่ง เสริมให้ผู ้เ รียนได้แสวงหาความรู้จากการปฏิบัติจริง     
การคิดวเิคราะห์การแกปั้ญหา โดยให้สามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติอยา่งเ ต็มศักยภาพและ
สามารถดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข   มีความพร้อมในการพัฒนาการด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาทีเหมาะสมกบัวยัให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 12 ประการ
ดว้ยกนัและคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ ข้อที  10 ระบุวา่มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาให้
เหมาะสมกบัวยั (กรมวชิาการ,2546 : 25) และพฒันาการเกียวกบักระบวนการคิดของเ ด็กในแตล่ะ
วยัคือ เด็กอายุ 3 ปี สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอยา่งง ่าย  ๆ  เ ด็กอายุ 4 ปี พยายามแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองหลังจากได้รับคําชีแนะ  เ ด็กอายุ 5 ปี พยายามแกปั้ญหาด้วยตนเอง  ครูปฐมวยัและ
ผูเ้กยีวขอ้งตอ้งพิจารณาในการจดัประสบการณ์ เพือสง่เสริมการสอนการคิดให้เหมาะกบัเ ด็กแตล่ะ
วยั โดยนําสาระการเ รียนรู้เ ป็นสือกลางในการจัดการกิจกรรมให้กบัเ ด็ก ในลักษณะบูรณาการ       
ไมเ่น้นเนือหา การทอ่งจาํ ให้ฝึกทกัษะทีสําคญัและจาํเป็นสําหรับเด็ก ได้แก  ่ทักษะการเคลือนไหว 
ทกัษะการคิด ทกัษะการใชภ้าษา คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  เป็นตน้ 

ดังนันการจัดประสบการณ์ให้กบัเ ด็กปฐมวยัควรยึดหลักพ ัฒนาการและการเ รียนรู้ ที
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กในแตล่ะวยัเ ป็นสําคัญเ ด็กมีโอกาศพัฒนาตนเอง ตามลําดับขัน
ของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลและเต็มตามศักยภาพของเ ด็กทีเกิดขึนจากการเ รียนรู้ทีผา่นการ
เลน่  เ ด็กได้เ รียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เ กิดการ เ รี ยน รู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม และ
ประสบการณ์สําคญัทีควรสง่เสริมประกอบดว้ย การสังเกต การฟัง  การคิด การแกปั้ญหาและภาษา 
เด็กควรไดรั้บการชีแนะให้รู้จักคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิงตา่ง  ๆ  รอบตัว เ ด็กได้มีโอกาส 
สํารวจ คน้ควา้หาคาํตอบ ทดลองวตัถุสิงของทีเป็นของจริง สิงทีเ ลียนแบบของจริงและสิงของทีไม ่
มรูีปแบบชดัเจน ตลอดจนฝึกให้เด็กไดคิ้ดวางแผน คิดตดัสินใจหรือคิดแกปั้ญหาใ นเ รืองง ่าย ๆ ด้วย
ตนเอง แสดงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ตา่ง ๆ ออกมาเป็นภาพวาดหรือบอกเลา่เ รืองราวตาม
ความสามารถของวยั  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,2546 : 3) 

การคิดแกปั้ญหาเป็นทกัษะทีมคีวามสําคญัตอ่การพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั ซึง
เป็นคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ของเด็กไทย  และเป็นเป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษา  แตใ่น
ปัจจุบัน การจัดการเ รี ยนการสอนทีเ น้นเพือพ ัฒนาทักษะการคิดแก ้ปัญหายังมีน้อยและจ าก
ผลการวจิยัของ นุตอนงค์  ทดับวัขาํ (2540 : บทคัดยอ่)  ทีศึกษาบทบาทของครูในการพัฒนาทักษะ
การแกปั้ญหาของเด็กอนุบาล  พบวา่  ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการพัฒนาทักษะการคิด
แกปั้ญหาและไมเ่ปิดโอกาสทีให้เด็กไดคิ้ดแกปั้ญหาตา่ง ๆ จึงทําให้เ ด็กขาดทักษะการคิดแกปั้ญหา  
ซึงสง่ผลตอ่พฒันาการของเด็กตอ่ไป นอกจากนียังพบข้อมูล เมือปี พ .ศ. 2550 ของ  กรมสุขภาพจิต 
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กระทรวงสาธารณสุข  ไดด้าํเนินโครงการสํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยระดับอนุบาล 
1-3 พบวา่ ม ีIQ สว่นใหญอ่ยูใ่นระดบัฉลาดและฉลาดมาก รองลงมาได้แก  ่มีระดับปานกลาง  และมี
ระดบัปัญญาออ่น ระดบักลางถึงทึบเล็กน้อย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 48-49)  และ
ในปี พ.ศ. 2551 ไดม้รีายงานประเมนิผลการพฒันาคณุภาพเด็กปฐมวยั 3 ปี โดยสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา พบวา่ พฒันาการทีตาํและตอ้งไดรั้บการพัฒนามากทีสุด ได้แก  ่ด้านสติปัญญา และ
ดา้นอารมณ์ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 67-70)  จากผลการสํารวจดังกลา่วได้แสดง
ถึงดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยัทีตอ้งการสง่เสริมให้มพีฒันาการทางสติปัญญาให้ดีขึนและเป็นไป
ตามเกณฑ์ ดงันันการจดักจิกรรมเพือพฒันาการทางดา้นสติปัญญาโดยเฉพาะความสามารถทางด้าน
การคิดแกปั้ญหานัน ครูควรให้ความสําคัญและคํานึงถึงธรรมชาติของเ ด็กทังในด้านพัฒนาการ
เรียนรู้ และความแตกตา่งระหวา่งบุคคลโดยจดักจิกรรมทีหลากหลายให้เ ด็กพ ัฒนา โดยผา่นรูปแบบ
กจิกรรมทีเด็กไดล้งมอืกระทาํและปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ดงัที ดิวอี(Dewey) เพียเจท์(Piaget) และ  บรู
เนอร์(Bruner) มคีวามเห็นสอดคล้องกนัวา่ กระบวนการพัฒนาทางสติปัญญานันควรให้เ ด็กได้
เรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning by Doing) ปฏิสัมพ ันธ์กบัสิงแวดล้อมและค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ซึงวธีิการเรียนรู้ดว้ยวธีิการดงักลา่ว นําไปสูก่ารพฒันาความสามารถในการ คิดแกปั้ญหาของ
เด็กปฐมวยัไดใ้นทีสุด  สําหรับการจัดประสบการณ์เพือพ ัฒนาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัสามารถทาํไดห้ลายวธีิ  วธีิหนึงคือการจดัประสบการณ์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E   ซึงสามารถพฒันาการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัได ้  

การสง่เสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาควรเริมฝึกฝนตังแตร่ะดับปฐมวยั เพราะเป็น
วยัทีมคีวามสําคญัทีสุดในการสง่เสริมพฒันาการทุกด้าน  ประสบการณ์และการเ รียนรู้ทีเ ด็กได้รับ
ในชว่งนีมอิีทธิพลตอ่พฒันาการในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะสมองของวยัเ ด็กมีพ ัฒนาการกวา่ร้อยละ 
90 ของวยัผูใ้หญ ่ดงันันหากเด็กไดรั้บการเสริมสร้างทีถูกตอ้ง ยอ่มเป็นการชว่ยให้พ ัฒนาการทุกด้าน
รวมทงัสติปัญญาเป็นไปอยา่งเต็มศกัยภาพ (กลุยา ตนัติผลาชีวะ, 2547 : 31)  

การจดัการเรียนรู้ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เ ป็นรูปแบบการจัดการเ รียนรู้   ทีเน้น
การสืบเสาะไดพ้ฒันาขึนมาจากกจิกรรมการสอนวทิยาศาสตร์  เ ป็นการจัดการเ รียนรู้ทีฝึกให้ผู ้เ รียน
รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผล  ทําให้ค้นพบความรู้  หรือแนวทาง
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ประกอบด้วย  5 ขันตอน  (Bybee 1990, 

citing Lawson,1995 : 164 – 164) คือ 1)  การสร้างความสนใจ (Engagement)  2)  การสํารวจและ
คน้หา(Exploration) 3) การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  4)   การขยายความรู้  (Elaboration) 

และ 5) การประเมนิ(Evaluation) จากลําดับขันตอนดังกลา่วผู้เ รียนสามารถสร้างความรู้โดยผา่น
กระบวนการคิดด้วยตนเองมีการกาํหนดประเด็นปัญหาหรือตังสมมติฐานขึนตามวิธีการทาง
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วทิยาศาสตร์ และทดลองตรวจสอบหรือสืบคน้หาคาํตอบตามสมมติฐานนัน  ซึงจากความหมายและ
ลาํดบัขนัตอนขา้งตน้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ซึงผู ้เ รียนสามารถเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู้ ไดใ้ชก้ระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มเีหตุผล มุง่ให้ผูเ้รียน  รู้จักคิดวิเคราะห์  สัง เคราะห์ 

แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาขอ้มลู รู้จกัการแกปั้ญหาด้วยตัวเอง  รวมทัง รู้จักทํางานร่วมกนั
เป็นหมูค่ณะ นําไปสูก่ารเสริมสร้างพลงัความสามารถของแตล่ะบุคคลให้เ ต็มขีดความสามารถ  โดย
ประยุกต์ใชห้ลกัการเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเองเน้นบรรยากาศในการเ รียนการสอนให้
ผูเ้รียนมอิีสระในการคิด ชว่ยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาผลสัมฤทธิทางการเ รียน  สามารถใช ้เหตุผลในการ
คิด และพฒันาความสามารถในการคิดวทิยาศาสตร์มีองค์ประกอบสําคัญสองส่วน  คือ องค์ความรู้
วทิยาศาสตร์ และวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เ นืองจากองค์ความรู้วิทยาศาสตร์มีการเปลียนแปลงไป
ตามสภาวการณ์ของโลกอยูต่ลอดเวลา การเรียนรู้จึงไมค่วรจํากดัอยูเ่ฉพาะการสะสมความรู้ทีมีอยู ่
เทา่นัน ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาในดา้นจิตพิสัย  (Affective Domain) โดยมุง่ ทีพ ัฒนาคุณลักษณะ 
(Attribute) ตา่ง ๆ ในดา้นความรู้สึกและอารมณ์เชน่  ความสนใจ เจตคติทีต้องการ คา่นิยมทีพึง
ปรารถนา ความซาบซึง การอุทิศตนเพือสิงใดสิงหนึงอยา่งเหนียวแน ่น  (Commitment) ตลอดจน
สร้างเป็นนิสัยทีดีงาม นิสัยทีดีงามในตวัผูเ้รียนนีเองทีเป็นพลวตัรผลักดันให้เกิดการเสาะแสวงหา
ให้ไดม้าซึงความรู้ นิสัยของจิตใจทีทาํให้บุคคลมคีุณลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร์มีความ
เกยีวขอ้งทงัสว่นของความรู้ ความคิด และความเชือ โดยความรู้สึกและคา่นิยมนําไปสู่พลังแห่งการ
เรียนรู้(Bently, Ebert and Ebert ,2000 : 53) ดงันัน  การจัดการเ รียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E เป็นแนวทางทีสอดคลอ้งกบัการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเ ด็ก
ปฐมวยัเนืองจากเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเ ปิดโอกาสให้เ ด็กพ ัฒนาการคิดอยา่งเ ต็มที เพราะเ ด็กได้
คน้ควา้ดว้ยตนเอง เด็กมโีอกาสไดฝึ้กความคิด ฝึกการกระทํา ทําให้เ ด็กได้ฝึกการจัดระบบการคิด
และวธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูก้าํหนดสถานการณ์ให้เ ด็กเกิดความสงสัย ต้องการ
คน้หาคาํตอบ เพือจะอธิบายปัญหานันตามขนัตอนการสังเกต การอธิบาย และการลงข้อสรุป โดย
ครูใชค้าํถามกระตุน้ให้เด็กคิดในขณะเดียวกนักฝึ็กให้เด็กรู้จกัตงัคาํถาม เพือแสวงหาคําตอบด้วย ซึง
วธีิการนีจะชว่ยให้เด็กรู้จกัการคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ 

จิตวทิยาศาสตร์เป็นสิงหนึงทีมบีทบาทสําคญัยิงตอ่ความสําเ ร็จในการเ รียนรู้วิทยาศาสตร์  
และความสามารถแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพของผูเ้ รียน   ในการจัดการศึกษา
วทิยาศาสตร์ของไทยได้กาํหนดเป้าหมายข้อหนึงไวว้า่  ควรพัฒนาให้ผู ้เ รียนมีจิตวิทยาศาสตร์         
มคีณุธรรม  จริยธรรม และคา่นิยมในการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์  สถาบัน
ส่ง เส ริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ ทคโนโลยี  (สสวท . 2551)ได้กาํหนดแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัไวท้ังสิน  8 สาระ  10 มาตรฐานการเ รียนรู้
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วทิยาศาสตร์สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  โดยเน้นกระบวนการที
นักเรียนเป็นผูคิ้ดและลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นควา้อยา่งมีระบบด้วยกิจกรรมทีหลากห ลาย ซึงการ
เ รียนรู้ของผู้เ รียน เกิดขึนระหวา่งการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเ รียนการสอนทําให้ มี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้และแกปั้ญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้  มีการพัฒนา
ดา้นกระบวนการคิดขนัสูง   มีคุณธรรม  จริยธรรม รวมถึงเจตคติและคา่นิยมทีดีตอ่วิทยาศาสตร์     
จนเกดิเป็นคุณลักษณะของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ส่งผลทําให้บุคคลสามารถทําหน้าทีได้สมบูรณ์
ครบถว้นในสถานการณ์ทีไมส่ามารถคาดเดาไดแ้ละเป็นสิงทีสง่เสริมให้บุคคลนัน  ๆ  รู้ถึงสิงทีได้มา
ซึงความรู้ทีถูกต้อง  (Visser, 2000 ; Rowland, 2005)   การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ให้กบัเ ด็ก
ปฐมวยั จึง มุง่ ให้เ ด็กมีความคิดรวบยอดพืน ฐานทางวิทยาศาสตร์อันเ กิดจากการใ ช ้ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการมีจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ ดังนันมีความ
จาํเป็นอยา่งมากเพราะเด็กปฐมวยัมคีวามอยากรู้อยากเห็น  อยากเข้าใจสิงตา่ง  ๆ  รอบตัว  และเป็น
พืนฐานสําหรับการเรียนวทิยาศาสตร์ในระดบัสูงขึนไป 

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน :  การศึกษา
ปฐมวยั รอบ 3 (พ.ศ. 2555) ตวับง่ชทีี 6 ผลการประเมินอยูใ่นระดับดี นอกจากนี  สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  ได้เสนอแนะเพือการพัฒนาวา่เ ด็กปฐมวยัควร
ไดรั้บการพฒันาสง่เสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ในเ รืองการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทีเ ด็กได้
เลน่และลงมอืกระทาํเพือพฒันาการคิดแกปั้ญหาทีเหมาะสมกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
เด็ก โดยครูเน้นการจดักจิกรรมเพือสง่เสริมให้เด็กมพีฒันาการด้านสติปัญญาด้านการคิดแกปั้ญหา 
ดงันันในฐานะครูผูส้อนระดบัปฐมวยัจึงควรมีการพ ัฒนาด้านการคิดแกปั้ญหาให้มีมาตรฐานใน
ระดบัสูงขึน 

จากความสําคญัและสภาพปัญหาดังกลา่วข้างต้น เ ด็กปฐมวยัของโรงเ รียนบ้านลาดใหญ ่
สามคัคีควรไดรั้บการพฒันาให้มคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหา ผา่นการจัดกิจกรรมตา่ง  ๆ ซึง
สง่ผลให้เด็กปฐมวยัมีพ ัฒนาการด้านสติปัญญาให้มีคุณภาพสูงขึนตามมาตรฐานคุณลักษณะที      
พึงประสงค์ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั (2546 : 26) สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เกียวกบัเ รืองการคิด
ในขอ้ที 10 วา่ “ มคีวามสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  ”  ดังนันสถานศึกษา
และครูผูส้อนจาํเป็นอยา่งยิงทีตอ้งมกีารพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ทีเน้นให้เ ด็กได้เ รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั คิดเป็นทาํเป็น ดังที ศุภวรรณ เ ล็กวิไล (2545 : คํานํา)  กลา่วไวว้า่ 
ผูส้อนมบีทบาทสําคัญอยา่งยิงทีจะต้องคิดค้น  แสวงหาวิธีการ รูปแบบ เทคนิค วิธีตา่งๆทีชว่ย
สง่เสริมให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ซึงมคีวามแตกตา่งระห วา่งบุคคล ทังในด้าน
ความถนัด ความสนใจ ผู ้สอนต้องปรับเปลียนบทบาทตน  จากผู้บอกความรู้ ให้ความรู้ มาเป็นผู้
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อาํนวยความสะดวกในการส่ง เสริมเพือให้ผู ้เ รียนเกิดการเ รียนรู้  ดังนันการศึกษาระดับปฐมวยั 
นับเป็นการจดัการศึกษาทีมคีวามสําคญัยิง เพราะเ ด็กทีอยูใ่นวยันี เ ป็นวยัแห่งการวางรากฐานของ
ชีวติทีตอ้งจดักจิกรรมและสง่เสริมพัฒนาการทัง  4 ด้าน  คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
และดา้นสติปัญญาอยา่งตอ่เนืองและเหมาะสม ดงัที เพียเจท์ (Piaget)  มีความเชือวา่การจัดกิจกรรม
และประสบการณ์ตา่งๆให้เด็กไดเ้กดิการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เ ป็นพืนฐานของการคิดอันนําไปสู่
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยา่งยิงในเด็กปฐมวยัซึง เ ป็นวยัทีมีการพ ัฒนา
ทางดา้นสติปัญญาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

จากขอ้มลูดงักลา่วผูว้จิยัจึงสนใจทีศึกษาวิธีการพ ัฒนาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ระดบัปฐมวยั  โดยการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E มาจัดให้แกเ่ ด็ก
ปฐมวยัเพือพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาให้มีคุณภาพตอ่ไป และศึกษาจิตวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัทีปรากฏในเป้าหมายการศึกษาวทิยาศาสตร์และมาตรฐานการเ รียนรู้การศึกษาและ
เป็นคณุลกัษณะทางดา้นจิตพิสัยทีสําคญัเปรียบเหมอืนแหลง่พลงักระตุน้ให้ผูเ้รียนสืบเสาะหาความรู้
จนเป็นผูที้รู้เ รืองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and Technological Literacy) ซึง เ ป็น
เป้าหมายทางการศึกษาวทิยาศาสตร์ และทาํให้เด็กเกดิการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน  มีความสุขตอ่การ
ทาํกจิกรรม ไดศึ้กษาและลงมอืปฏิบติั สืบเสาะแสวงหาความรู้ กอ่ให้เกดิทกัษะการคิดแกปั้ญหา  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) มคีวามเชือวา่การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ตา่งๆให้
เด็กไดเ้กดิการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม และเป็นพืนฐานของการคิดนําไปสู่การแกปั้ญหาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัซึงเป็นวยัทีมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาได้อยา่งรวดเ ร็ว  

นอกจากนนั กูด๊ (Good, 1973)  กลา่ววา่  การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์เ ป็นวิธีการทีดีทีสุด  เ ป็น
วธีิการทีเกยีวกบัการรวบรวมขอ้เท็จจริง การตงัสมมติฐานเพือหาข้อยุติปัญหาของแตล่ะคนอาจไม ่
เหมอืนกนั และวธีิการให้เหตุผลก็ตา่งกนั  ซึงขึนอยูก่บัข้อเ ท็จจริงทีรวบรวมมาได้ หรือขึนอยูก่บั
ประสบการณ์ทีตนมอียู ่แนวคิดดงักลา่วสอดคลอ้งกบัการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ซึง เ ป็นวิธีการทีพิสูจน์ได้สอดคล้องกบัแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ (ทิศนา  เเขมมณี,2544 : 143)  การฝึกให้ผูเ้รียนพัฒนาความสามารถในการคิด โดยครู
เป็นผูแ้นะนํา จนผูเ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง เป็นกระบวนการทีน ่าเชือถือเพราะเ ด็กได้
คิดอยา่งมเีหตุผล 
 สําหรับขนัตอนการจัดการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E นัน  บีบี และคณะ  (Bybee 1990          

citing Lawson ,1995: 164 – 164) ไดเ้สนอรูปแบบของวงจรการเรียนรู้แบบ 5E ซึงมี 5 ขนัตอน  ดังนี 
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1) การสร้างความสนใจ (Engagement) 2) การสํารวจและคน้หา (Exploration )  3)การอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation) 4) การขยายความรู้  (Elaboration )  และ  5)  การประเมินผล ( Evaluation)  
นอกจากนี สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 44  – 45) ได้ดําเ นินการ
พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน โดยใชพ้ฒันากระบวนการเ รียนรู้การจัดการเ รียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สําหรับหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานซึงประกอบด้วย 5 ขนัตอน  เชน่เ ดียวกนั  ซึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จิราวรรณ  จนัทะศรี (2553 : 6) โดยจดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัตามขันตอน  ดังนี  1) 
การสร้างความสนใจ (Engagement) 2) การสํารวจและค้นหา (Exploration )   3)  การอธิบายและลง
ข้อสรุป ( Explanation) 4) การขยายความรู้  (Elaboration)  และ  5)  การประเ มินผล ( Evaluation) 

ผลการวจิยัพบวา่  เด็กปฐมวยัมทีกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยรวมและรายด้านสูงกวา่เกณฑ์ มีทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์สูงขึนอยา่งตอ่เ นือง  มีคุณลักษณะด้านจิตพิสัยอยูใ่นระดับดี และมี
ความสามารถในการคิดบวกในระดบัทีสูงขึน 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยเกียวกบัการจัดประสบการณ์ เพือพ ัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ผู ้วิจัย
จึงนําขนัตอนการจดัประสบการณ์มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E พฒันามาจากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 
44 – 45) ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน โดยปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะกบัเด็กปฐมวยั ดังนี  1)  ขนัสร้าง
ความสนใจ (Engagement) ขนันีครูสร้างความสนใจโดยทบทวนประสบการณ์เ ดิมของเ ด็ก การใช ้
คาํถาม เพือมากระตุน้ให้เด็กเกดิความสนใจ อยากรู้อยากเห็น  อยากคิดแกปั้ญหาโดยครูใช ้คําถาม
ปลายเปิดถามเด็ก  2) ขนัสํารวจและคน้หา (Exploration) ขนันีครูจัดประสบการณ์ให้เ ด็กปฐมวยัได้
คน้หาคาํตอบจากทีสงสัยและหาวธีิการแกปั้ญหาโดยใช ้วิธีการทีหลากหลายเชน่  สํารวจ  สัง เกต 
จากแหลง่การเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกห้องเ รียน   เชิญวิทยากรให้ความรู้  ทํากิจกรรมการ
ทดลองเน้นการลงมอืปฏิบติั  3) ขนัอธิบายและลงข้อสรุป (Explaination) ขนันีครูจะนําข้อมูลทีได้
จากการสํารวจ ทดลอง มาสรุปผลและนําเสนอผลในรูปแบบตา่ง  ๆ เชน่การวาดภาพ  ทําแผนภูมิ
ความคิด โดยมีการลงข้อสรุปทีถูกต้องเชือถือได้  4)  ขนัขยายความรู้ (Elaboration) ขนันีครูเ ปิด
โอกาสให้เด็กปฐมวยันําความรู้ทีไดไ้ปเชือมโยงหรือขยายความคิดให้กวา้งขึนหรือเชือมโยงความรู้
เดิมสูค่วามรู้ใหมแ่ลว้นําไปศึกษา คน้ควา้ ทดลอง เพิมเติม และ  5)  ขนัประเมินผล (Evaluation) ขนันี
ครูประเมนิองค์ความรู้ของเด็กตามสภาพจริง ดูจากผลงาน สัง เกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม และ
การตอบคาํถามเพือให้ทราบวา่เด็กมคีวามรู้อะไร  อยา่งไร สามารถสรุปไดด้งัแผนภูมทีิ 1 ดงันี 
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      การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E 
 
 1. ขนัสร้างความสนใจ (Engagement)  
ทบทวนประสบการณ์เดิมของเด็กและกระตุน้ให้เด็กเกดิความสนใจ  
อยากรู้อยากเห็นในความรู้ใหม ่นําไปสูก่ารกาํหนดปัญหา 

ทีตอ้งการศึกษา 
 

                2. ขนัสํารวจและค้นหา (Exploration) 

เด็กวางแผนและออกแบบการสํารวจ รวบรวมขอ้มลูและลงมอืปฏิบติั 
ดว้ยตนเองเชน่ทาํการทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม  
และบนัทึกผลการทดลอง เพือให้ไดข้อ้มลูอยา่งเพียงพอ 

  

                    3. ขนัอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation) 
นําขอ้มลูทีไดจ้ากการสํารวจ ทดลอง มาสรุปผลและนําเสนอผล 

ในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่การวาดภาพ ทาํแผนภูมคิวามคิด  
โดยมกีารลงขอ้สรุปทีถูกตอ้งเชือถือได ้
  
 4. ขนัขยายความรู้ (Elaboration)  
นําความรู้ทีไดไ้ปเชือมโยงหรือขยายความคิดให้กวา้งขึน 

หรือเชือมโยงความรู้เดิมสูค่วามรู้ใหมแ่ลว้นําไปศึกษา คน้ควา้  
ทดลอง เพิมเติม 
 

 5. ขนัประเมินผล (Evaluation) 

ประเมนิองค์ความรู้ของเด็กตามสภาพจริง ดูจากผลงาน  
สังเกตพฤติกรรมขณะรว่มกจิกรรม และการตอบคาํถามเพือให้ 
ทราบวา่เด็กมคีวามรู้อะไร  อยา่งไร  
 
แผนภูมทีิ 1   กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

1. ความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา  

2.  จิตวทิยาศาสตร์ 

       ความสนใจใฝ่รู้ 

       ความรับผิดชอบ 
       ความซือสัตย์ 



9 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 

 หลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

2. เพือศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  หลงัไดรั้บการจัด
ประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

 

คําถามการวิจัย 
1. ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  หลังการจัดประสบการณ์

ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E สูงกวา่เกณฑ์เมอืเทียบกบัคะแนนเฉลียร้อยละ 80 หรือไม ่
2.  เด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  มีจิตวิทยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยการ

สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E อยูใ่นระดบัใด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. เด็กปฐมวยัมคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่เกณฑ์เมือเ ทียบกบัคะแนนเฉลีย

ร้อยละ 80 

2. เด็กปฐมวยัมีจิตวทิยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E อยูใ่นระดบัดี 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ไดแ้ก ่ เด็กปฐมวยัชาย – หญิง  อายุระหวา่ง  5-6 ปี  ทีกาํลังศึกษาอยู ่
ชนัอนุบาลปีที 2  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556  ของโรงเ รียนในกลุม่เครือขา่ยลาดใหญ  ่จํานวน 
10 โรงเรียน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม  จาํนวน 200 คน 

  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ไดแ้ก ่เด็กปฐมวยัชาย – หญิง  อายุระหวา่ง  5-6 ปี ทีกาํลังศึกษา
อยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556 โรงเ รียนบ้านลาดใหญส่ามคัคี ซึงได้จากการสุ่มอยา่งง ่าย 
(Simple Random Sampling)โดยวธีิการจบัสลากห้องเรียนไดห้้องอนุบาลปีที 2 จาํนวน 23 คน  
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 2.  ตัวแปรทศีึกษา 
  2.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแ้ก ่ การจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E  

  2.2  ตัวแปรตาม    ไดแ้ก ่

   2.2.1  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
   2.2.2  จิตวทิยาศาสตร์ 3 ดา้น ดงันี 
       ความสนใจใฝ่รู้ 

       ความรับผิดชอบ 
       ความซือสัตย์  
 3.  ขอบเขตเนือหา  หวัขอ้เรืองทีนํามาสร้างแผนการจดัประสบการณ์สาระทีควรเ รียนรู้ด้าน
เรืองราวเกยีวกบับุคคลและสถานทีแวดลอ้มเด็ก ไดแ้ก ่หนว่ยการจัดประสบการณ์  ช ันอนุบาลปีที 2 
จาํนวน 8 หนว่ย  คือ หนว่ยดอนหอยหลอด หนว่ยดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2 หนว่ยแมน่ํา  
แมก่ลอง หนว่ยนาเกลือ  หนว่ยปลาทูแมก่ลอง หนว่ยป่าชายเลน   หน่วยมะพร้าว และหน่วยนําตาล
มะพร้าว 
 4.  ระยะเวลา  ใชเ้วลาในการดาํเนินการจัดประสบการณ์ 8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5 วนั  คือ   
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ในชว่งกจิกรรมเสริมประสบการณ์ วนัละ 45 นาที เ ริมตังแตว่นัที 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ถึง วนัที 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 เพือให้เกดิความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้จิยัไดใ้ห้นิยามศพัท์เฉพาะสําหรับการวจิยั  ดงันี  

1.  การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  หมายถึง   กิจกรรมทีจัดให้เ ด็ก
ปฐมวยัโดยใชว้ธีิการสืบเสาะหาความรู้  ทีต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก ่
ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการตงัสมมติฐาน  ทักษะการทดลอง   ทักษะการลงความเห็นจาก
ขอ้มลู และ ทกัษะการสังเกตในการคน้พบความรู้หรือประสบการณ์การเ รียนรู้อยา่งมีความหมาย
ดว้ยตนเองประกอบดว้ยขนัตอนตา่ง  ๆ  5 ขนั  ได้แก  ่1)  ขนัสร้างความสนใจ (Engagement)  2)  ขนั
การสํารวจคน้หา (Exploration)   3)  ขนัอธิบาย(Explanation) 4)   ขนัขยายความรู้ (Elaboration) และ  
5) ขนัประเมนิผล (Evaluation) 

2.  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  หมายถึง   การเข้าใจปัญหา สามารถมองเห็นสาเหตุ
ของปัญหาโดยใชป้ระสบการณ์ทีผา่นการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E  และ
ใชก้ระบวนการของสมองหาวธีิการตา่งๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหา
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ทีเกดิขึนไดอ้ยา่งมเีหตุผล สามารถวดัได้โดยแบบทดสอบวดัความสามารถ.oการคิดแกปั้ญหาของ
เด็กปฐมวยั ทีผูว้จิยัสร้างขึน 
 3.  จิตวทิยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีเกิดขึนขณะทีครูจัดประสบการณ์
โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซึงสามารถวดัได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ของจิตวทิยาศาสตร์ทีผูว้จิยัสร้างขึน ดงัตอ่ไปนี 

       3.1  ความสนใจใฝ่รู้  หมายถึง  พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีมีความพยายามสืบ
เสาะหาความรู้ใหม ่ๆ ดว้ยวธีิการสังเกต  การสํารวจและการแสวงหาข้อมูลในสิงทีสนใจ  ผา่นการ
ใชป้ระสาทสัมผสัและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  เพือให้ไดค้วามรู้ 

  3.2  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีสามารถทํากิจกรรมที
ไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จดว้ยความเพียรพยายามของตนเองโดยไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรค และยอมรับ
ผลทีเกดิขึนจากการกระทาํของตนเอง 

  3.3  ความซือสัตย์ หมายถึง   พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีแสดงข้อมูลด้วยความ
ถูกต้อง  บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง  เ ห็ นคุณคา่ของการนําเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง    

นําเสนอขอ้มลูทีเป็นจริงของตนเองแมจ้ะเป็นผลทีแตกตา่งจากคนอืนกต็าม  
 4. เด็กปฐมวยั  หมายถึง นักเรียนชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ทีกาํลังศึกษาอยูช่ นัอนุบาลปีที 2 

ภาคเ รียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จํานวน  23 คน   โรงเ รียนบ้านลาดใหญส่ามคัคี   อําเภอเมือง      
จงัหวดัสมทุรสงคราม  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม   
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บทท ี 2 
วรรณกรรมทเีกียวข้อง  

 
 การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกบังานวิจัย เ รือง   การพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัทีไดรั้บการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E ผู ้วิจัยได้
ศึกษาสาระทีเกยีวขอ้งดงันี  

1. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปีพ.ศ. 2546 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเ รียนบ้านลาดใหญ ่
สามคัคี  

2. แนวคิดเกยีวกบัการจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยั 
 3. การคิดแกปั้ญหา  
 4. การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

 5. จิตวทิยาศาสตร์  
 6. งานวจิยัทีเกยีวขอ้ง  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3-5  ปี เป็นการจัดการศึกษา ในลักษณะของการ

อบรมเลียงดูและให้การศึกษา เ ด็กจะได้รับการพ ัฒนาทังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแตล่ะบุคคล 

หลักการ 
 เด็กทุกคนมสิีทธิทีจะไดรั้บการอบรมเลียงดูและส่ง เสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเ รียนรู้
อยา่งเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งเ ด็กกบัพอ่แม ่เ ด็กกบัผู ้เ ลียงดู หรือบุคลากรทีมีความรู้ 
ความสามารถในการอบรมเลียงดู และให้การศึกษาปฐมวยั เพือให้เ ด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามลาํดบัขนัตอนของพฒันาการทุกด้านอยา่งสมดุล และเต็มตามศักยภาพโดยกาํหนดหลักการ 
ดงันี 

 1. สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการทีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกดา้น  

 2. ยึดหลกัการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาทีเน้นเด็กเป็นสําคญั โดยคํานึงถึงความแตกตา่ง
ระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชมุชน สังคมและวฒันธรรม 

 3. พฒันาเด็กโดยองค์รวมผา่นการเลน่และกิจกรรมทีเหมาะสมกบัวยั จัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้สามารถดาํรงชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมคีณุภาพและมคีววามสุข 

 4. ประสานความรว่มมอืระหวา่งครอบครัว  ชมุชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 
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จุดหมาย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุง่ให้เ ด็กมีพ ัฒนาการ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ทีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคล จึงกาํหนดจุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานคณุลกัษณะทีพึงประสงค์ ดงันี  

1. รา่งกายเจริญเติบโตตามวยั และมสุีขนิสัยทีดี 

2. กลา้มเนือใหญแ่ละกลา้มเนือเล็กแข็งแรง ใชไ้ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่และประสานสัมพนัธ์กนั  

3. มสุีขภาพจิตดี และมคีวามสุข 

4. มคีณุธรรม จริยธรรม และมจิีตใจทีดีงาม 

5. ชืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 

6. ชว่ยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

7. รักธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

8. อยูร่ว่มกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมคีวามสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของสังคม 

9. ในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

10. ใชภ้าษาสือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

11. มคีวามสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

12. มจิีนตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

13. มเีจตคติทีดีตอ่การเรียนรู้ และมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ 

จากหลกัการและจุดหมายของหลักสูตรมุง่ เน้นให้เ ด็กปฐมวยัมีความสามารถ ในการคิด
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั ดงันันการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้ 5E ทีผู ้วิจัยจัดทํา
ขึน จึงเป็นการจัดประสบการณ์ทีให้เ ด็กปฐมวยัเกิดคุณลักษณะตามหลักการและจุดหมายของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 

 

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ใชเ้ป็นสือกลางในการจดักจิกรรมให้กบัเด็ก เพือสง่เสริมพัฒนาการทุกด้าน

ทงัดา้นรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึงจําเ ป็นตอ่การพัฒนาเ ด็กให้เ ป็นมนุษย์ ที
สมบูรณ์ ทงันีสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะ
หรือคา่นิยม คณุธรรม จริยธรรม ความรู้สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปีจะเป็นเ รืองราวทีเกียวข้องกบัตัวเ ด็ก
บุคคลและสถานทีทีแวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติ รอบตวั และสิงตา่งๆ รอบตัวเ ด็กทีเ ด็กมีโอกาสใกล้ชิด
หรือมปีฏิสัมพนัธ์ในชีวติประจาํวนัและเป็นสิงทีเด็กสนใจจะไมเ่น้นเนือหา การทอ่งจําในส่วนที



14 
 

เกยีวขอ้งกบัทกัษะหรือกระบวนการจาํเป็นตอ้งบูรณาการทกัษะทีสําคญัและจําเ ป็นสําหรับเด็ก เชน่
ทักษะการเคลือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช ้ภาษา คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ ขณะเดียวกนัควรปลูกฝังให้เ ด็กเกิดเจตคติทีดี มีคา่นิยมทีพึงประสงค์ เชน่
ความรู้สึกทีดีตอ่ตนเองและผู้อืน รักการเ รียนรู้ รักธรรมชาติ สิงแวดล้อม และ มีคุณธรรม
จริยธรรมทีเหมาะสมกบัวยั เ ป็นต้น  ผู ้สอนหรือผู้จัดการศึกษา อาจนําสาระการเ รียนรู้มาจัดใน
ลกัษณะหนว่ย การสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชว้ธีิการทีสอดคล้องกบัปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวยั สาระการเรียนรู้กาํหนดเป็น 2 สว่น ดงันี

1.ประสบการณ์สําคัญ
ประสบการณ์สําคญัเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับการพัฒนาเ ด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจสังคม และ สติปัญญาชว่ยให้เด็กเกดิทกัษะทีสําคญัสําหรับการสร้าง องค์ความรู้ โดยให้เ ด็ก
ไดม้ปีฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุ สิงของ บุคคลตา่งๆทีอยูร่อบตัว รวมทังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกนัดว้ยประสบการณ์สําคญั มดีงันี
          ประสบการณ์สําคัญทส่ีงเสริมพฒันาการด้านร่างกาย ไดแ้ก ่

  การทรงตวัและการประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเนือใหญ  ่

การเคลือนไหวอยูก่บัทีและการเคลือนไหวเคลือนที 

การเคลือนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 

การเลน่เครืองเลน่สนาม 

การประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเนือเล็ก 

การเลน่เครืองเลน่สัมผสั 

การเขียนภาพและการเลน่กบัสี 
  การปันและประดิษฐ์สิงตา่งๆดว้ยดินเหนียว ดินนํามนั แทง่ไม ้เศษวสัดุ ฯลฯ 

  การตอ่ของ บรรจุ เท และแยกชินสว่น 

การรักษาสุขภาพ 

  การปฏิบติัตนตามสุขอนามยั 

   การรักษาความปลอดภยั 

  การรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอื้นในกจิวตัรประจาํวนั  

       ประสบการณ์สําคัญทส่ีงเสริมพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ ไดแ้ก ่

    ดนตรี 

  การแสดงปฏิกริยาโตต้อบเสียงดนตรี 

  การเลน่เครืองดนตรีงา่ย ๆ เชน่ เครืองดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ 



15 
 

  การร้องเพลง 

     สุนทรียภาพ 

  การชืนชมและสร้างสรรค์สิงสวยงาม 

  การแสดงออกอยา่งสนุกสนานกบัเ รืองตลก  ขําขัน  และเ รืองราว/เหตุการณ์ที
สนุกสนานตา่งๆ 

     การเลน่ 

  การเลน่อิสระ 

  การเลน่รายบุคคล การเลน่เป็นกลุม่ 

  การเลน่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

   คณุธรรม จริยธรรม 

  ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาทีนับถือ 
        ประสบการณ์สําคัญทส่ีงเสริมพฒันาการด้านสังคม ไดแ้ก ่

 การเรียนรู้ทางสังคม 

  การปฏิบติักจิวตัรประจาํวนัของตนเอง 

  การเลน่และการทาํงานรว่มกบัผูอื้น 

  การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมอืปฏิบติั 

  การมโีอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึก ความสนใจ และความตอ้งการของตนเองและผูอื้น 

  การแลกเปลียนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอื้น 

  การแกปั้ญหาในการเลน่ 

  การปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถินทีอาศยัอยูแ่ละความเป็นไทย 

   ประสบการณ์สําคัญทส่ีงเสริมพฒันาการด้านสติปัญญา ได้แก่ 
 การคิด 

  การรู้จกัสิงตา่ง ๆ ดว้ยการมอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และดมกลิน 

  การเลียนแบบการกระทาํและเสียงตา่ง ๆ 

  การเชือมโยงภาพ ภาพถา่ย และรูปแบบตา่ง ๆ กบัสิงของหรือสถานทีจริง 

  การรับรู้ และแสดงความรู้สึกผา่นสือ วสัดุ ของเลน่ และผลงาน 

  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผา่นสือ วสัดุ ตา่ง ๆ 

 การใชภ้าษา 
  การแสดงความรู้สึกดว้ยคาํพดู 

  การพดูกบัผูอื้นเกยีวกบัประสบการณ์ของตนเอง  หรือเลา่เรืองราวเกยีวกบัตนเอง 
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  การอธิบายเกยีวกบัสิงของ เหตุการณ์ และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง ๆ 

  การฟังเรืองราวนิทาน คาํคลอ้งจอง คาํกลอน 

   การเขียนในหลายรูปแบบผา่นประสบการณ์ทีสือความหมายตอ่เ ด็ก  เ ขียนภาพ 

เขียนขีดเขีย  เขียนคลา้ยตวัอกัษร เขียนเหมอืนสัญลกัษณ์ เขียนชือตนเอง 

   การอา่นในหลายรูปแบบ ผา่นประสบการณ์ทีสือความหมายตอ่เ ด็กอา่นภาพหรือ
สัญลกัษณ์จากหนังสือนิทาน/เรืองราวทีสนใจ 

 การสังเกต การจาํแนก และการเปรียบเทียบ 

   การสํารวจและอธิบายความเหมอืน ความตา่งของสิงตา่ง ๆ 

   การจบัคู ่การจาํแนก และการจดักลุม่ 

   การเปรียบเทียบ เชน่ ยาว /สัน ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ 

   การเรียงลาํดบัสิงตา่ง ๆ 

   การคาดคะเนสิงตา่งๆ 

   การตงัสมมติฐาน 

   การทดลองสิงตา่งๆ 

   การสืบคน้ขอ้มลู 

การใชห้รืออธิบายสิงตา่งๆ ดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 
 จาํนวน 

   การเปรียบเทียบจาํนวน มากกวา่ น้อยกวา่ เทา่กนั 

   การนับสิงตา่ง ๆ 

 การจบัคูห่นึงตอ่หนึง 

  การเพิมขึนหรือลดลงของจาํนวนหรือปริมาณ 

 มติิสัมพนัธ์ (พืนที / ระยะ) 

   การตอ่เขา้ดว้ยกนั การแยกออก การบรรจุและการเทออก 

   การสังเกตสิงตา่ง ๆ และสถานทีจากมมุมองทีตา่ง ๆ กนั 

   การอธิบายในเรืองตาํแหนง่ของสิงตา่งๆทีสัมพนัธ์กนั 

   การอธิบายในเรืองทิศทางการเคลือนทีของคนและสิงตา่งๆ 

   การสือความหมายของมติิสัมพนัธ์ดว้ยภาพวาด ภาพถา่ย และรูปภาพ 

  เวลา 
   การเริมตน้และการหยุดการกระทาํโดยสัญญาณ 

   การเปรียบเทียบเวลา เชน่ ตอนเชา้ ตอนเย็น เมอืวานนี พรุง่นี ฯลฯ 
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   การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ตา่ง ๆ 

   การสังเกตความเปลียนแปลงของฤดู 

2.สาระทคีวรเรียนรู้ 

 สาระทีควรเรียนรู้ เป็นเรืองราวรอบตวัเด็กทีนํามาเป็นสือในการจัดกิจกรรม  ให้เ ด็กเกิดการ
เรียนรู้ ไมเ่น้นการทอ่งจาํเนือหา ผูส้อนสามารถกาํหนดรายละเอียดขึนเองให้สอดคล้องกบัวยั  ความ
ตอ้งการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กไดเ้รียนรู้ผา่น ประสบการณ์สําคัญทีระบุไวข้้างต้นทังนี
อาจยืดหยุน่เนือหาได ้โดยคาํนึงถึงประสบการณ์และสิงแวดลอ้มในชีวติจริงของเด็ก  สาระทีเ ด็กอายุ 

3-5 ปี เรียนรู้ มดีงันี 

1. เรืองราวเกียวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จกัชือ นามสกุล รูปร่าง  หน้าตา  รู้จักอวยัวะตา่ง  ๆ  วิธี
ระวงัรักษารา่งกายให้สะอาด ปลอดภยั เรียนรู้ทีจะเลน่และทาํสิงตา่ง  ๆ  ด้วยตนเองคนเดียว หรือกบั
ผูอื้น ตลอดจนเรียนรู้ทีจะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาททีดี 

2. เรืองราวเกียวกับบุคคลและสถานทีแวดล้อมเด็ก  เ ด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้
เรืองราวเกยีวกบัครอบครัว สถานศึกษา ชมุชน รวมทงับุคคลตา่งๆทีเ ด็กต้องเกียวข้อง  หรือมีโอกาส
ใกลช้ิดและมปีฏิสัมพนัธ์ในชีวติประจาํวนั  

3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเ้รียนรู้สิงมีชีวิต สิงไมม่ีชีวิต รวมทังความเปลียนแปลง
ของโลกทีแวดลอ้มเด็กตามธรรมชาติ เชน่ ฤดูกาล กลางวนั กลางคืน ฯลฯ 

4. สิงต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะไดรู้้จัก สี ขนาด รูปร่าง  รูปทรง  นําหนัก ผิวสัมผัสของ
สิงตา่ง ๆ รอบตวั สิงของเครืองใช  ้ยานพาหนะ และการสือสารตา่ง ๆ ทีใชอ้ยูใ่นชีวติประจาํวนั 

 จากสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ .ศ.2546 เปิดโอกาสให้ครูผูส้อน  

จดัประสบการณ์ตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบับริบท ช ุมชน แวดล้อมรอบตัวเด็ก และสอดแทรกลักษณะ  

เฉพาะของแตล่ะชมุชน โดยจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสําคญั โดยอาศยัความร่วมมอืจากผูป้กครอง  
ชมุชนในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มปีระสิทธิภาพ  

 
คุณลักษณะตามวัย 

คณุลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมือเ ด็กมีอายุถึง
วยันัน ๆ ผูส้อนจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจคณุลกัษณะตามวยัของเด็กอายุ 3-5 ปี เพือนําไปพิจารณาจัด
ประสบการณ์ให้เด็กแตล่ะวยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะต้องสังเกตเด็กแตล่ะคนซึงมี
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล เพือนําขอ้มลูไปชว่ยในการพัฒนาเ ด็กให้เ ต็มตามความสามารถและ
ศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแตล่ะชว่งอายุอาจเ ร็วหรือช ้ากวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวแ้ละการพัฒนาจะ
เป็นไปอยา่งตอ่เ นือง  ถ้าสัง เกตพบวา่เ ด็กไมม่ีความกา้วหน้าอยา่งช ัดเจนต้องพาเ ด็กไปปรึกษา
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ผูเ้ชียวชาญหรือแพทย์เพือชว่ยเหลือและแกไ้ขไดท้ันทว่งทีคุณลักษณะตามวยัทีสําคัญของเ ด็กอายุ   
5  ปี มดีงันี 

1. พฒันาการด้านร่างกาย 
      กระโดดขาเดียวไปขา้งหน้าอยา่งตอ่เนืองได ้

      รับลูกบอลทีกระดอนขึนจากพืนไดด้ว้ยมอืทงัสอง 

      เดินขึน ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

      เขียนรูปสามเหลียมตามแบบได ้

      ตดักระดาษตามแนวเส้นโคง้ทีกาํหนด 

      ใชก้ลา้มเนือเล็กไดดี้ เชน่ ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา้ ฯลฯ 

      ยืดตวั คลอ่งแคลว่ 

2. พฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
      แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 

      ชืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื้น  

      ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 
3. พฒันาการด้านสังคม 
      ปฏิบติักจิวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง 

      เลน่หรือทาํงานโดยมจุีดมุง่หมายรว่มกบัผูอื้นได ้

      พบผูใ้หญ ่รู้จกัไหว ้ทาํความเคารพ 

      รู้จกัขอบคณุ เมอืรับของจากผูใ้หญ ่

      รับผิดชอบงานทีไดรั้บมอบหมาย 
4. พฒันาการด้านสติปัญญา 
      บอกความแตกตา่งของกลิน สี เสียง รส รูปรา่ง จาํแนก และจดัหมวดหมูสิ่งของได ้

      บอกชือ นามสกลุ และอายุของตนเองได ้

      พยายามหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

      สนทนาโตต้อบ / เลา่เป็นเรืองราวได ้

      สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมรีายละเอียดเพิมขึนและ แปลกใหม ่

      รู้จกัใชค้าํถาม “ ทาํไม”   “ อยา่งไร ” 

      เริมเขา้ใจสิงทีเป็นนามธรรม 

      นับปากเปลา่ไดถึ้ง 20 
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 คณุลักษณะตามวยัของเด็กปฐมวยัอายุ 5 ปี ทีกลา่วมาขา้งตน้  เป็นสิงทีครูผูส้อนควรตระหนัก 

และให้ความสําคญั เพราะเด็กในแตล่ะชว่งอายุมีลกัษณะ ความสนใจ ทีแตกตา่งกนัออกไป ครูผูส้อน  

ตอ้งเขา้ใจจดัประสบการณ์เพือให้เด็กเกดิการพฒันาได้ตรงตามคณุลกัษณะตามวยั  

 
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 
 โรงเรียนบา้นลาดใหญส่ามคัคีไดจ้ัดทาํหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัโดยกาํหนดปรัชญา  
วสัิยทศัน์  จุดมุง่หมาย สาระทีควรเรียนรู้  ระยะเวลาเรียน กิจกรรมการจัดประสบการณ์ สอดคลอ้ง  

กบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช  2546 และได้จัดทาํหน ่วยการเรียนรู้และกจิกรรมประจาํวนั  

เป็นของสถานศึกษาดงัตอ่ไปนี  

การจัดหน่วยการเรียนรู้                
 โรงเรียนบา้นลาดใหญส่ามคัคี ไดก้าํหนดการจัดการเ รียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวยัช ัน
อนุบาลปีที 1 และอนุบาลปีที 2โดยบูรณาการสาระทีควรรู้ตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพึงประสงค์
มากาํหนดหนว่ยการเรียนรู้ซึงครูผูส้อนอาจยืดหยุน่รายละเ อียดสาระทีควรเ รียนรู้ได้โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์ละสิงแวดลอ้มในชีวติจริงของเด็กตลอดจนความต้องการและความสนใจของเ ด็กแต ่
ละห้องเรียน  หนว่ยการเรียนรู้ทีกาํหนด   
ตารางที 1   กิจกรรมประจาํวนั  

รายการกิจกรรม ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ 
ชันอนุบาลปีที 1  ชันอนุบาลปีที 2  

1. การรับเด็กและการสนทนา  

2. การเขา้แถว เคารพธงชาติ  
สวดมนต์  

3. กจิกรรมเคลือนไหวและจงัหวะ      

4. กจิกรรมสร้างสรรค์         
5. กจิกรรมเสรี 

6. กจิกรรมเสริมประสบการณ์  

7. กจิกรรมเลน่กลางแจง้  

8. การรับประทานอาหาร  

9. การนอนพกัผอ่น  

10. กจิกรรมเกมการศึกษา  

11. กจิกรรมภาษาพาสนุก 

30 นาที 

30 นาที 

 

20 นาที 

 

60 นาที 
20 นาที 

30  นาที 

45 นาที 

120 นาที 
15 นาที 

15 นาที 

30 นาที 

30 นาที 
 

30 นาที 

 

60 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

45 นาที 

60 –  90 นาที 

20 นาที 

20 นาที 

กจิกรรมประจาํวนั
สามารถปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัเวลา 
เหตุการณ์ 
สถานการณ์  
การเรียนรู้และ
ความสนใจของเด็ก 
แตท่งันีทุกหนว่ย
การเรียนรู้ตอังจัด
ให้ครบทุกกิจกรรม 
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การจัดทาํแผนการจัดประสบการณ์  
 โรงเรียนบา้นลาดใหญส่ามคัคี   ไดก้าํหนดแนวทางการจดัทาํแผนการจัดประสบการณ์โดย
คาํนึงถึงหลกัการรูปแบบการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ตามคูม่ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2546 และหลกัเกณฑ์การจดัทาํผลงานทางวชิาการ ตลอดจนนวตักรรมทางการพัฒนา
รูปแบบการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ของหนว่ยงานตา่ง ๆ และความต้องการของครูผู ้สอน  จึง
ไดก้าํหนดแนวทางการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ชนัอนุบาลปีที 1 และอนุบาลปีที 2 ดงันี 

1. ศึกษาทาํความเขา้ใจองค์ประกอบและโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาทีโรงเรียนกาํหนด  

2. ประชมุร่วมกนัพิจารณาวิเคราะห์สาระ การเ รียนรู้และหน่วยการเ รียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษา เพือจดัทาํกาํหนดการจดัการเรียนรู้ตลอดปี ให้ครอบคลุมหน่วยการเ รียนรู้ ทีกาํหนดไว ้
ในหลกัสูตรสถานศึกษาและยืดหยุน่เรืองทีควรรู้และชว่งเวลาในเ รืองทีเ ด็กสนใจโดยกาํหนดเป็น
หนว่ย ทงันีครูผูส้อนสามารถยืดหยุน่ชว่งเวลาและสาระการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของเ ด็กแตล่ะ
ห้องเรียน 

3. รว่มกนัพิจารณาวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร และสภาพทีพึงประสงค์  เพือจดัทาํ
แผนการจดัประสบการณ์ระยะยาวตลอดปี ให้สอดคล้องกบัหนว่ยการเรียนทีกาํหนด โดยกาํหนด
องค์ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ระยะยาว  ดงันี  

3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้  

3.2 สาระการเรียนรู้ 

3.3 กจิกรรมการเรียนรู้ทีเน้นเด็กเป็นสําคญั  

3.4 สือ /  แหลง่เรียนรู้  

3.5 การประเมนิผล 

4. จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์รายวนั โดยใช ้รูปแบบบูรณาการทังสาระการเ รียนรู้และ
กจิกรรมหลกั ทงันีคาํนึงถึงพฒันาการทุกด้านของเ ด็ก โดยกาํหนดองค์ประกอบของแผนการจัด
ประสบการณ์  ดงันี 

4.1 สว่นปก ประกอบด้วย ชือหน่วย /โครงการ ระยะเวลา และระดับชนัทีจัด
ประสบการณ์ 

4.2 สาระสําคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้  

4.3 ประสบการณ์สําคญั  

4.4 การระดมความคิด ประกอบด้วย เรืองทีเด็กรู้แลว้ เรืองทีเด็กอยากรู้และเรืองที
เด็กควรรู้ ทงันีครูผูส้อนสามารถยืดหยุน่เวลาได้ตามความเหมาะสม 
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4.5 การวางแผนกจิกรรมตามกจิกรรมหลกัทีกาํหนดไวใ้นตารางกิจกรรประจําวนั
ได้แก  ่กิจกรรมเ คลือนไหวและจัง หวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเลน่เส รี กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  กจิกรรมเลน่กลางแจง้  และกจิกรรมเกมการศึกษา    
      โดยสรุปการจดัประสบการณ์ให้กบัเ ด็กปฐมวยันันต้องเ ป็นประสบการณ์ทีเ ด็กมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมการเรียนรู้ ผา่นการเลน่  สือ วิธีการตา่ง  ๆ ทีหลากหลายและเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง เชน่ การทดลอง  ทศันศึกษา เป็นตน้ เพือสง่เสริมให้เด็กรู้จกัทีแสวงหาความรู้และสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพือพ ัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ผูว้จิยัไดจ้ดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัได้ทํากิจกรรมในชว่งของ
กจิกรรมเสริมประสบการณ์ตงัแตว่นัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 

 

แนวคิดเกียวกับการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 การจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยัเน้นการทาํกจิกรรมตา่งๆ เพือให้เกิดประสบการณ์ตรง  และ
พฒันาทงัดา้นรา่งกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา การจัดประสบการณ์ทีสอดคล้องกบั
พฒันาการ และวยัของเด็กแตล่ะคน เพือให้เกิดประโยชน์กบัการพัฒนาการคิดแกปั้ญหาของเด็ก
ปฐมวยั ดงันี 

ความหมายของการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 เด็กปฐมวยัตอ้งไดรั้บการจดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของเด็กในแตล่ะ
วยัเป็นสําคญัเด็กมโีอกาศพฒันาตนเองตามลาํดบัขนัของพฒันาการทุกด้านอยา่งสมดุลและเต็มตาม
ศกัยภาพของเด็กทีเกดิขึนจากการเรียนรู้ นักการศึกษาและหนว่ยงานตา่ง  ๆ ได้เสนอแนวคิดเกียวกบั
การจดัประสบการณ์ ดงันี 
 การจดัประสบการณ์  หมายถึง การมปีฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบักิจกรรมทีผู้สอนเลือกทีดี
และเหมาะสม ทีสง่ผลตอ่พฤติกรรมของผูเ้รียนให้เปลียนแปลงไปจนเกดิการเ รียนรู้ตามวตัถุประสงค์
และนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ (ธํารง  บวัศรี, 2542 : 241-243) 
 การจดัประสบการณ์  หมายถึง  การจดักจิกรรมบูรณาการผา่นการเลน่  เพือให้เ ด็กเ รียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม รวมทัง เกิดพ ัฒนาการทังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 34-35) 
 การจดัประสบการณ์  หมายถึง  การนํากิจกรรมทีสอดคล้องกบัพ ัฒนาการและการเ รียนรู้
ของเด็กปฐมวยั มาให้เด็กไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย โดยให้เ ด็กมีอิสระในการ
เลือกและลงมอืปฏิบติั ทาํให้เ ด็กได้เกิดการเ รียนรู้ การจัดประสบการณ์เ ด็กปฐมวยัมีรูปแบบและ



22 
 

วธีิการทีหลากหลาย จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงพฒันาการ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของเ ด็กเป็น
สําคญั (พชัรา พุม่พชาติ, 2552 : 43) 
 สรุปการประสบการณ์ของเด็กปฐมวยัเป็นสิงทีสําคัญมากทีครูผู ้สอนต้องจัดประสบการณ์
ให้เ ด็กปฐมวยัทัง ภายนอกและภายในเ พือใ ห้เ ด็กปฐมว ัยได้มีโอกาสสัมผัสและสัมพันธ์ก ับ
สิงแวดลอ้ม การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองจากประสาทสัมผัสทัง  5 เพือพ ัฒนาให้ครบทังด้าน
รา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยคาํนึงถึงความสามารถของเด็กเป็นหลกั 

 
หลักการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 

นักทฤษฎีการศึกษาได้กลา่วถึงความสําคัญของการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั 

ดงัตอ่ไปนี 
 เพียเจต์ (Piaget) กลา่ววา่การจดัประสบการณ์ให้เด็กนัน เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพ ันธ์กบัโลก

ภายนอกหรือสิงแวดลอ้มให้อยูใ่นภาวะสมดุล ฝึกทํากิจกรรมตามลําพ ังและการรวมกลุม่ เ ด็กจึงได้
เรียนรู้จากกนัและกนั ซึงการเรียนรู้ในลกัษณะนีนา่จะทาํให้เกดิความเขา้ใจกนัไดดี้กวา่การเ รียนรู้จาก
ครู เด็กไดม้ปีระสบการณ์ตรง  มีอิสระทางความคิด การแสดงออกและการสนทนาระหวา่งเ ด็ก
ดว้ยกนัจะทาํให้เด็กสามารถเขา้ใจกนัไดเ้ร็วกวา่ครูเป็นผูอ้ธิบายหรือเลา่ให้ฟัง  

จอห์น ดิวอี (John Dewey) กลา่ววา่ การจดัประสบการณ์ให้กบัเ ด็กปฐมวยัมีความสําคัญมาก
ในการฝึกให้เ ด็กได้คิดแกปั้ญหา การแสดงออกอยา่งอิสระ  และสามารถนําความรู้ทีได้รับจาก
ประสบการณ์นันๆ มาใช ้ในการแกปั้ญหาร่วมด้วย เ นืองจากเ ด็กปฐมวยักาํลังมีพ ัฒนาการอยา่ง
รวดเร็วทงัทางรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา เ ด็กจะเ รียนรู้ได้ดีเมือมีการเ รียนการสอน  และ
ประสบการณ์ทีจดัให้เด็กเป็นประสบการณ์ตรง เด็กลงมอืปฏิบติัเอง  การจัดประสบการณ์โดยยึดเ ด็ก
เป็นศูนย์กลางจึงสําคญัมาก 

อีริคสัน (Erikson) เชือวา่วยัเด็กเป็นวยัแห่งการเ รียนรู้และการได้รับประสบการณ์ การจัด
สิงแวดลอ้มทีดีชว่ยให้เด็กเกิดความมนัใจในตนเอง  มองโลกในแง ่ดีและรู้จักไวเ้ นือเชือใจผู้อืน 
ในชว่งวยักอ่นเรียน หรือวยัเลน่ (อายุ 4-7 ปี)  ซึง เ ป็นขันของความคิดริเ ริมและการตัดสินใจ หรือ
ความรู้สึกผิด เชือวา่เด็กวยันีสามารถชว่ยเหลือตนเองไดดี้และมคีวามสามารถในการทําสิงตา่งๆ  โดย
ผูใ้หญม่หีน้าทีสนับสนุนให้เด็กไดพ้ยายามแสดงความสามารถใหม ่ๆ  ในดา้นสังคมเด็กเ รียนรู้ในการ
เขา้สังคมจากการเลน่กบัเพือน  มีปฏิสัมพันธ์กบัผู ้อืน  และเลียนแบบผู้อืนเชน่พอ่แม ่หรือบุคคล
ใกลช้ิด ซึงพอ่แมแ่ละผูใ้หญต่อ้งเป็นตน้แบบทีดีกบัเด็ก เพือให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางสังคม มีลักษณะ
นิสัยทีดี รวมทงัรู้สิงทีถูกและผิด การปลูกฝังจริยธรรมโดยมีพอ่แมผู่้ใหญเ่ป็นต้นแบบทีดี จะทําให้
เด็กมอุีปนิสัยทีดี ในดา้นสติปัญญาเด็กวยันีอยากเรียนรู้สิงใหม ่ๆ  รอบตวั มีความคิดริเ ริมทําสิงใหม ่ๆ 
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และชอบถามในสิงทีตนเองสงสัยใครรู้่ ผูใ้หญต่อ้งให้โอกาสใน การพดูกระทาํสิงตา่งๆ จะทําให้เ ด็ก
มคีวามคิดริเริมสร้างสรรค์ และจินตนาการ เด็กจะสนุกในการเรียนรู้สิงใหม ่ๆ กลา้แสดงออก  

จากแนวคิดการจดัประสบการณ์ให้กบัเ ด็กนันเป็นสิงทีสําคัญเพราะการทีเ ด็กเ รียนรู้จาก
ประสบการณ์จะทาํให้เด็กไดค้วามรู้และความเขา้ใจขึนภายในตัวของเ ด็ก ด้วยการให้โอกาสลงมือ
กระทํา เพือให้ เกิดการเ รียน รู้ด้วยตัวเอง  ด้วยวิ ธี การปฏิ สัมพันธ์กบัเพือ  ได้คิดแกปั้ญหา เกิด
ประสบการณ์ตรง ทาํให้เด็กไดเ้ขา้ใจในสิงทีเ รียนรู้และวิธีการทํางานร่วมกบัผู้อืนได้ดียิงขึน  และ
สามารถนํ าความรู้ที เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติหรือปัญญาที เกิดขึนภายในนี ไปใช ้เพื อ
ประโยชน์ของตนเองและผูอื้นไดใ้นสถานการณ์ทีตา่งออกไปนอกชนัเรียน 

 

แนวทางการจัดประสบการณ์แก่สถานศึกษา  
 แนวทางการจดัประสบการณ์ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546ไดใ้ห้ 
แนวทางการจดัประสบการณ์ ดงันี (กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 52-53) 
 1. จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ คือ เหมาะสมกบัอายุ วุฒิภาวะและ
ระดบัพฒันาการ เพือให้เด็กทุกคนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ  

 2. จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัจดัประสบการณ์ลกัษระการเ รียนรู้ของเ ด็กวยันี  คือ เ ด็ก
ไดล้งมอืกระทาํ เรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัทงัห้า ไดเ้คลือนไหว สํารวจ เลน่  สัง เกต สืบค้น  ทดลอง 
และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 3. จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทงัทกัษะและสาระการเรียนรู้ 

 4. จดัประสบการณ์ให้เด็กไดริ้เริม คิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมอืกระทํา และนําเสนอความคิด 
โดยผูส้อนเป็นผูส้นับสนุน อาํนวยความสะดวก และเรียนรู้รว่มกบัเด็ก 

 5. จดัประสบการณ์ให้เด็กมปีฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอืน กบัผูใ้หญ  ่ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ อือตอ่
การเรียนรู้ในบรรยากาศทีอบอุน่ มคีวามสุข และเรียนรู้การทาํกจิกรรม แบบร่วมมือในลักษณะตา่ง  ๆ 
กนั 

 6. จดัประสบการณ์ให้เด็กมปีฏิสัมพนัธ์กบัสือและแหลง่เ รียนรู้ทีหลากหลายและอยูใ่นวิถี
ชีวติของเด็ก 

 7. จดัประสบการณ์ทีส่ง เสริมลักษณะนิสัยทีดีและทักษะการใช ้ชีวิตประจําวนัตลอดจน
สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมให้เ ป็นส่วนหนึงของการจัดประสบการณ์การเ รียนรู้อยา่งตอ่เ นือง
สมาํเสมอ 

 8. จดัประสบการณ์ทงัในลกัษณะทีมกีารวางแผนไวล้ว่งหน้าและประสบการณ์ทีเกิดขึนใน
สภาพจริงโดยไมไ่ดค้าดการณ์ไว ้
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 9. ให้ผูป้กครองและชมุชนมสีว่นรว่มในการจดัประสบการณ์ทงัการวางแผน  การสนับสนุน
สือการสอน การเขา้รว่มกจิกรรม และการประเมนิพฒันาการ 

 10. จดัทาํสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัพ ัฒนาการและกาเรรียนรู้ของเ ด็กเป็น
รายบุคคล นําขอ้มลูทีไดม้าไตรต่รองและใชใ้ห้เป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาเ ด็กและการวิจัยในช ัน
เรียน 

  ดงันันแนวการจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั ผู ้สอนต้องยึดเ ด็กเ ป็นสําคัญและจัด
ประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัอายุ วฒุิภาวะและระดับพัฒนาการ จัดประสบการณ์ให้เ ด็กได้ลงมือ
ปฏิบติัจริงดว้วยตนเอง ผา่นประสาทสัมผัสทังห้า เพือให้เ ด็กนําประสบการณ์เหลา่นันมาใช ้ใน
ชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

 

สาระการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ 
เนือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสว่นประกอบทีจําเ ป็น  เ นืองจากเ นือหาสาระ

และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสือกลางทีจะพาผูเ้รียนไปสูจุ่ดมุง่หมายทีกาํหนดไว ้ซึง เนือหาสาระ
ทีจะชว่ยให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ตามจุดมุง่หมายนันควรครอบคลุมข้อเ ท็จจริง  ความคิดรวบยอดการ
คิด การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะตา่งๆ  รวมทัง เจตคติและคา่นิยม ในการนําเอาเ นือหา
สาระมาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของวชิาความรู้กบัหลักการเ รียนรู้ของเ ด็ก
ประกอบกนั ซึงอาจทาํไดโ้ดยอาศยัแนวทางการปฏิบติั ดงันี  (พฒันา ชชัพงศ์, 2530 : 138-139) 

1. แนวทางการจัดเ นือหาสาระใ นแตล่ะวิชาหรือแตล่ะกิจกรรม การจัดในลักษณะ นี
จาํเป็นตอ้งจดัตามลาํดบัขนัตอน ความยากงา่ย และความตอ่เนือง ซึงควรคาํนึงถึงสิงตอ่ไปนี 

      1.1 จดัเรียงลาํดบัจากเนือหาสาระทีงา่ยไปหายากหรือจากสิงทีไมซ่ับซ้อนไปสู่สิงที
มคีวามสลบั ซบัซอ้นมากยิงขึน 

    1.2 จดัให้เรียนสว่นรวมกอ่นสว่นยอ่ย 

      1.3 จดัให้เรียนในสิงทีเป็นรูปธรรมกอ่นนามธรรม 

      1.4 จดัให้เรียนในสิงทีเป็นความรู้พืนฐานกอ่นสิงทีเป็นความรู้ขนัสูง 

      1.5 จดัให้เรียนตามลาํดบัเวลาให้เห็นความตอ่เนืองกนั  

2. แนวทางการจดัเนือหาสาระระหวา่งวชิาหรือระหวา่งกจิกรรม การจัดในลักษณะนีเนือหา
สาระของวชิาตา่งๆ ทีนํามาบรรจุไวต้อ้งมคีวามสัมพนัธ์กนั โดยการจัดในลักษณะการบูรณาการ คือ
ในแตล่ะกจิกรรมเด็กไดฝึ้กฝนทกัษะพืนฐานของวิชา อีกทังยังนิยมจัดหลักสูตรในลักษณะของใย
แมงมมุ คือคอ่ยๆ ขยายเนือหาออกไปกวา้งขึนเรือยๆ กจิกรรมมรีายละเอียดยิงขึน 
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การจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัมหีลากหลายรูปแบบทีนิยมในการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวยัคือหนว่ยการจดัประสบการณ์ผู้สอนสามารถกาํหนดหน่วยการจัดประสบการณ์
เป็นรายสัปดาห์โดยกาํหนดหัวเรืองเป็นแกนกลางในการจดัประสบการณ์ให้กบัเ ด็กทีสามารถทําได ้
3 วธีิคือ (พฒันา ชชัพงศ์, 2530 : 24) 

1. เด็กเป็นผูก้าํหนด 

2. ผูส้อนและเด็กกาํหนดรว่มกนั 

3. ผูส้อนเป็นผูก้าํหนด 

การจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัไมเ่น้นเพียงเรืองความรู้หรือเนือหาวิชา แตเ่น้นการ
เตรียมความพร้อมเพือให้เด็กมพีฒันาการทีเหมาะสมกบัวยั ได้แกพ่ ัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ดงันันการจัดการเ รียนการสอนจึงเน้นการเ รียนรู้จากการทํากิจกรรมตา่งๆ 
เพือให้เกิดประสบการณ์ตรง  และเกิดพ ัฒนาการ 4 ด้าน  จึง เ รียกวา่ “การจัดประสบการณ์” ทีมี
ลกัษณะเป็นการบูรณาการอยา่งเ ต็มรูปแบบ เพราะไมม่ีข้อจํากดัเ รืองความลุม่ลึกในกา รถา่ยทอด
เนือหาวชิาตา่งๆ ให้แกเ่ด็ก เหมอืนการสอนรายวชิาโดยมีขนัตอนการบูรณาการเพือสร้างหลักสูตร
ดงันี 

ขนัที 1 เลือกหัวขอ้ทีจะเรียน 

ขนัที 2 ระดมความคิดจากเด็กเพือสร้างหลักสูตร บูรณาการเนือหากบักิจกรรมหลัก 6 
กจิกรรม และพฒันาการ 4 ดา้น 

ขนัที 3 วางแผนการจดักจิกรรมแบบบูรณาการ ระหวา่งเ นือหากบักิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
และพฒันาการ 4 ดา้น 

ขนัที 4 บูรณาการกจิกรรมและเนือหาตามพฒันาการแตล่ะดา้น 

ขนัที 5 จดักจิกรรม เนือหา และพฒันาการ 4 ดา้น ทีบูรณาการแล้ว เพือใช ้ทําการสอน  โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ 4 ขนัตอน ดงันี 

            1. ขนัประสบการณ์ (ทาํกจิกรรม)  ให้นักเ รียนทํากิจกรรม ( ซึงอาจจะลองผิดลอง
ถูก) เพือให้เกดิประสบการณ์ตรงในเรืองทีจะเรียน ดว้ยความเชือทีวา่วธีิการเ รียนรู้ทีดีทีสุดคือการให้
ผูเ้รียนลงมอืทาํในสิงนัน (Learning by Doing) 

           2. ขนัสะทอ้นความคิด (สร้างความรู้)  ให้นักเ รียนสร้างความรู้จากประสบการณ์ 
โดยคิดทบทวนวา่เด็กไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากสิงทีทาํ 

            3. ขนัทฤษฎี (สรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด)  ให้นักเ รียนสรุปความรู้ทีค้นพบ
จากการทาํกจิกรรม เป็นความคิดรวบยอด (Concept) เปรียบเทียบกบัทฤษฎีในบทเรียน  ให้นักเ รียน
สรุปทฤษฎีเองจากประสบการณ์ 
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            4. ขนันําไปใช ้ให้นักเรียนนําความรู้และประสบการณ์ทีได้ไปใช ้ในการแกปั้ญหา
ในสถานการณ์จาํลองหรือในชีวติจริง 

การจัดประสบการณ์การ เ รี ยน รู้ที เน้ นเ ด็กเ ป็น สําคัญ  มีหลักความเชื อทีวา่  การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทุกครังต้องคํานึงถึงประโยชน์ทีเ ด็กได้รับเป็นหลัก และมีวิธีการทีเ ด็กเ ป็น
ผูก้ระทาํ มสีว่นรว่ม โดยยึดหลกัการ ดงันี 

1. จดัประสบการณ์การเลน่และการเรียนรู้เพือพฒันาเด็กโดยองค์รวมอยา่งตอ่เนือง  

2. เน้นเด็กเป็นสําคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกตา่งระหวา่งบุคคล
และบริบทสังคมทีเด็กอาศยัอยู ่

3. จดัให้มคีวามสมดุล มทีงักจิกรรมทีเ ด็กริเ ริมครูริเ ริม กิจกรรมในห้องเ รียน  และ
นอกห้องเรียน กจิกรรมทีใชก้ลา้มเนือใหญแ่ละกลา้มเนือเล็ก กจิกรรมทีตอ้งเคลือนไหวและต้องสงบ
กจิกรรมรายบุคคล กลุม่ยอ่ย และกลุม่ใหญ  ่

4. จดัให้เด็กไดรั้บการพฒันาโดยให้ความสําคญัทงักระบวนการและผลผลิต 

5. จดัการประเมนิพฒันาเด็กอยา่งเป็นกระบวนการตอ่เนือง  และเป็นส่วนหนึงของ
การจดัประสบการณ์ 

6. ให้ผูป้กครองและชมุชนมสีว่นรว่มในการพฒันาเด็ก 

การทีเด็กไดเ้รียนรู้ผา่นการทาํกจิกรรมทีหลากหลายชว่ยให้เกดิการตกผลึกทางความคิด และ
สร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง ความรู้ทีได้ไมล่บเลือนไปโดยง ่าย การนําสาระการเ รียนรู้และทักษะ
ตา่งๆ ทีตอ้งการให้เ ด็กฝึกฝนมาเชือมโยงไวใ้นการสอน  การใช ้แหลง่ เ รียนรู้รอบตัว สือมีความ
หลากหลายมีความเพียงพอกบัความต้องการของเด็ก และการจัดกิจกรรมทีมีความยืดหยุน่และ
ปรับเปลียนให้เหมาะกบักลุม่เ ด็กและสภาพแวดล้อม โดยมุง่ให้เกิดประโยชน์แกเ่ ด็กมากทีสุด 
(พฒันา ชชัพงศ์, 2530 : 140 - 142) 

แนวคิดดงักลา่วขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยัควรยึดหลักทีวา่ 
หนึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หนึงกิจกรรมสามารถเ รียนรู้ได้หลายทักษะและ
หลายประสบการณ์สําคญั กจิกรรมควรให้ เ ด็กได้ฝึกคิด วางแผน  ปฏิบัติจริง  และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง มโีอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้จากบุคคลอืน  
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การคิดแก้ปัญหา  
 

 การคิดแกปั้ญหาเป็นพฤติกรรมของความสามารถทางสติปัญญาทีมีความสําคัญตอ่การ
ดาํรงชีวติของมนุษย์ เพราะผูที้มคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหาได้ดีสามารถปรับตนเองให้อยูใ่น
สังคมได ้การศึกษาเกยีวกบัการคิดแกปั้ญหาครอบคลุมถึงความหมายของการคิดแกปั้ญหา   ทฤษฎี
และแนวคิดทีเกยีวขอ้งกบัการแกปั้ญหา ประเภทของการแกปั้ญหา  ระดับการคิดแกปั้ญหาของเด็ก
ปฐมวยั  การสง่เสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาระดับปฐมวยัและการวดัและประเมินผล
ความสามารถทางการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  ซึงมรีายละเอียดดงันี  

 
ความหมายของการคิดแก้ปัญหา   
 นักการศึกษาหลายทา่นไดใ้ห้ความหมายของการคิดแกปั้ญหาไวด้งันี  

 ทอแรนซ์ (Torrance,1962) มคีวามเชือวา่  การศึกษามุง่ให้ผู ้เ รียนรู้จักการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอื้น  กลา้คิด  กลา้แสดงออกคิดคน้วธีินําความรู้และแสวงหาความรู้ และนําความรู้ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหาตา่งๆ ในการดาํรงชีวติได ้

 จอห์น  ดิวอี  (John  Dewey)  ผูเ้ป็นตน้คิดวธีิสอนแบบแกปั้ญหา  และเป็นผู้เสนอแนวคิดวา่
การเรียนรู้ (Cognitive  Strategies) เป็นกระบวนการทีมนุษย์ใช ้ในการชว่ยให้ตนได้รับข้อมูลและ
จดัการกระทาํกบัขอ้มลู จนเกดิการเรียนรู้ตามทีตนตอ้งการ 

เบญจวรรณ  อว่มมณี (2549 : 49)  กลา่ววา่การคิดแกปั้ญหาเป็นกระบวนการทีใช ้ปัญหา
กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสวงหาคาํตอบ มุง่เน้นการทาํงานเป็นกลุม่ และสร้างทักษะการแกปั้ญหามากกวา่
ความรู้ทีคน้พบ 

ศิรินาถ  บวัคลี (2549 : 29)  กลา่ววา่  การแกปั้ญหาเป็นกระบวนการทีผู้เ รียนค้นพบการ
รวมกนัของกฏและหลกัการทีไดเ้รียนรู้ไปแลว้วา่สามารถนําไปประยุกต์ใช ้เพือแกไ้ขสถานการณ์ที
เป็นปัญหา 

ณฎัฐนิช  สะมะจิตร์ (2551 : 51) กลา่ววา่  ความสามารถของสมองทีคิดพิจารณา  ไตร่ตรอง  
ข้อสงสัย หรือข้อขัดแย้งทาง ความคิด  (Conceptual Connflict)  อย ่าง พินิ จพิเ คราะ ห์  โดยใ ช ้
กระบวนการหาคาํตอบหรือเชือถือได้เพือให้เกิดทฤษฎี  หลักการ  แน วทางการปฏิบัติ และตอบ
คาํถามทีตอ้งการเรียนรู้ได ้

จากความหมายดงักลา่วขา้งตน้ สรุปความหมายของการคิดแกปั้ญหา  หมายถึง  การเข้าใจ
ปัญหา สามารถมองเห็นสาเหตุของปัญหาและใชก้ระบวนการของสมองหาวิธีการตา่งๆ มาแกไ้ข
ปัญหาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาทีเกดิขึนไดอ้ยา่งมเีหตุผล 
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แนวคิดและทฤษฎีทเีกียวข้องกับการแก้ปัญหา   
การแกปั้ญหานันเป็นกระบวนการทีเกยีวขอ้งกบัสติปัญญาและการคิด  ดังนันการศึกษาด้าน

การแกปั้ญหาจึงมีความเข้าใจการพัฒนาการทางสติปัญญา  ทฤษฎีพ ัฒนาการทางสติปัญญาที
เกยีวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหาทีกลา่วมดีงันี 

            ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจท์   ( Piaget’s Theory of Cognitive 

Development ) 
เพียเจท์ไดศึ้กษาพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กตงัแตแ่รกเกิดจนถึงวยัทีมีพ ัฒนาการ

ทางสติปัญญาทีสมบูรณ์ โดยเชือวา่ เด็กเรียนรู้สิงตา่ง ๆ รอบตัว โดยอาศัยขบวนการทํางานทีสําคัญ
ของโครงสร้างทางสติปัญญา  คือ ขบวนการปรับเข้าสู ่โครงสร้าง (Assimmilation) ทําหน้าทีรับ
ขอ้มลูเขา้มาตีความหมายเทา่ทีระดบัสติปัญญารับรู้ได ้โดยนําสิงใหมม่าปรับให้เข้ากบัความรู้เ ดิมทีมี
อยู ่ถา้ขอ้มลูใหมที่รับเขา้มานันแตกตา่งจากข้อมูลเ ดิมมากไมส่ามารถเข้าใจข้อมูลใหมไ่ด้หมด จึง
ต้องปรับข้อมูลกอ่นรับเ ข้าไปใ นโครงสร้า งทางความคิด  ส่วนการปรับขยายโครงสร้ า ง  

(Accommodation) เป็นการปรับโครงสร้างทีมีอยูแ่ล้วภายในให้เข้ากบัสิงแวดล้อมได้ โดยปรับ
โครงสร้างทางความคิดให้เหมาะกบัประสบการณ์ทีรับเข้าไป (วยุภา  จิตรสิงห์ ,2534: 8) นอกจากนี 

ลาํดบัขนัของพฒันาการทางสมองของเ ด็กไมว่า่อยูใ่นสภาพของวฒันธรรมใดก็ตาม เ ป็นอยา่ง
เดียวกนัและพัฒนาการทางความคิดของบุคคลจากวยัเ ด็กถึงวยัทีมีพ ัฒนาการทางสติปัญญาที
สมบูรณ์ มกีารพฒันาเป็นลาํดบัขัน (Stage) ตามวุฒิภาวะและมีความตอ่เ นืองกนั  สภาพแวดล้อมมี
สว่นชว่ยในการกระตุน้เด็กให้คน้พบความรู้ใหมที่นําเด็กไปสูข่นัตอนตา่ง ๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์   

ขนัพฒันาการทางสติปัญญาหรือการคิด  ซึงแตล่ะระยะของพฒันาการแตล่ะระยะดงันี  
ระยะที 1 ขนัประสาทสัมผสัและการเคลือนไหว  (Sensorimotor Stage) พัฒนาการขันนีเ ริม

ตงัแตแ่รกเกดิถึง 2 ปี เด็กเกดิการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทางปาก หู  และตา ตอ่สภาพแวดล้อม
รอบ ๆ ตัว  เ ด็กมกัหยิบจับวตัถุมาลูบคลํา  หรือเคาะ  ฯลฯ ในขันนีความคิดความเข้าใจของเ ด็ก
กา้วหน้าอยา่งรวดเร็ว เชน่ สามารถประสานงานระหวา่งกลา้มเนือมือและสายตา  สามารถรู้วา่สสาร
ไมห่ายไปจากโลก สามารถคน้หาวตัถุทีเปลียนทีไป ตลอดจนสามารถสือสารโดยใช ้ภาษาได้ เ ด็กวยั
นีชอบทาํอะไรบอ่ย ๆ ซาํ ๆ เป็นการเ ลียนแบบ พยายามแกปั้ญหาแบบลองผิดลองถูก  เมือสินสุด
ระยะนีเด็กมกีารแสดงออกของพฤติกรรมอยา่งมีจุดมุง่หมายและสามารถแกปั้ญหาโดยเปลียน
วธีิการตา่ง ๆ เพือให้ไดสิ้งทีตอ้งการ แตค่วามสามารถในการวางแผนของเด็กยงัอยูใ่นขีดจาํกดั  

ระยะที 2  ขนัการแกปั้ญหาดว้ยการรับรู้และยังไมรู้่จักใช ้เหตุผล (Proportional Stage) ระยะ
นีอยูใ่นชว่งอายุประมาณ2-7 ปี ซึงแบง่ออกเป็นขนัยอ่ย ๆ อีก 2 ขนั คือ ในชว่งอายุ 2- 4 ปี เ ป็นชว่งที
เด็กเริมมเีหตุผลเบืองตน้ สามารถโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 เหตุการณ์หรือมากกวา่  มาเป็นเหตุผล
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เกยีวโยงซึงกนัและกนัได ้แตเ่หตุผลของเ ด็กวยันียังมีขอบเขตจํากดั  เพราะเ ด็กยัง ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง คือยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ  ่และมองไมเ่ห็นเหตุผลของคนอืน  ความคิดและ
เหตุผลของเด็กวยันีจึงไมค่อ่ยถูกต้องกบัหลักความเป็นจริง  เ ด็กในชว่งอายุประมาณ  4-7  ปี จะมี
ความคิดรวบยอดเกยีวกบัสิงตา่ง ๆ รอบตวัดีขึน รู้จกัแยกแยะชินส่วนของวตัถุ เ ริมมีการพ ัฒนาการ
เกยีวกบัการอนุรักษ์ แตย่งัไมแ่จม่ชดั รู้จกัแบง่พวก แตย่งัคิดหรือตดัสินผลของการกระทําตา่ง  ๆ  จาก
สิงทีเห็นภายนอกเทา่นัน 

ระยะที 3  ขนัการแกปั้ญหาด้วยเหตุผลกบัสิงทีเ ป็นรูปธรรม (Concrete - Operation Stage) 

อยูใ่นชว่งอายุ 7-11 ปี เป็นระยะทีเ ด็กเข้าใจความคิดของผู้อืนได้ดี  เพราะเ ด็กเ ริมลดความคิดยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยเริมนําเอาเหตุผลรอบ ๆ ตวัมาคิดประกอบในการตัดสินใจหรือแกปั้ญหา
ในชีวติประจาํวนั เด็กวยันีสามารถคิดทบทวนกลับได้ นอกจากนีความสามารถในการจําของเ ด็ก
ในชว่งอายุนีมปีระสิทธิภาพมากขึน สามารถจดักลุม่หรือจัดพวกได้อยา่งสมบูรณ์สามารถสนทนา
กบับุคคลอืนและเขา้ใจความคิดของผูอื้นไดดี้  

ระยะที 4  ขนัการแกปั้ญหาด้วยเหตุผลกบัสิงทีเ ป็นนามธรรม (Formal - Operation) อยู ่
ในชว่งอายุ 11  ปีขึนไป ขนันีเป็นขนัสุดทา้ยของการพัฒนาทางสติปัญญาของเ ด็ก  เพียเจท์เชือวา่
ความคิดความเข้าใจของเ ด็กในขันนี เ ป็นขันทีสมบูรณ์ทีสุด คือเ ด็กสามารถคิดได้แมสิ้งนันไม ่
ปรากฏให้เห็น สามารถตังสมมติฐานและพิสูจน์ได้ สามารถแกปั้ญหาตา่ง  ๆ  โดยมีการคิดกอ่น
แกปั้ญหานัน ๆ สามารถเขา้ใจสูตรหรือกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ได้ดี พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวยันี
จะเจริญเติบโตเต็มทีเชน่เดียวกบัผูใ้หญ  ่แตอ่าจมกีารตดัสินใจแกปั้ญหาตา่งจากผู้ใหญอ่ยูบ่้าง  เพราะ
มปีระสบการณ์น้อยกวา่  

 
ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ ( Bruner ’s Theory of Cognitive 

Development ) 
ทฤษฎีของบรูเนอร์มสีว่นคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีของเพียเจท์คอ่นข้างมาก โดยบรูเนอร์เน้นที

ความสําคญัของสิงแวดลอ้มและวฒันธรรมวา่มีอิทธิพลตอ่การพัฒนาสติปัญญาและความคิดของ
เด็ก และไดเ้สนอแนวคิดใหม ่ๆ ไดแ้ก ่หลกัสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) และการเ รียนรู้จาก
การคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) เป็นตน้ 
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บรูเนอร์ ไดแ้บง่การพฒันาทางสติปัญญาออกเป็น 3 ขนั คือ 

1.ขนั  Enactive Stage ขนันีเปรียบได้กบัขนัประสาทสัมผัสและการเคลือนไหว
(Sensorimotor Stage)  ของเพียเจท์ เ ป็นขนัทีเด็กเรียนรู้จากการกระทาํ (Learning by Doing) มาก
ทีสุด 

2. ขนั Iconic Stage ขนันีเปรียบไดก้บัขนักอ่นปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ซึง
ครอบคลุมขนักอ่นปฏิบัติการคิด (Preconceptual Thought) และขนันึกออกเองโดยไมต่อ้งใชเ้หตุผล 
ในวยันีเด็กเกยีวขอ้งกบัความจริงมากขึน โดยเกิดจากความคิดการรับรู้เป็นสว่นใหญ ่อาจจะมี
จินตนาการบา้ง  แตย่งัไมส่ามารถคิดไดลึ้กซึงเหมือนขนัปฏิบัติการคิดรูปธรรมของเพียเจท์  

3. ขนั Symbolic Stage เป็นพฒันาการขนัสูงสุดของบรูเนอร์ เปรียบไดก้บัขนัปฏิบัติการคิด
ดว้ยรูปธรรม (Concrete Opertion) ของเพียเจท์ ขนันีเด็กสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของสิงของ 
สามารถคิดรวบยอด ในสิงตา่ง ๆ ทีซับซ้อนได้มากขึน 

บรูเนอร์มคีวามคิดเห็นตรงขา้มกบัเพียเจท์ โดยกลา่ววา่ พฒันาการด้านการคิดอยา่งมีเหตุผล
ของเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิงการคิดเพือแกปั้ญหา ความคงทีในเชิงปริมาณของสสารนันยอ่มขึนอยู ่
กบัอิทธิพลของภาษาทีเป็นถอ้ยคาํหรือประสบการณ์ทางภาษาประเภทนีของเ ด็กเป็นสําคัญ บรูเนอร์
ยืนยนัวา่ การพฒันากระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลและสติปัญญานันขึนอยูก่บัองค์ประกอบทัง
ภายในและภายนอก สําหรับองค์ประกอบภายในนันหมายถึง กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลของเ ด็ก
ขึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กกบัผูอื้น และขึนอยูก่บัความตอ้งการทีเ ด็กพ ัฒนาหรือเปลียนแปลง
พฤติกรรมทัว ๆไปของ เด็กด้วย ในส่วนทีเกียวกบักระบวนการอันเนื องมาจากองค์ประกอบ
ภายนอก ขึนอยูก่บัอิทธิพลของสือมวลชนหรือความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทีเ ด็กเหลา่นันมี
ประสบการณ์ตรง นอกจากนีกระบวนการในการคิดและสติปัญญาของเด็กยงัขึนอยูก่บัเทคนิคตา่ง  ๆ 
หลายอยา่ง ซึงเทคนิคแตล่ะอยา่งนันตอ้งอาศยัทกัษะโดยใช ้ภาษาทีเ ป็นถ้อยคําและวฒันธรรมเป็น
สือกลาง  

 

ทฤษฎพีฒันาการทางด้านสติปัญญาของไวกอตสกี (  Vysotsky’s Theory of Cognitive 

Development ) 
ไวกอ็ตสก ี(วฒันา มคัคสมนั , 2544 : 12)  ได้กลา่ววา่เ ด็กเกิดการเ รียนรู้พ ัฒนาการทาง

สติปัญญาและทศันคติขึนเมอืมกีารเกดิปฏิสัมพนัธ์และทาํงานรว่มกบัคนอืน ๆ เชน่  ผู ้ใหญ  ่ครู เพือน 
บุคคลเหลา่นีให้ขอ้มลูสนับสนุนให้เด็กเกดิขึนใน  Zone of Proximal Development หมายถึง  สภาวะ
ทีเด็กเผชิญกบัปัญหาทีทา้ทายแตไ่มส่ามารถคิดแกปั้ญหาได้โดยลําพ ัง เมือได้รับการชว่ยเหลือและ
แนะนําจากผูใ้หญ ่หรือจากการทาํงานรว่มกบัเพือนทีมปีระสบการณ์มากกวา่เ ด็กสามารถแกปั้ญหา
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นันไดแ้ละเกดิการเรียนรู้ขึนการให้การชว่ยเหลือแนะนําในการแกปั้ญหาและการเ รียนรู้ของเ ด็ก 
(Assisted Learning) เป็นการให้การชว่ยเหลือแกเ่ด็กเมือเ ด็กแกปั้ญหาโดยลําพ ังไมไ่ด้เ ป็นการชว่ย
อยา่งเหมาะสม เพือให้เด็กแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง วธีิการทีครูเขา้ไปมีปฏิสัมพันธ์กบัเ ด็กเพือให้การ
ชว่ยเหลือเด็ก เรียกวา่ การชว่ยเสริมศกัยภาพทางการเรียน เป็นการแนะนําชว่ยเหลือให้เ ด็กแกปั้ญหา
ด้วยตัวเอง  โดยให้การแนะนํา (Clue) การชว่ยเ ตือนความจํา (Remainders) การกระตุ้นให้คิด 
(Encouragement) การแบง่ปัญหาทีสลับซับซ้อนให้ง ่ายลง  (Breaking the Problem down into step) 

การให้ตวัอยา่ง (Providing an Example) หรือสิงอืน ๆ ทีชว่ยเด็กแกปั้ญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง  การ
ให้การชว่ยเหลือ (Scaffolding) ทีมปีระสิทธิภาพตอ้งมอีงค์ประกอบและเป้าหมาย 5 ประการ ดังนี 
1) เป็นกจิกรรมการรว่มกนัแกปั้ญหา 2) เขา้ใจปัญหาและมีวตัถุประสงค์ทีตรงกนั  3)  บรรยากาศที
อบอุน่ และการตอบสนองทีตรงกบัความตอ้งการ  4) มกีารจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรม และบทบาท
ของผูใ้หญใ่ห้เหมาะสมกบัความสามารถและความตอ้งการ  5)  สนับสนุนให้เ ด็กควบคุมตนเองใน
การแกปั้ญหา 

ครูมีหน้าทีในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม  ให้เ ด็กเกิดการเ รียนรู้ด้วยตนเองและใ ห้
คาํแนะนําดว้ยการอธิบาย และให้เด็กมโีอกาสทาํงานรว่มกบัผู้อืนแล้วให้โอกาสเด็กแสดงออกตาม
วธีิการตา่ง ๆของเด็กเองเพือครูไดรู้้วา่เด็กตอ้งการทาํอะไร (สุจิตรา เคียงรัมย์, 2551 : 23-24) 

จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจท์ บรูเนอร์ และไวก็อตสก  ีสรุปได้วา่ การแกปั้ญหากบั
พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั เพราะเป็นวยัทีมีพ ัฒนาการทางสติปัญญาเจริญสูงสุด 
และเป็นความสามารถทางการคิดของสมองทีเกดิจากการเรียนรู้ผา่นการกระทําก ับวตัถุและเกิดการ
คิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูใ้หญส่ามารถให้คาํแนะนําและชว่ยเหลือไดเ้มอืเด็กแกปั้ญหานันโดยลําพ ัง
ไมไ่ด ้ทกัษะการแกปั้ญหาสามารถสง่เสริมไดโ้ดยการจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้
เด็กไดล้งมอืทาํดว้ยตนเอง และกจิกรรมควรมีความหลากหลายสอดคล้องกบัธรรมช าติการเ รียนรู้
ของเด็กเพือกระตุน้ให้เด็กคิดแกปั้ญหาและเกดิการเรียนรู้ คน้พบดว้ยตนเอง 

 

ประเภทของการแก้ปัญหา 
 ในการแกปั้ญหาเพือให้บรรลุตรงตามผลสําเ ร็จได้นัน   บุคคลจะต้องเปลียนแปลง
พฤติกรรมหรือการกระทาํโดยพิจารณาถึงลกัษณะหรือชนิดของการแกปั้ญหานัน ๆ ดงันี 

เฟรดเดอริคเซน (Frederiksen, 1984 : 363-367) ไดแ้บง่การแกปั้ญหาออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. ปัญหาทีมโีครงสร้างสมบูรณ์(Well-Structured Problem) คือ ปัญหาทีกาํหนดรายละเอียด
ไวช้ดัเจนครบถว้น  สําหรับให้ผูเ้รียนแกปั้ญหาไดแ้ก ่โจทย์คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์  
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2. ปัญหาทีมโีครงสร้างไมส่มบูรณ์ (Ill-Structured Problem) คือ ตัวคําถามไมก่ระจา่งช ัด 
อาจเพราะมคีวามซบัซอ้น ไมร่ะบุรายละเอียดซึงจาํเป็นตอ้งใชใ้นการพิจารณา หรือไมม่ีแนวทางใน
การหาคําตอบ เ ป็นปัญหาทีผู้ตอบต้องใช ้ความพยายามในการหาความสัมพันธ์ และแยกแยะ
ประเด็นของปัญหา โดยตอ้งอาศยัความรู้ดา้นการคิดและความจําเ ป็นทีเกียวกบักฎเกณฑ์ตา่ง  ๆ เข้า
มาชว่ยกอ่นทีจะดาํเนินการคิดตามขนัตอนของการแกปั้ญหาได ้

 สรุปไดว้า่  วธีิการแกปั้ญหาคือตอ้งรู้ปัญหาทีต้องการแกปั้ญหาแล้วทําความเข้าใจกบั
ปัญหาทีเกดิขึน หาวธีิการแกปั้ญหาทีเหมาะสม ดงันันครูควรคํานึงถึงพ ัฒนาการของเ ด็กแตล่ะคน  
การทาํกจิกรรมควรเน้นให้เด็กไดล้งมอืปฏบติักจิกรรมตา่งๆ ด้วยตนเอง   เ ปิดโอกาสให้เ ด็กได้กล้า
คิด กลา้ทาํ ซึงกจิกรรมเหลา่นีส่ง เสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัได้อยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

ขนัตอนในการแก้ปัญหา 

การแกปั้ญหาเพือให้บรรลุจุดมุง่หมายนัน ควรคํานึงถึงขันตอนในการแกปั้ญหาด้วย โดย
นักการศึกษาหลายทา่นไดแ้บง่ขนัตอนในการแกปั้ญหาไว ้ซึงเป็นประโยชน์สําคัญในการนํามาใช ้
ในกระบวนการคิดและแกปั้ญหา ไดแ้ก ่

ทิศนา แขมมณี (2544 : 149) กลา่วถึงการแกปั้ญหาทีสามารถชว่ยให้บุคลากรดําเ นินการได้
อยา่งมรีะเบียบ ไมสั่บสน และสามารถแกปั้ญหาอยา่งไดผ้ล มขีนัตอนดงันี 

1. ระบุปัญหา 
2. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

3. แสวงหาทางแกปั้ญ หาทีดีทีสุด 

4. เลือกทางแกปั้ญหาทีดีทีสุด 

5. ลงมอืดาํเนินการแกปั้ญหาตามวธีิการทีเลือกไว ้

6. รวบรวมขอ้มลู 

7. ประเมนิผล 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2537 : 56-59) และสาโรช บัวศรี (อ้งถึงในสุวิทย์ มูลคํา , 
2551) ไดเ้สนอวธีิแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจสี ซึงมหีลกัการและสาระสําคญัสรุปไดด้งันี  

ขนัที 1 ขนัทุกข์ คือ สภาพปัญหา ความคบัขอ้ง  ความบีบคันทีชีวิต หน้าทีของบุคคลทีมีตอ่
ทุกข์ เทียบไดก้บัการกาํหนดปัญหา เขา้ใจและกาํหนดขอบเขตให้ชดั 

ขนัที 2 ขนัสมทุยั คือ เหตุแหง่ทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหาซึงต้องค้นให้พบแล้วทําหน้าที
กาํจดัหรือละเสีย เทียบไดก้บัขนัตงัสมมติฐาน 
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ขนัที 3 ขนันิโรธ คือ ความดบัทุกข์ ความพน้ทุกข์ ภาวะปราศจากปัญหาทีบุคคลมีหน้าทีทํา
ให้เป็นจริง ทาํให้สําเร็จโดยตอ้งกาํหนดไวว้า่จุดหมายทีตอ้งการเลือกคืออะไร การทีปฏิบัติอยูที่เพือ
อะไร เปรียบไดก้บัขนัทดลองและเกบ็ขอ้มลู 

ขนัที 4 มรรค คือ ทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือวิธีแกปั้ญหาจาก การ
ปฏิบติัสิงตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง แลว้สรุปผลดว้ย เปรียบไดก้บัขนัการวเิคราะห์ขอ้มลูและการสรุปผล 

เวยีร์ (Weir, 1974 : 16-18) ไดเ้สนอขนัตอนในการแกปั้ญหาไว  ้4 ขนัตอน  ซึงนักวิชาการ
สว่นใหญใ่ห้การยอมรับ และใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในการปฏิบัติทีทําให้สามารถกาํหนด
ระยะเวลาและวธีิการทาํงานทีแนน่อนไดดี้ ดงันี 

1. ขนัตงัปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง  ความสามารถในการบอกปัญหาภายใน
ขอบเขตทีกาํหนด 

2. ขนันิยามสาเหตุของปัญหาโดยแยกแยะจากลักษณะทีสําคัญ หมายถึง  ความสามารถใน
การบอกสาเหตุทีแทจ้ริงหรือสาเหตุทีเป็นไปไดข้องปัญหาจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

3. ขนัคน้หาแนวทางแกปั้ญหาและตังสมมติฐาน  หมายถึง  ความสามารถในการหาวิธี     
การแกปั้ญหาให้ตรงกบัสาเหตุของปัญหา 

4. ขันพิสูจน์คําตอบหรือผลลัพธ์ทีได้จากการแก ้ปัญหา  หมายถึง  ความสามารถใ น          
การอภิปรายผลทีเกดิขึนหลงัจากใชว้ธีิการแกปั้ญหาวา่ผลทีเกดิขึนเป็นอยา่งไร 

นอกจากนี  เวียร์ ยังได้กลา่วถึงหลักการแกปั้ญหา (Perception for Problem Solution) ไว ้    
6 ประการ ดงันี 

1. เริมตน้การวเิคราะห์ปัญหาวา่คืออะไร ทบทวนสิงทีเกียวข้องกบัปัญหาหลาย ๆ  ครัง 
จนกระทงัไดรู้ปแบบทีครอบคลุมเรืองทังหมดตอ่ไป คือ การแยกแยะปัญหาทีแท้จริงสิงทีปรากฏ
ชดัเจนเห็นไดง้า่ย จากนันนําไปโยงกบัปัญหาใกล้ ๆ  ตัวเข้ากบัปัญหาทังหมดซึงบางครังอาจเป็น
สว่นหนึงเทา่นันทีแฝงอยูใ่นปัญหา หลกัการในขอ้นีคือหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ยอ่ย ๆ  และ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์นัน ๆ 

2. การตดัสินใจในการนิยามปัญหา ซึงหลักการข้อนีชว่ยคลีคลายข้อสงสัยทีติดอยูใ่นใจ 
ลกัษณะปัญหาส่วนใหญ  ่คือ  เ รืองของการให้ความหมายของคํา (Semantic) บอ่ยครังทีใช ้เวลา
มากกวา่ครึงหนึงของการแกปั้ญหา คือ การให้ความหมายทีคํานึงถึงความเหมาะสมของข้อความ
มากกวา่ ความเป็นจริงสามารถหลีกเลียงปัญหานีได ้ 

3. การเรียบเรียงเหตุการณ์ตา่ง ๆ ของปัญหา ผูศึ้กษาอาจพบวา่มคีวามยุง่ยากในการตัดสินใจ
ในความสัมพนัธ์ของปัญหา เชน่  ปัญหา B และ  C วา่อะไรมีความสัมพันธ์สูงกวา่กนั  เมือได้รับ
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ขอ้มลู A น้อยกวา่ B และขอ้มลู A มากกวา่ C เห็นวา่ความยุง่ยากเกิดขึนเพียงเ ล็กน้อยเทา่นันหากนํา
ปัญหานัน ๆ จดัให้อยูใ่นแบบของตรรกศาสตร์ ซึงเทียบไดเ้ทา่กบั B มากกวา่ A และ A มากกวา่ C 

4. ถา้พบวา่ไมม่ทีางหาคาํตอบจากวธีิการเดิมให้หาวธีิการใหม ่โดยการไตร่ตรองหนทางที
เป็นไปไดแ้ละกาํหนดตวัเลือกจากหนทางทีเป็นส่วนใหญ  ่ๆ ของปัญหาทังหมด ถ้ามีตัวเ ลือกมาก
สามารถหาหนทางแกไ้ขปัญหาให้ดีขึนได ้

5. ให้หยุดพกัเมอืติดขดัหรือพบอุปสรรค วิธีการแกปั้ญหาซึงบอ่ยครังปัญหาวิง เข้ามาหา
โดยทีไมไ่ดไ้ปเกยีวขอ้งกบัเรืองนัน  ๆ  เลย ความคิดใหมเ่กิดขึนในขณะทีกาํลังอาบนํา หรือโกน
หนวด ซึงมกัพ ูดเสมอถึงเ รือง  3  Bs ซึงได้แก  ่Bus, Bath และ  Bed เ ป็นสถานการณ์ทีค้นพบสิงที
ยิงใหญด่ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ได ้

6. ปรึกษาปัญหากบัผูอื้น ควรมกีารอภิปรายกบับุคคลอืน  ๆ ซึงทําให้เกิดแง ่คิดตา่ง  ๆ ทีอาจ
มองขา้มไป ซึงการอภิปรายปัญหาตลอดจนวธีิการตา่ง ๆ นีชว่ยในการแกปั้ญหาได้สําเ ร็จเ ป็นอยา่ง
มากโดยทวัไปหลกัการเหลา่นีสามารถลดลงเหลือเพียง  2 ประการ คือ พิจารณากอ่นทีลงมือปฏิบัติ 
และทดลองดว้ยวธีิการอืน ถา้พบวา่กาํลงัติดอยูใ่นอุปสรรคทีแกไ้ขไมไ่ด้ เพือปรับปรุงชอ่งทางใน
การแกปั้ญหา ควรเปิดใจกวา้งเพือรับความคิดใหมแ่ละอย ่าเ สียเวลากบัการทําอะไรซํา ๆ  เมือสิง
เหลา่นันมองไมเ่ห็นทางสําเร็จ 

กิลฟอร์ด ( Guiford, 1971 อ้างถึงใน  สุวิท ย์ มูลคํา  2550 : 26) ได้กาํหนดขันตอนของ
กระบวนการแกปั้ญหาไว ้5 ขนัตอนดงันี 

1. ขนัเตรียมการ เป็นขนัของการตงัปัญหาหรือคน้ปัญหา 

2. ขนัวเิคราะห์ปัญหา เป็นขนัของการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

3. ขนัเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา เป็นการหาวธีิแกปั้ญหา 

4. ขนัตรวจสอบผล เป็นการเสนอกฎเกณฑ์เพือตรวจสอบผลลพัธ์ 

5. ขนัการนําไปประยุกต์ใหม ่เป็นการนําวธีิการทีถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสขา้งหน้า 

จอห์น ดิวอี (John Dewey, 1970 : 130) ไดเ้สนอขนัตอนในการแกปั้ญหาไวด้งัตอ่ไปนี 

1. ขนัเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขนัการตงัปัญหา หรือค้นหาวา่ปัญหาทีแท้จริงของ
เหตุการณ์คืออะไร หรือคน้หาขอ้มลูทีแทจ้ริงของปัญหานัน ๆ 

2. ขนัวเิคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึง ขนัในการพิจารณาดูวา่มีสิงใดบ้างทีเ ป็นสาเหตุ
ของปัญหาหรือมสิีงใดบา้งทีไมใ่ชส่าเหตุสําคญัของปัญหา 

3. ขนัในการเสนอแนวทางการแกปั้ญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการแกปั้ญหาให้
ตรงกบัสาเหตุของปัญหาแลว้เสนอออกมาในรูปของวธีิการ ในทีสุดไดผ้ลลพัธ์ออกมา 



35 
 

4. ขนัตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขนัในการนําเสนอเกณฑ์เพือตรวจสอบผลลัพธ์
ทีไดจ้ากการเสนอวธีิการแกปั้ญหาถา้ผลลพัธ์ไมถู่กตอ้ง ตอ้งมกีารเสนอวิธีการแกปั้ญหาใหมจ่นกวา่
จะไดว้ธีิการทีดีหรือถูกตอ้งทีสุด 

5. ขนัการนําไปประยุกต์ใหม ่(Re - Application) หมายถึงการนําวิธีการแกปั้ญหาทีถูกต้อง
ไปใชใ้นโอกาสขา้งหน้าเมอืพบเหตุการณ์คลา้ยกบัเหตุการณ์ทีเคยพบมาแลว้ 

บลูม (Bloom, 1956 : 122) ไดเ้สนอขนัตอนของการแกปั้ญหาไว ้6 ขนั ดงันี 

ขนัที 1 เมอืนักเรียนไดพ้บปัญหา นักเรียนคิดคน้สิงทีเคยพบเห็นและเกยีวขอ้งกบัปัญหา 

ขนัที 2 นักเรียนใชป้ระโยชน์จากขนัที 1 มาสร้างรูปแบบปัญหาขึนใหม ่

ขนัที 3 การแยกแยะของปัญหา 

ขนัที 4 การเลือกใชท้ฤษฎี หลกัการ ความคิด และวธีิการทีเหมาะสมกบัปัญหา 

ขนัที 5 การใชข้อ้สรุปของวธีิการมาแกปั้ญหา 

ขนัที 6 ผลทีไดจ้ากการแกปั้ญหา 

จากการศึกษาขนัตอนการแกปั้ญหา พบวา่ นักการศึกษามีขนัตอนการแกปั้ญหาทีใกล้เ คียง
กนั แตอ่าจมคีวามละเอียดแตกตา่งกนัตามแตล่ะบุคคล ผูว้จิยัไดท้าํการสังเคราะห์วิธีการทีสอดคล้อง
กบังานวจิยันี สรุปไดว้า่วธีิการแกปั้ญหา ม ี5 ขนัตอน คือ ขนัระบุปัญหา  ขนัเสนอวิธีการแกปั้ญหา 
ขนัเลือกวธีิการแกปั้ญหทีดีทีสุด  ขนัตรวจสอบผล และขันการนําไปประยุกต์ใหม ่ซึงสามารถใช ้
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาสถานการณ์ทีกาํหนด 

 

การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  
มนุษย์ตอ้งประสบกบัปัญหาหลากหลายแตกตา่งกนัไป ต้องใช ้กระบวนการตา่งๆ ในการ

แกปั้ญหาตามสถานการณ์ของแตล่ะบุคคล  การคิดจึงมคีวามสําคัญตอ่บุคคลและสังคมเป็นอยา่งยิง
ความสามารถในการคิดทําให้มนุษย์แกปั้ญหาได้ด้วยตนเองได้สามารถสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์
ใหม ่ๆ  สามารถนําสิงทีมอียูใ่นธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากและสามารถดาํรงชีวิตสืบเผา่พ ันธ์ุได้
อยา่งมนัคงจนถึงปัจจุบนันี แตล่ะคนมคีวามคิดเป็นของตนเอง การคิด (Thinking)  เ ป็นตัวกาํหนดสิง
ทีรู้ (Knowing) ความรู้ทีไดจ้ากการคิดนันเป็นตวักาํหนดความเป็นตัวเรา (Being)  คิดอยา่งไร รู้อะไร 
เป็นเชน่นันและความเป็นตัวเราเ ป็นตัวกาํหนดวิถีชีวิตของตนเอง (Ling)  ซึงทําให้แสดงออก             
(Manifesting)ทงัคาํพดูและการกระทาํโดยอาจถา่ยทอดเป็นการเ ขียน  (Writing)  การพูด (Speaking) 
การกระทํา( Doing)  และ การแสดงอาก ัปกิริย าต ่าง  ๆ  ( Behaving)  กระบวนการนี เ รียกวา่  
กระบวนการกาํหนดการแสดงออกของมนุษย์ การคิดเป็นพืนฐานของสติปัญญาและความเข้าใจซึง
ความคิดชว่ยให้สามารถปรับปรุงสิงเดิมทีมอียูใ่ห้ดีขึนและหากได้ทําลายสิงหลายอยา่งพร้อมกนัไป
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จะเกดิความคิดทีหลากหลายมากมายได ้ทงัยงันําความรู้ทีมอียูเ่ ดิมมาเชือมโยงกบัประสบการณ์ใหม ่
จนเกิดเ ป็นความคิดใหมไ่ด้อีก  ( เกรียงศักดิ  เจริญวงศ์ศักดิ, 2545 : 67 – 76 , อ้างถึงใน  อัญชลี 
ไสยวรรณ 2548 : 13)  กลา่ววา่ ในการพิจารณาจัดประสบการณ์แกเ่ ด็กปฐมวยัตามแนวคิดของ       
เฟดเดอริค โฟรเบล (Friedrich  Froebel )บิดาของการอนุบาลศึกษาและมาเ รีย มอนเตสเซอรี (Maria  

Montessori) อา้งถึงใน  เยาวพา  เดชะคปุต์ (2542 : 79)  เน้นวา่  “ การจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก
ปฐมวยั ควรจดัให้เด็กไดสั้งเกต  คน้ควา้  ทดลอง  กระทาํสิงตา่งๆ  ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการคิด
แกปั้ญหา ” และจอห์น ดิวอี (Jhon  Dewey) กลา่ววา่  พฒันาการด้านสติปัญญาต้องฝึกให้คิดอยา่งมี
ระบบตามลาํดบัขนัตอน   รวมทังทฤษฎีพ ัฒนาการทาบุคลิกภาพของซิกมนัต์ ฟรอยด์ (Sigmund  

Freud)  กลา่วถึง  พฒันาการของเด็กจะพฒันาไปตามลาํดบัขนัของพัฒนาการหากพัฒนาการในแต ่
ละขนัพฒันาดว้ยดี  ผูเ้รียนมพีืนฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาการทีดีพร้อมทีเรียนรู้ผู ้สอนสามารถ
กระตุน้หรือสอนให้เด็กคิดไดง้า่ย ๆ ดงันี 

1. ให้คิดผา่นการเลน่ตา่งๆ ขณะเลน่สมองพยายามพลิกแพลงให้การเลน่สนุกขึน   ซับซ้อน
ขึน  คิดกระบวนการและวธีิแกปั้ญหา 

2. ให้คิดจากเ หตุการณ์ใกล้ตัวทีดี ทีสุดคือเป็น เหตุการณ์ทีน ่ าตืนเ ต้น   น่าประหลาด  
นา่สนใจสําหรับเด็ก เด็กเพิงไดพ้บและสัมผสัโดยตรง 

3. ให้คิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเอง เพือน และโรงเ รียน  ครูจําเ ป็นต้องแนะนํา ชวน
คยุ พดูถึงความรู้สึกของตนเองให้เด็กนึกคิดตาม เชน่เพือนทีรักมากทีสุด  มุมทีชอบทีสุดในโรงเ รียน 
เป็นตน้ 

4. ให้คิดผา่นอุปกรณ์และเครืองมอื การใชอุ้ปกรณ์ทาํให้สนใจเ รืองรูปร่าง  จํานวนนําหนัก  
สี กลิน เพราะลกัษณะและความนา่สนใจของอุปกรณ์เป็นตวัชีนําให้เด็กคิดได้ จําแนกได้ จัดกลุม่ได้
คิดถึงประโยชน์ได ้

5. ให้คิดผา่นธรรมชาติและปรากฎการณ์ เชน่  ฝนตก มีพายุ มีลูก เห็บ ความร้อน  แห้งแล้ง  
แดดจา้ ความเย็น ความหนาวเหน็บ สิงเหลา่นี เ ป็นความรู้สึกทีเ ด็กสัมผัสได้ ทําให้คิดตอ่เ นืองโยง
ไปสูป่ระสบการณ์ขอ้มลูทีมอียูเ่ดิมไดง้า่ย เป็นตน้ 
 ลีโอนาร์ด  เดอร์แมนและไมล์ (  Leonard Derman and Miles ,1963 อ้างถึงในเปลว ปุริสาร 
2543 : 27)ไดก้ลา่วถึง การจดัประสบการณ์เพือสง่เสริมการแกปั้ญหาของเ ด็กปฐมวยั มีจุดมุง่หมายที
สําคญั 6 ประการ คือ 1) เพือให้มทีนัคติทีดี 2) เพือให้มพีฤติกรรมทีเหมาะสม 3)  เพือให้แสดงออก
ดา้นการตดัสินใจแกปั้ญหา 4) เพือให้สามารถเข้าใจสิงตา่ง  ๆ  รอบตัวและชืนชมในสิงเหลา่นัน        
5) เพือให้มอิีสระในการคิดแกปั้ญหา และ 6) เพือให้ความรู้ความเข้าใจในความรู้ทักษะตา่ง  ๆใน
ระดับปฐมวยั จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช  2546  กลา่วถึง  มาตรฐาน
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คณุลกัษณะทีพึงประสงค์ขอ้ 10. ผูเ้รียนควรมคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหาได้เหมาะสมกบัวยั   
ศิรินาถ  บวัคลี (2549 : 36-37) กลา่ววา่ การแกปั้ญหามคีวามสําคัญตอ่มนุษย์เราเพราะปัจจุบันสังคม
เกดิการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึงงตอ้งเกียวข้องปัญหาทังสิน   ฉะนันการพัฒนาและส่ง เสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  ควรคาํนึงถึงจุดมุง่หมาย  ดงันี  

 1. การให้ความรักและความอบอุน่ สนองความตอ้งการของเด็กอยา่งมีเหตุผลทําให้เ ด็กรู้สึก
ปลอดภยั  มคีวามสุข  มคีวามเชือมนัในตนเองและมองโลกในแงดี่ 

 2. การชว่ยเหลือพงึพาตนเอง การสง่เสริมให้เด็กชว่ยตนเองโดยเหมาะสมกบัวยั ชว่ยให้เ ด็ก
พฒันาความเชือมนั  เกดิความเชือมนัในตนเอง   ซึง เ ป็นพืนฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
ตอ่ไป 

 3. การซกัถามของเด็กและการตอบคาํถามของผูใ้หญ ่ควรได้รับความสนใจและตอบคําถาม
ของเด็ก สนทนาทางดา้นความจาํ การคิดหาเหตุผล เพือให้เด็กไดแ้สดงออกและฝึกการคิดเนืองจาก
เด็กปฐมวยัมคีวามกระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็น  และชา่งซักชา่งถามผู้ใหญไ่มค่วรดุหรือแสดง
ความไมพ่อใจ 

 4. การฝึกให้เป็นคนชา่งสังเกต ควรจดัหาอุปกรณ์หรือสิงเร้าให้เด็กพฒันาการสังเกตโดยใช ้
ประสาทการรับรู้ทุกดา้น  การตงัคาํถาม  หรือชีแนะโดยผู้ใหญช่ว่ยให้เ ด็กเกิดความสนใจและหา
ความจริงจากการสังเกต 

 5. การแสดงความคิดเห็น  เปิดโอกาสให้เด็กไดเ้สนอความคิดเห็นและตัดสินใจเ รืองใดรือง
หนึงตามความพอใจ  ชว่ยให้เด็กกลา้แสดงออกและมคีวามเชือมนัในการแสดงความคิดเห็น 

 6. การให้รางวลั  ควรให้รางวลัเมอืเด็กทาํสิงทีดีงามในโอกาสอนัเหมาะสม  แสดงความชืน
ชมและกลา่วยาํให้เกดิความมนัใจวา่เด็กทาํในสิงทีดี  น่าสนใจ ทําให้เ ด็กมีความรู้สึกทีดีตอ่ตนเอง
และมกีาํลงัใจทีทาํสิงดีงาม 

 7. การจดัสิงแวดล้อมทีเ อือตอ่การพ ัฒนาความคิดของเ ด็กและมีบรรยากาศทีเ ป็นอิสระ      
ไมเ่ครง่เครียด  ชว่ยให้เด็กรู้สึกสบายใจ  มคีวามรู้สึกทีดี ซึงเป็นพืนฐานสําคัญของการพัฒนาทักษะ
การคิดแกปั้ญหา 
 สรุปไดว้า่การสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัมคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหาควรเ ริมจากสิงทีอยู ่
ใกลต้วัเด็กไปสูเ่รืองทีไกลตวั ซึงสถานการณ์ปัญหาทีเ ด็กได้พบผา่นการเลน่   การมีปฏิสัมพันธ์กบั
เพือน และธรรมชาติใกลต้วัเด็ก  ฝึกให้เป็นคนชา่งสังเกต ชา่งถามคาํถามตา่ง  ๆ โดยคิดค้นหาวิธีการ
ตา่งๆ มาแกปั้ญหาทีเกดิอยา่งมเีหตุผล ครูผูส้อนมบีทบาทสําคัญกบัเ ด็กมากทีสุดในการชว่ยแนะนํา
วธีิการแกปั้ญหาทีดีทีสุดให้กบั  และการสร้างบรรยากาศทีเ อือตอ่การคิดจะทําให้เ ด็กกล้าแสดง
ความคิดมากขึน  
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การประเมินความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

 เพียเจท์ (Piaget) กลา่ววา่ ความสามารถในการคิดของเ ด็กปฐมวยั  เกิดขึนในขันความคิด
กอ่น เกิดปฏิบัติการ( Intuitive or Preoperational) เ ด็กในว ัยนี จะเ รี ยน รู้ภาษาพูด  สัญลักษณ์  
เครืองหมาย ทา่ทาง ในการ สือความหมาย  รู้จักสิ งทีเ ป็นตัวแทน  (Representation)โครงสร้า ง
สติปัญญาแบบงา่ย ๆ สามารถหาเหตุผลอา้งอิงได ้มคีวามเชือในความคิดของตนอยา่งมาก  ยึดตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง (Egocentric) และมพีฤติกรรมเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ  ่  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์    
(2547 : 5-6) กลา่ววา่การทาํงานของการคิดเป็นการผสมผสานของการรับรู้ข้อมูล การจํา  การให้
เหตุผล  การจดัโครงสร้าง  การเชือมโยงสัมพันธ์  และการทํางานของสมองไปสู่พ ัฒนาการด้าน
สติปัญญา สะทอ้นให้เห็นความสามารถและการเ รียนรู้ของเ ด็กในการทํากิจกรรม  หากครูผู ้สอน
ควรตระหนักถึงความสําคญัดา้นอืนอีก อาทิเชน่ 

 1. เด็กปฐมวยัตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง  

 2. ตอ้งการได้รับความรักและเป็นผูใ้ห้ความรัก  

 3. ตอ้งการได้รับการยอมรับในกลุม่เพือน  

 4. ตอ้งการได้รับการยกยอ่งเป็นคนมคีวามสามารถ  

 5. ตอ้งการความเป็นอิสระในบางครัง ดงันัน การฝึกให้รับผิดชอบงานทีได้รับมอบหมาย  

 6. ตอ้งการประสบการณ์แปลกใหม  ่

 สรุปไดว้า่ ความตอ้งการดงักลา่วขา้งตน้ สง่ผลให้การวดัและประเมินผลตามแนวทางของ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช  2546 ผู ้เ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  คุณลักษณะทีพึง
ประสง ค์ สอดคล้องก ับความต้องการของ ช ุมชน  สังคมและสร้ างความเชือมนัให้ก ับพอ่แม ่
ผูป้กครอง สามารถวเิคราะห์พฒันาการดา้นสติปัญญาทีเด็กปฐมวยัควรไดรั้บดงัตารางที 2 ดงันี 

ตารางที 2  แนวทางการวเิคราะห์พฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั 

พฒันาการ รายละเอียดของพฒันาการ กิจกรรมทีทาํ  
พฒันาการดา้น
สติปัญญา  

การใชม้อืกบัตาให้สัมพนัธ์กนั
การคิด การทบทวน
ประสบการณ์ 
การคิดสร้างสรรค์ 
 
 
การคิดหาเหตุผล 
 

การจับสีเ ทียนขีดเขียนไปมา  

การคิดกอ่นลงมอืวาด การคิดขณะตกแตง่
ภาพให้สมบูรณ์ การเลือกใชสี้  

การคิดทําสิงตา่งๆ ตามความคิดของตนเอง 
การคิดเร็ว การคิดหลากหลาย  

ภาพควรตอ้งมอีะไรบา้งทีเกยีวขอ้ง  เชน่ วาด
ภาพนกกาํลงับินไปหาหนอน   เพือเป็นอาหาร 
กจ็ะมภีาพหนอนเพิมเขา้ไปดว้ย 
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ตารางที 2  แนวทางการวเิคราะห์พฒันาการดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั  (ตอ่) 
พฒันาการ รายละเอียดของพฒันาการ กิจกรรมทีทาํ  

พฒันาการดา้น
สติปัญญา  

การเรียนรู้ทฤษฎีสี 
 
การใชภ้าษา 

เมอืใชสี้เทียนตา่งๆ ลากทับกนัไปมา เด็กพบ
ปรากฎการณ์หนึง คือ จะเกดิสีใหม  ่

การอธิบายภาพวาดให้ครูฟัง 

การสังเกตการเขียน ชือภาพและชือตนเองบน
แผน่ภาพทีวาด ฯลฯ 

 

ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน , คู่มือประเมินพฒันาการระดับก่อน
ประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา,2551),125. 

 

 สรุปไดว้า่การวดัและประเมนิผลความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัควรเน้น
ทีผูเ้รียนเป็นสําคญั เน้นทีการลงมอืปฏิบติัและความเป็นการประเมินตามสภาพจริงของผู้เ รียน ใน
การทาํกจิกรรมตา่ง ๆ  การวดัและประเมนิผลความสามารถในการคิดของเด็กปฐมวยันับวา่เ ป็นเ รือง
ยาก นักวชิาการดา้นการคิดไดคิ้ดเครืองมอืทีวดัระดบัความคิดของมนุษย์ จาํแนกได ้2 ประเภท ดงันี 

 1. การประเมนิผลดว้ยการใชแ้บบทดสอบ  เป็นแนวทางการประเมินผลทางการศึกษาและ
จิตวทิยา โดยใชก้ารศึกษาและวดัคณุลกัษณะภายในของมนุษย์  เริมจากการศึกษาและวดัระดับเชาว์
ปัญญา  ศึกษาเกยีวกบัสมอง   ซึงมีลักษณะขององค์ประกอบและความสามารถจัดเ ป็นกลุม่ได้ 2 

ประเภท คือ 

  1.1 การใช ้แบบทดสอบมาตรฐาน  เ ป็น แบบทดสอบทีมีผู ้ส ร้าง ไวแ้ล้ว  โดย
นักวชิาการหรือผูเ้ชียาญ พร้อมทงัหาคา่ความเชือมนัของแบบทดสอบไวแ้ล้ว  จนเป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานทีนิยมใชก้นัอยา่งทวัโลก มทีงัแบบทดสอบการคิดทัวไป  และแบบทดสอบการคิดเฉพาะ
ดา้น  เชน่ แบบทดสอบสติปัญญา แบบทดสอบความถนัด และแบบทดสอบวดับุคลิกภาพและสังคม 
ซึงในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานสําหรับเด็กปฐมวยัทีมีใช ้กนัในประเทสไทย ส่วนใหญเ่ป็น
การแปลจากแบบทดสอบของตา่งประเทศ ในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานนัน  ควรประกอบด้วย
กลุม่ทีมคีวามชาํนาญ อาทิ นักวดัผล นักจิตวิทยา นักการศึกษาทีมีขันตอนการสร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานสําหรับเด็กปฐมวยั ดงันี 

   1.1.1 กา รพิ จ า รณ าส ร้า ง ใ ห้ ค รอ บคลุ มจุด มุง่ ห มา ยขอ ง กา รจั ด
ประสบการณ์ในระดบัปฐมวยัเหมาะกบับริบทของสังคมและวฒันธรรมไทยทัวประเทศควรกาํหนด



40 
 

จุดประสงค์ประชากรและกรอบแนวทางการจัดประสบการณ์ การสุ่มตัวอยา่ ง  แผนการจัด
ประสบการณ์ คูม่อืครูหลกัสูตร ตลอดจนขอ้คิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาวชิารวมทงันักวดัผล 

   1.1.2 ศึกษาลกัษณะสําคญัของแบบทดสอบมาตรฐานซึงควรประกอบด้วย
ลกัษณะดงันี 

     มจุีดประสงค์การวดัและประเมนิผลอยา่งเดน่ชดั 

    การสร้างตอ้งอาศัยเทคนิคและวิช าการจากผู้เชียวชาญในการ
เขียนการตรวจสอบและการพิมพ์ 
    ขอ้สอบแตล่ะขอ้ตอ้งผา่นการทดลองและวิเคราะห์คุณภาพราย
ขอ้และนํามาปรับปรุงหลายครังกอ่นทีรวมเป็นฉบบั 

    ตรวจสอบคณุภาพหัวฉบบัให้มีความเทียงตรงและความเชื อมนั
สูงและหาคะแนนปทสัฐานชาติ (National  Norm) 
    นํามาวดัและประเมนิความกา้วหน้าของนักเรียนได ้

  1.2 การสร้างแบบวดัและประเมนิความสามารถการคิดทีครูสร้างขึนเอง  เ นืองจาก
แบบทดสอบมาตรฐานทีใชว้ดั  โดยทวั ๆ ไป นันไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และความต้องการจึง
ตอ้งสร้างและจดัทาํวธีิวดัและประเมินผลทีตรงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ โดยทัวไปจะกาํหนด
จุดมุง่หมายของการวดัและประเ มินครอบคลุมของเขตด้านสติปัญญา (Cognitive  Domain)  มี
ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบโดยครู  ดงันี 

   1.2.1 ทาํความเขา้ใจจุดมุง่หมายของแบบทดสอบของครู (Teacher  Made 

Test) 
   1.2.2  ศึกษาลกัษณะสําคญัซึงมลีกัษณะสําคญัดงันี 

  ข้อสอบทีครูส ร้า ง ขึนต้อง กาํหนดจุดประสง ค์และเ นือห า
เฉพาะเจาะจง  ตรงกบัประสบการณ์ทีเด็กไดรั้บตามชนัหรือโรงเรียนทีครูใชเ่ทา่นัน 

    สามารถเขียนขอ้สอบ มภีาพทีชดัเจน คาํสัง  คําถาม ได้ครอบคลุม
ทุกสมรรถภาพ และทกัษะในแตล่ะขอ้และเขียนไดม้ากขอ้ 

    การสร้างครูผูส้อนควรขอความชว่ยเหลือจากผู้เชียวชาญหรือนัก
วดัผล 

    ขอ้สอบแตล่ะข้อต้องผา่นการทดลองวิเคราะห์คุณภ าพรายข้อ
และนํามาปรับปรุงกอ่นทีรวมเป็นฉบบั 

    ตรวจสอบคณุภาพทงัฉบบัเพือตอ้งการความเทียงตรงและความ
เชือมนัสูง 
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    ขอบเขตการใชอ้า้งอิงเฉพาะกลุม่นักเรียนในโรงเรียนหรือเฉพาะ
ห้องเรียนเทา่นัน 

    สามารถบอกเพียงแตว่า่เด็กรอบรู้ในหนว่ยการสอนนันหรือไม ่

    ใชห้ลักเ บืองต้นทีจําแนกความสามารถของนักเ รียน  วา่เ ด็กมี
ความสามารถดา้นสติปัญญา ดา้นความรู้สึกและดา้นทกัษะระดบัไหนตอ้งปรับหรือไม ่อยา่งไร 

   1.2.3 สร้า งแบบทดสอบทีมีการกาํหน ดจุดมุง่ หมาย  เ ขียนข้อความ 
รวบรวมขอ้สอบ และดาํเนินการสอบผูเ้รียน 

 2. การวดัและประเมนิผลจากการประเมนิสภาพจริง  แนวทางนีเน้นทีการปฏิบัติจริงในชีวิต
เป็นการใชว้จิารณญาณในการตัดสิน  ดังนันผู้สอนต้องมีการกาํหนดเกณฑ์ให้ช ัดเจนเพือความ
เทียงตรงของการวดัและประเมินผล  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ (2547 : 211)  ให้ความหมายการ
ประเมนิสภาพจริงเด็กปฐมวยั หมายถึง การประเมนิวา่เด็กรู้อะไร และสามารถทําอะไรได้บ้าง  โดย
การให้เด็กลงมอืทาํงานทีมคีวามหมายตอ่เด็กในอนาคต หรือสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงจากชินงาน
ทีมคีวามหมายตอ่เด็ก และอาศยัการประเมนิทางตรงมากทีสุดเทา่ทีจะทําได้ การประเมินสภาพจริง
ประกอบดว้ยสว่นสําคญัสองสว่น คือ 1) ชินงานหรือกิจกรรมประเมิน  2)กฎเกณฑ์การให้คะแนน 
ชินงานหรือกิจกรรม (Scoring  Rubic)  เพือประ เมินดูความสามารถของเด็กหลากหลายด้าน           
ไมป่ระเมนิดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว แตก่ารประเมนิพฒันาการเด็กโดยรอบด้านทังทางร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา รวมทังไมจ่ํากดัการประเมินเ ด็กเฉพาะในห้องเทา่นันแต ่
สามารถประเมนิเด็กนอกห้องเรียน 

 สรุปได้วา่ การทีเลือกวธีิการวดัและประเมนิผลนันต้องขึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ ขอบขา่ยการ
วดัและประเมนิผล  การวดัและประเมนิผลพฒันาการทงั 4 ดา้นของเด็กปฐมวยัเป็นเรืองสําคญัมาก
เพราะสามารถบอกพฒันาการความสามารถและการเรียนของเด็กปฐมวยั ผลการประเมนิมผีลตอ่
เด็กและสามารถพฒันาให้มีศกัยภาพมากยิงขึน  ดงันัน ครูผู้สอน  ผู ้ปกครองและผูที้กยีวขอ้งกบัเด็ก
ปฐมวยัควรให้ความสําคัญกบัการวดัและประเมนิผลเพือให้เกดิประโยชน์ในการพฒันาเด็กให้เต็ม
ตามศกัยภาพครบพฒันาการทงั  4 ดา้น ไดแ้ก  ่ด้านรา่งกาย ดา้นอารมณ์  จิตใจ ดา้นสังคมและดา้น
สติปัญญา  
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การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
     ความเป็นมาของรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 
 วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้พ ัฒนาขึนจากแนวคิดของ  Herbart, Dewey and Heiss, Oboun 

and Hoffman (Biological  Science  Curriculum  Study (BSCS) , 2006 )  โดยการพัฒนาวฏัจักรการ
สืบเสาะในระยะแรกนัน Atkin and Karplus (1960, cited  in BSCS 2006) เป็นผู้พ ัฒนาขึนเพือใช ้ใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Science  Curriculum  Improvement  Study  Program : 

SCIS)  ประกอบด้วยวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 3 ขนัตอน  คือ 1)  ขนั สํารวจ ( Exploration)          
2) ขนัสร้าง (Invention) และ 3) ขนัคน้พบ (Discovery) ดงัแสดงในภาพที 1 

 

              ขนัสํารวจ 

 

 

             ขนัคน้พบ     ขนัสร้าง 

 

ภาพที  1  วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ของ Atkin and Karplus (1960, cited  in BSCS 2006) 
 Barman (1989 cited in  Abruscato 1982) ไดป้รับปรุงพฒันาวฏัจักรการสืบเสาะหา

ความรู้เ ป็น  4 ขนั ได้แก  ่1)  ขนัสํารวจ (Exploration Phase)  2)  ขนั แนะนํามโนทัศน์  ( Concept 

Introduction Phase)  3) ขนัประยุกต์ใช ้มโนทัศน์  (Concept Application Phase) 4)  ขนัประเมินผล
และอภิปราย (Evaluation and Discussion Phase)  Martin and other (1994)  ได้ทําการปรับปรุง
พฒันาวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ของ  Barman  มี 4 ขนัตอน  1)  ขนัสํารวจ (Exploration Phase)  
2)  ขนัอธิบาย (Explanation Phase)  3)  ขันขยายมโนทัศน์  (Expansion Phase)  4)  ขนัประเมินผล 
(Evaluation Phase)  ดงัแสดงในภาพที 2 

 

              ขนัสํารวจ 

 

 

          ขนัประเมนิผล 

 

        ขนัขยายมโนทศัน์     ขนัอธิบาย 

ภาพที 2 วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ของ Martin and other  (1994) 
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 ตอ่มากลุม่นักพฒันาหลักสูตร BSCS โดยผู้นําทีมคือ Bybee  ได้ทําการพัฒนาวฏัจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ของ  Atkin  and  Karplus จาก 3 ขนัตอนเป็นวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้  5 

ขนัตอน  หรือ 5E ประ กอบด้วย 1)  ขันสร้า งความสนใจ ( Engagement)  2)  ขนัสํ ารวจค้นห า 
(Exploration) 3) ขนัอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  4)  ขนัขยายความรู้ (Elaboration)  และ     
5) ขนัประเมนิผล (Evaluation) (BSCS 2006 : 2) โดยมขีนัตอนของวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E  
มดีงันี  (BSCS 2006 และ พิมพนัธ์  เดชะคปุต์ 2550) 
 1. ขนัสร้างความสนใจ  เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรียนหรือเรืองทีเด็กสนใจ อาจเกิดขึนเองจากตัว
เด็กหรือเกดิจากการอภิปรายภายในกลุม่  เรืองทีนา่สนใจอาจมาจากเ หตุการณ์ทีกาํลัง เกิดขึนอยูใ่น
ชว่งเวลานัน  หรือเป็นเ รืองทีเชือมโยงกบัประสบการณ์เ ดิมทีพึ ง เ รียนมารู้มาแล้วนํามาใช ้เ ป็น
ตวักระตุน้ให้เด็กสร้างคาํถาม กาํหนดประเด็นทีศึกษา ในกรณีทียังไมม่ีประเ ด็นใดน ่าสนใจ ครูจัด
กจิกรรมหรือสถานการณ์เพือกระตุน้ ยวัยุ หรือทา้ทายให้เ ด็กตืนเต้น  สงสัย ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น  
หรือขดัแยง้  เพือนําไปสูก่ารแกปั้ญหา  การศึกษาคน้ควา้ หรือการทดลอง   แตไ่มค่วรบังคับให้เ ด็ก
ยอมรับประเด็นหรือปัญหาทีครูกาํลงัสนใจเป็นเรืองทีศึกษา 
 2. ขนัสํารวจและคน้หา  เป็นขนัตงัสมมติฐานจากปัญหาทีตอ้งการศึกษาเ ด็กได้วางแผนการ
สํารวจหรือออกแบบการทดลอง   ดําเ นินการสํารวจ  ทดลอง  ค้นหา  และรวบรวมข้อมูล ลงมือ
ปฏิบติั  เชน่ สังเกต  วดั  ทดลอง รวบรวมขอ้มลู หรือปรากฎการณ์ตา่ง ๆ 

 3. ขนัอธิบายและขอ้สรุป เป็นขนัวเิคราะห์และสือความหมายข้อมูลในรูปแบบตา่ง  ๆ  โดย 
เด็กนําขอ้มลูทีไดจ้ากการสํารวจและคน้หามาวเิคราะห์  แปลผลสรุปและอภิปราย พร้อมทังนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตา่งๆ ซึงอาจเป็นรูปวาด  ตาราง  แผนผงั โดยมีการอ้างอิงความรู้ประกอบการให้
เหตุผล ทีสมเหตุสมผล  มีการลงข้อสรุปถูกต้อง   น่าเชือถือได้ มีหลักฐานช ัดเจนร วมไปถึงการ
วเิคราะห์ผลงานวา่  สนับสนุนสมมติฐานหรือโตแ้ยง้กบัสมมติฐานทีตงัไวห้รือไม ่

 4. ขนัขยายความรู้  เ ป็นการนําความรู้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกบัความรู้เ ดิมโดยครูจัด
กจิกรรมหรือสถานการณ์ เพือให้เ ด็กมีความรู้ลึกซึงขึน   หรือขยายกรอบแนวคิดกวา้งขึนหรือ
นําไปสูก่ารศึกษาคน้ควา้  ทดลอง  เพิมขึน  เชน่  ตงัประเด็นเพือให้เ ด็กร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติมให้ชดัเจนยิงขึน ซกัถามให้เด็กชดัเจนหรือกระจา่งในความรู้ทีได ้

 5. ขนัประเมิน   เ ป็นขันการประเมินการเ รียนรู้ตามสภาพจริงโดยครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีเปิดโอกาสให้เด็กระบุสิงทีเด็กไดเ้รียนรู้  รวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
ทีได ้เชน่  การแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั   การอภิปราย  การเปรียบเทียบผลกบัสมมติฐาน  
การเปรียบเทียบความรู้ใหมก่บัความรู้เดิมสามารถแสดงไดด้งัภาพที 3 
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สร้างความสนใจ 

( engagement) 
 

ประเมนิ        สํารวจและคน้หา 
( evaluation )       ( exploration ) 

วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 

        ( Inquiry  Cycle ) 
 

 

  ขยายความรู้     อธิบายและลงข้อสรุป 

( elaboration )     ( explanation ) 
 

ภาพที  3 วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ( BSCS 2006 ) 
จากนันสถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  (2546: 44 – 45) ได้

ดาํเนินการพัฒนาหลักสูตรการเ รียนการสอน  โดยพัฒนากระบวนการเ รียนรู้มาตามลําดับ ใน
ระยะแรกเน้นการใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แตก่าํหนดแนวการทาํกจิกรรมคอ่นข้างมาก ให้
นักเรียนไดม้โีอกาสฝึกคิดตาม ระยะตอ่มาพัฒนาให้มีปัญหาปลายเปิด ให้นักเ รียนได้คิดวางแผน
ออกแบบการทดลอง และลงมอืปฏิบัติ ฝึกค้นควา้ตรวจสอบด้วยความคิดของตนเองมากขึน  การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ในระยะตอ่มาคือ กจิกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง เ ป็น
กจิกรรมขนัสุดยอดทีนักเรียนเป็นผูร้ะบุปัญหาหรือคาํถาม ตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ ่ม 
แลว้วางแผนวธีิการทีแกปั้ญหาดว้ยการสร้างทางเลือกทีหลากหลายโดยใช ้ความรู้ และกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ทีเรียนรู้มา มกีารตดัสินใจเลือกทางเลือกทีเหมาะสมในการแกปั้ญหา ลงมือปฏิบัติ 
และประเมนิผลการแกปั้ญหา สรุปเป็นความรู้ใหมแ่ละไดพ้ฒันาตอ่มา เพือใช ้ในการจัดการเ รียนรู้
วทิยาศาสตร์ สําหรับหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานซึงประกอบดว้ย 5 ขนัตอน คือ 

1. ขนัสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู ่บทเ รียนหรือเ รืองทีสนใจ ซึงอาจ
เกดิขึนเองจากเรืองทีสงสัย จากความสนใจของตวันักเรียนเอง หรือเกดิจากการอภิปรายภายในกลุม่
เรืองทีนา่สนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีกาํลัง เกิดขึนในชว่งเวลานัน  หรือเป็นเ รืองทีเชือมโยงกบั
ความรู้เดิมทีเพิงเรียนมาแลว้ เป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนสร้างคาํถาม กาํหนดประเด็นทีศึกษา ในกรณี
ทียงัไมม่ปีระเด็นทีนา่สนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสือตา่งๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็น
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ขึนมากอ่นแตไ่มค่วรบงัคบัให้นักเรียนยอมรับประเด็นทีครูกาํลงัสนใจเป็นเ รืองทีจะใช ้ศึกษา เมือมี
คาํถามทีนา่สนใจและนักเรียนสว่นใหญย่อมรับให้เป็นประเด็นทีต้องการศึกษา จึงร่วมกนักาํหนด
ขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรืองทีศึกษาให้มคีวามชดัเจนยิงขึน  รวมทังการรวบรวมความรู้ 
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ ทีชว่ยให้นําไปสูค่วามเขา้ใจเรือง  หรือประเด็นทีศึกษา
มากขึน และมแีนวทางในการสํารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

2. ขนัสํารวจและคน้หา (Exploration) เมือทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามทีสนใจ
ศึกษาอยา่งถอ่งแทแ้ลว้ให้มีการวางแผนกาํหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบตงัสมมติฐาน 
กาํหนดทางเลือกทีเป็นไปได ้ลงมอืปฏิบติั เพือรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ตา่งๆ 
วธีิการตรวจสอบทาํไดห้ลายวธีิ เชน่ ทาํการทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม การใช ้คอมพิวเตอร์ เพือ
ชว่ยในการสร้างสถานการณ์จาํลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือแหลง่ข้อมูลตา่งๆ 
เพือให้ไดม้าซึงขอ้มลูอยา่งเพียงพอทีนําไปใชใ้นขนัตอ่ไป 

3. ขนัอธิบายและลงข้อส รุป (Explanation) เมือได้ข้อมูลอย ่างเพียงพอตอ่การสํารวจ
ตรวจสอบแลว้ จึงนําขอ้สนเทศทีไดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลทีได้ในรูปตา่งๆ 
เชน่  บรรยายสรุป สร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง  ฯลฯ การค้นพบในขัน
นีเ ป็นไปได้หลายทาง  เชน่  สนับสนุนสมมติฐ านทีตังไว  ้โต้แย้งกบัสมมติฐานทีตังไวห้รือไม ่
เกยีวขอ้งกบัประเด็นทีกาํหนดไว ้แตผ่ลทีไดอ้ยูใ่นรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และชว่ยให้เกิด
การเรียนรู้ได ้

4. ขนัขยายความรู้ (Elaboration) เ ป็นการนําความรู้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกบัความรู้เ ดิม
หรือแนวคิดทีไดค้น้ควา้เพิมเติมหรือนําแบบจาํลองหรือข้อสรุปทีได้ไปใช ้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อืนๆ ถา้ใชอ้ธิบายเรืองตา่งๆ ไดม้ากแสดงวา่ขอ้จาํกดัน้อย ซึงชว่ยเชือมโยงกบัเ รืองตา่งๆ 
ทาํให้เกดิความรู้กวา้งขวางขึน 

5. ขนัประเมินผล (Evaluation) เ ป็นการประเมินการเ รียนรู้ด้วยกระบวนการตา่งๆ วา่
นักเรียนมคีวามรู้อะไรบา้ง อยา่งไร มากน้อยเพียงใด จากนันจึงนําความรู้ไปประยุกต์ใช ้ในเ รืองอืนๆ
การนําความรู้และแบบจาํลองไปใชอ้ธิบายหรือประยุกต์ใ ช ้กบัเหตุการณ์หรือเ รืองอืนๆนําไปสู่ข้อ
โตแ้ยง้หรือขอ้จาํกดั ซึงกอ่ให้เกดิประเด็นหรือคาํถาม หรือปัญหาทีต้องการสํารวจตรวจสอบตอ่ไป 
ทาํให้เกดิกระบวนการทีตอ่เ นืองกนัไปเ รือยๆ จึง เ รียกวา่ Inquiry Cycle กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ จึงชว่ยให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้ทัง เ นือหา หลักการ และทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ 
เพือให้ไดค้วามรู้ซึงเป็นพืนฐานในการเรียนรู้ตอ่ไป 

จากทีกลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ในการจดัประสบการณ์ด้ยการสืบเสาะหาความรู้  แบบ 5E 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึงสง่เสริมให้ผูเ้รียนไดสั้มผสัและมปีฏิสัมพ ันธ์กบัสิงแวดล้อม เพือ
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นําประสบการณ์ใหมม่าปรับให้เขา้กบัประสบการณ์เดิม หรือสร้างองค์ความรู้ใหมด่้วยตนเอง  โดยมี
ครูคอยชว่ยเหลือ และอาํนวยความสะดวก ซึงประกอบดว้ย 5 ขนัตอนดงันี 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
แผนภูมทีิ 2  วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E 

ทบทวนประสบการณ์ เ ดิมของ เ ด็กและ
กระตุน้ให้เด็กเกดิความสนใจ อยากรู้อยาก
เห็น ในความรู้ใ หม  ่นํา ไปสู่กา รกาํหนด
ปัญหาทีตอ้งการศึกษา

ขนัสํารวจและคน้หา 
(Exploration)  

ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป 
(Explanation) 

ขนัขยายความรู้ 
(Elaboration)  

ขนัสร้างความสนใจ 
(Engagement)  

เ ด็กวา ง แผนและ ออกแบบการสํ า รวจ 
รวบรวมขอ้มลูและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
เชน่ ทาํการทดลอง  ทํากิจกรรมภาคสนาม
และบนัทึกผลการทดลอง  เพือให้ได้ข้อมูล

นําข้อมูลทีได้จากการทดลอง  ทดลอง  มา
สรุปผลและนําเสนอผลในรูปแบบตา่ง  ๆ 
เชน่ การวาดภาพ ทาํแผนภูมิความคิด โดยมี
การลงขอ้สรุปทีภูกตอ้งเชือถือได ้

นําความรู้ทีไดไ้ปเชือมโยงหรือขยาย
ความคิดให้กวา้งขึนหรือเชือมโยงความรู้
เดิมสู่ความรู้ใหมแ่ลว้นําไปศึกษา คน้ควา้ 

ิ ิ

ประเมนิองค์ความรู้ของเด็กตามสภาพจริง  
ดูจากผลงาน  พฤติกรรมขระร่วมกิจกรรม  
และการตอบคาํถาม เพือให้ทราบวา่ เด็กมี
ความรู้อะไร  อยา่งไร  

ขนัประเมนิ  (Evaluation)  
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ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 Budnitz (2003)  กลา่ ววา่   การสืบเสาะหาความรู้เ ป็นแนวคิดทีมีความซับซ้อนและมี
ความหมายแตกตา่งกนัออกไปตามบริบททีใช ้และผู้ทีให้คําจํากดัความ  โดยศูนย์กลางของการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นันมตีน้กาํเนิดจากนักวทิยาศาสตร์  ครู  และนักเรียน  
 Wu and Hsieh (2006)  กลา่ววา่  การสืบเสาะหาความรู้เกียวข้องกบักระบวนการเ รียนรู้ที
หลากลาย  คือ  การถามคําถาม  ออกแบบการ สํารวจข้อมูล การสํารวจข้อมูล  การวิเคราะ ห์             
การสรุปผล  การคิดคน้ประดิษฐ์  การแลกเปลียนความคิดเห็นและสือสารคาํอธิบาย 

 สาขาชีววทิยา  สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท (2550)  ได้ให้
ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้เ ป็นรูปแบบการเ รียนการสอนทีใช ้ทฤษฎีการสร้างความรู้       
(Constructivism) ซึงกลา่วไวว้า่  เป็นกระบวนการทีนักเรียนต้องสืบค้น   เสาะหา สํารวจตรวจสอบ 
และคน้ควา้ดว้ยวธีิการตา่ง ๆ จนทาํให้นักเ รียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ ความรู้นันอยา่งมี
ความหมาย จึงสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเ รียนเอง   และเก็บข้อมูลไวใ้นสมองได้อยา่ง
ยาวนาน  สามารถนํามาใชไ้ดเ้มอืมสีถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 37)  ได้ให้
ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ เ ป็นวิธีสอนทีเน้นความสําคัญทีผู้เ รียนเป็น
สําคญัวธีิการสอนนี การให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเ รียนการสอนอยา่ง
แทจ้ริงโดยผูเ้รียนคน้ควา้ใชค้วามสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ให้เ ป็นคนชา่งสังเกต ชา่งสงสัย 
และพยามยามหาข้อสรุปจนในทีสุดเกิดความคิดรวบยอดในเ รืองทีศึกษานัน  การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้นี ครูผูส้อนมหีน้าทีเป็นผูส้นับสนุน  ชีแน ะ  ชว่ยเหลือ ตลอดจนแกปั้ญหาทีเกิดขึน
ระหวา่งการเรียนการสอน 

โดยสรุป การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เ ป็นการจัดกิจกรรมทีทํา
ให้เดก้ปฐมวยัพยายามสร้างความรู้ใหม ่โดยอาศัยฐานความรู้เ ดิมเป็นการฝึกให้ เ ด็กปฐมวยัเ รียนรู้ 
โดยการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองเพราะการทีเด็กปฐมวยัสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ทําให้ เ ด็กปฐมวยั
เห็นความสําคญัและเขา้ใจความรู้นันดียิงขึนมากกวา่ทีครูเ ป็นเพียงผู้บอกและบรรยาย เพราะ เ ด็ก
ปฐมวยัไมไ่ดล้งมอืปฏิบติัเอง 

 

ทฤษฎทีสีนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็นการจดัการเรียนรู้ เพือให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง

มีพืนฐานมาจากทฤษฎี คอนสตรัคติวิส ต์ (Constructivism) โดยมีรากฐานสําคัญมาจากทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของ  เพียเจท์ ซึงอธิบายวา่ พัฒนาการทาง เชาว์ปัญญาของบุคคลมีการ
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ปรับตัวทาง กระบวนการดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้า งทาง ปัญญา 
(Accommodation) พัฒน าการเกิดขึนเมือบุคคลรับและซึมซับข้อมูลหรือประสบการณ์เข้าไป
สัมพนัธ์กบัความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาทีมีอยูเ่ ดิมหากไมส่ามารถสัมพันธ์กนัได้เกิดภาวะไม ่
สมดุลขึน (Disequilibrium) บุคคลพยายามปรับสภาพให้อยูใ่นสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช ้
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา เพียเจท์ เชือวา่ คนทุกคนมีพ ัฒนาเชาว์ปัญญาเป็นลําดับขัน
จากการมปีฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์กบัสิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ทีเกียวกบั
การคิดเ ชิง ตรรกะ  และ คณิตศาสตร์  รวมทังการถา่ ยทอดความรู้ทา งสัง คม  วุฒิภ าวะและ
กระบวนการพฒันาความสมดุลของบุคคลนัน (ทิศนา แขมณี, 2545) 

การจัดการเ รียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ให้ผู ้เ รียนสร้างความรู้โดนผา่น
กระบวนการคิดดว้ยตนเอง โดยผูส้อนไมส่ามารถปรับเปลียนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เ รียนได ้
แตผู่ส้อนสามารถชว่ยผูเ้รียนปรับเปลียนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู ้เ รียนเกิด
ความขดัแยง้ทางปัญญาหรือเกดิภาวะไมส่มดุล ซึง เ ป็นภาวะทีประสบการณ์ใหมไ่มส่อดคล้องกบั
ประสบการณ์เดิม ผู ้เ รียนต้องพยายามข้อมูลใหมก่บัประสบการณ์เ ดิมทีมีอยูเ่ ดิม แล้วสร้างเ ป็น
ความรู้ใหม(่พิมพนัธ์ เดชะคปุต์, 2548:24) ทีกลา่ววา่แนวคิดคอนตรัคติวสิต์ เ ป็นกระบวนการพัฒนา
สติปัญญาทีผูเ้รียนมบีทบาทในการเรียนรู้ของตนเอง  โดยพยายามค้นพบความรู้จากการตรวจสอบ
ขอ้มลูทีขดัแยง้กบัความรู้เดิม กระบวนการสร้างความรู้เ ป็นไปอยา่งตอ่เ นือง  ทังการดูดซึมและการ
ปรับขยายขอ้มลูกลายเป็นความรู้ใหมที่มคีวามซบัซอ้นขึน 

การสร้ างความรู้เ ป็นกระบวนการเ ชือมโยงข้อมูลใหมก่ ับโครงสร้างความรู้เ ดิม ซึ ง     
อทัคินสันและ ชิฟฟิน (Mintzes et al 1977 : 421  citing Atkinson Shiffrin ,1969)  เสนอขันตอนของ
การสร้างความรู้ไว ้ดงันี 

1. เริมจาการการรับรู้ผา่นประสาทสัมผัสทังห้า ได้แก  ่การสัมผัส การได้ยิน  การมองเห็น
การดมกลิน และการชิมรส ขอ้มลูตา่งๆ ทีผูเ้รียนใสใ่จเคลือนยา้ยเขา้สูค่วามจําระยะสัน  มี 2 อยา่งคือ 
การรู้จกั และการใสใ่จ 

2. การเรียกคืนความรู้ทีจดัเกบ็อยูใ่นความจําระยะยาว การจัดเก็บความรู้เกียวข้องกบัการ
กระตุน้มโนทศัน์ทีเกียวข้องกบัความจําระยะ ยาวและมโนทัศน์ทีถูกกระตุ้นนีลดความยาวของ
เครือขา่ยมโนทศัน์ทีเกยีวขอ้งลงมโนทศัน์ทีถูกกระตุน้ถูกเรียกเขา้สูค่วามจาํระยะสัน 

3. การเชือมโยงระหวา่งขอ้มลูทีไดจ้ากการรับรู้ผา่นประสาทสัมผัสกบัข้อมูลทีเ ป็นความรู้
เดิม ในการเชือมโยงขอ้มลูนันเป็นการอธิบาย การแปลความหมาย การประเมิน  การเปรียบเทียบ
และการโตแ้ยง้ขอ้มลูใหมก่บัความรู้เดิมทาํให้เกดิการดูดซึมและการปรับโครงสร้างทางความคิด 
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รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต์ (Constructivism) ซึงมรีากฐานมาจากทฤษฎีพ ัฒนาการทางสติปัญญาของ  เพียเจท์ จึง
เ ป็นรูปแบบการเ รียนการสอนทีเน้ นการสืบสอบ ประกอบไปด้วย 5 ขนัตอนตามลําดับ ซึ ง           
นักการศึกษาและองค์กรทางการศึกษาไดอ้ธิบายขนัตอนการสอนตามรูปแบบการเ รียนการสอน  5  E 

ไวด้งันี 

ลอร์สัน (Bybee, 1999 citing Lawson, 1995 : 164 – 165) นักพฒันาหลักสูตรจากหน่วยงาน
ทีเกียวข้องกบัการศึกษาและการจัดทําหลักสูตรชีววิทยา (Biological Science Curriculum Study : 

BSCS) ของประเทศสรัฐอเมริกา ไดอ้ธิบายขนัตอนการสอนตามรูปแบบการเ รียนการสอน  5E ซึงม ี
5 ขนัตอน ไวด้งันี 

1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เ ป็นขันตอนสร้างความสนใจ ให้นักเ รียนอยากรู้
อยากเห็น กระตุน้ให้นักเรียนตงัคาํถาม กาํหนดประเด็นปัญหาทีศึกษา 

2. การสํารวจและค้นหา (Exploration) เ ป็นขันตอนในการตรวจสอบปัญหาดําเ นินการ
สํารวจตรวจสอบสืบคน้และรวบรวมขอ้มลู โดยการวางแผนการสํารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ  เชน่ 
การสังเกต การวดั ทดลอง และการรวบรวมขอ้มลู 

3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เ ป็นขันตอนในการวิเคราะห์  และจัดกระทํา
ขอ้มลูในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ เป็นตน้ สรุปผลและอภิปราบผลการทดลอง  

4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขนัตอนในการประยุกต์ใช ้สัญลักษณ์ นิยามคําอธิบาย
และทกัษะ ไปสูส่ถานการณ์ใหม ่

5. การประเมนิผล (Evaluation) เป็นขนัตอนในการประเมนิผลการเ รียนรู้ของนักเ รียน  โดย
ครูและนักเรียนมสีว่นรว่มในการประเมนิ  

จากทีกลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช ้รูปแบบการเ รียนการสอน 
5E นัน  มีพืนฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ซึง มีรากฐ านมาจากทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ โดยมผูีเ้รียนไดรั้บขอ้มลูหรือประสบการณ์ใหม  ่ๆ  เกิดการซึม
ซับเข้าสู ่โครงสร้ างทางความคิดทีมีอยู  ่แตถ่้าโครงสร้างทางความคิดทีมีอ ยูไ่มส่อดคล้อง ก ับ
ประสบการณ์ หรือข้อมูลนัน  ๆ  ทําให้เกิดภาวะไมส่มดุล จากนันผู้ เ รียนคอ่ย ๆ ปรับเปลียน
โครงสร้างทางความคิดเขา้สูส่ภาวะสมดุลอีกครัง 
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ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้แบบ 5E 
คาริน และ ซนัด์ (Carin and Sund, 1980 , อา้งถึงในพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ 2544 : 58  – 59  )ได้

แบง่ประเภทการจดัการเ รียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว  ้3 ประเภท โดยใช ้บทบาทของครูและ
นักเรียนเป็นเกณฑ์ดงันีคือ 

1. วธีิให้นักเรียนทาํงานหรือปฏิบติัการทดลอง /ปฏิบัติกิจกรรม (Student Exercise)

หรือ (Guided  Discovery) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีครูเ ป็นผู้กาํหนดปัญหา วางแผนการทดลองเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เตรียมอุปกรณ์ เครืองมอืไวเ้รียบร้อย นักเ รียนมีหน้าทีปฏิบัติการทดลองทํากิจกรรม
ตามแนวทางทีกาํหนดไว ้ซึงเรียกวา่เป็นวธีิสืบสอบทีมีคําแนะนําปฏิบัติการหรือกิจกรรมสําเ ร็จรูป 
(Structured  Laboratory) ลาํดบัขนัตอนการจดัการเรียนรู้ของวธีินี คือ 

1.1 ขนันําเขา้สูบ่ทเรียน ครูเป็นผูอ้ภิปรายโดยตงัปัญหาเป็นอนัดบัแรก 

1.2 ขนัอภิปรายกอ่นทาํกจิกรรมการทดลอง เป็นการตงัสมมติฐานครูอธิบาย 

หรือให้ คาํแนะนําเกยีวกบัอุปกรณ์ทีใชใ้นการทดลองวา่มวีธีิการอยา่งไร จึงไมเ่กิดอันตรายและมีข้อ
ควรระวงัในการทดลองแตล่ะครังอยา่งไรบา้ง 

  1.3 ขนัทาํการทดลองเกบ็รวบรวมขอ้มลู นักเรียนเป็นผูล้งมอืกระทําการทดลองเอง
ทาํกจิกรรมพร้อมทงับนัทึกผลการทดลอง 

  1.4 ขนัอภิปรายหลงัการทดลอง เป็นขันของการนําเสนอข้อมูล และสรุปผลการ
ทดลอง ในตอนนีครูต้องนําการอภิปรายโดยใช ้คําถาม เพือนํานักเ รียนไปสู่ข้อสรุป เพือให้ได้
แนวคิดหรือหลกัเกณฑ์ทีสําคญัของบทเรียน 

2. วิธีสืบสอบทีครูเ ป็นผู้วางแผน  (Teacher Planned Investigation) หรือ (Less  Guided 

Discovery) เป็นวธีิสืบสวนทีครูเป็นผูก้าํหนดปัญหาแตใ่ห้นักเ รียนหาวิธีการแกปั้ญหาด้วยตนเอง
โดยเริมตงัแตก่ารตงัสมมติฐาน วางแผนการทดลอง ทําการทดลองจนถึงสรุปผลการทดลอง  โดยมี
ครูเ ป็นผู้อํานวยความสะดวก ซึงอาจเ รียกวิธี นีวา่ การจัดการเ รียน รู้แบบไมก่าํหนดแนวทาง 
(Unstructured  Laboratory) ลาํดบัขนัตอนของการจดัการเรียนรู้วธีินีคือ 

2.1 สร้างสถานการณ์หรือปัญหา ซึงอาจทาํโดยการใช ้คําถาม ใช ้สถานการณ์จริง
โดยการสาธิตเพือเสนอปัญหา ใชภ้าพปริศนา หรือภาพยนตร์เพือเสนอปัญหา 

2.2 นักเรียนวางแผนแกปั้ญหา โดยครูเป็นผูแ้นะแนวทาง ระบุแหลง่ความรู้ 

2.3 นักเรียนดาํเนินการแกปั้ญหาตามแผนทีวางไว ้

2.4 รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์ขอ้มลู และสรุปผลการแกปั้ญหาด้วยตนเอง  โดยมีครู
เป็นผูดู้แลรว่มการอภิปรายเพือให้ไดค้วามรู้ทีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
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3. วธีิสืบสอบทีนักเ รียนเป็นผู้วางแผนเอง  (Student Planned Investigation) เ ป็นวิธีการที
นักเรียนเป็นผูก้าํหนดปัญหาเอง วางแผนการทดลองเอง  เก็บข้อมูลดําเ นินการทดลองเก็บข้อมูล 
ตลอดจนสรุปผลดว้ยตวันักเรียนเอง วธีินีนักเรียนมอิีสระเต็มทีในการศึกษาความสนใจ ครูเ ป็นเพี ยง
ผูก้ระตุน้เทา่นัน ซึงอาจเรียกวา่ วธีิสืบเสาะแบบอิสระ  (Free Discovery) วิธีนีครูอาจใช ้คําถามเพือ
กระตุน้ให้นักเรียนกาํหนดปัญหาดว้ยตวัเอง  ดังที คาริน  และ  ซันด์ ได้ยกตัวอยา่งปัญหาทีครูถาม
นักเรียน เชน่ 

3.1 ถา้นักเรียนเป็นครูและกาํลงัสนใจเลือกหาขอ้ทีจะศึกษาในภาคเ รียนนี  นักเ รียน
คิดวา่ศึกษาเรืองอะไร 

3.2 ปัญหาสําคญัของชมุชนทีนักเรียนสนใจศึกษามอีะไรบา้ง 

3.3 เมือนักเ รียนประสบปัญหาในช ุมชนของเรา เชน่  ปัญหามลพิษ นักเ รียน
ตอ้งการอภิปรายเกยีวกบัอะไร ลองเลา่สูใ่ห้เพือนฟังบา้ง 

3.4 นักเรียนไดเ้รียนเรืองของเกลือ แสง ความร้อน  รังสี พฤติกรรมของสัตว์แล้วมี
ปัญหาใดเกยีวกบัเรืองเหลา่นีทีนักเรียนสนใจศึกษา ศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุม่กไ็ด ้

 สําลี ทองธิว (2545 : 143  – 145) กลา่วถึงการจัดการเ รียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดย
สามารถแบง่เป็น 3 ระดบั คือ 

ระดบัทีหนึง วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับทีหนึง  พบวา่ ใช ้มากใน
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาทวัไปในชนบท เป็นการเรียนการสอนทีครูเ ป็นผู้ตังปัญหาและกาํหนด
แนวทางการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นขนัตอน และอยา่งมีระบบระเบียบให้กบันักเ รียน  ปัญหาหรือ
โจทย์สว่นใหญค่รูนํามาจากสาระความรู้ทีระบุไวใ้นหลกัสูตรส่วนกลาง  สิงทีนักเ รียนต้องทําคือลง
มอืทาํกจิกรรมตา่งๆ ตามทีครูจดัให้ ซึงในสว่นนีครูใชว้ธีิการตา่งๆ  ภายใต้สิงทีครูเ รียกวา่  “วิธีสอน
หรือแนวการจดัการเรียนการสอน ”มีตงัแตก่ารใช ้วิธีอธิบาย สาธิตวิธีการให้ดู จัดให้นักเ รียนได้
อภิปรายกนัในเรืองทีครูกาํหนดและชีแนะให้อยา่งเ ป็นขันตอน  เพือควบคุมให้นักเ รียนเดินไปสู่
จุดหมายปลายทาง ซึงในทีนีคือขอ้คน้พบทีครูไดก้าํหนดไวเ้รียบร้อยแล้วเชน่กนั  โดยมากมีคําตอบที
ถูกตอ้ง เพียงคาํตอบเดียวและถา้นักเรียนยังไมส่ามารถไปถึงจุดหมายนัน  ครูให้นักเ รียนทบทวน
กระบวนการทีนักเ รียนใช ้ เพือหาข้อบกพร่อง  พยายามปรับปรุงแกไ้ขดําเ นินงานตามขันตอน 

เพือให้สามารถคน้พบสิงทีครูกาํหนดไวใ้ห้ในทีสุด 

ระดบัทีสอง วธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในระดับนีนับได้วา่  เ ป็นวิธีทีครูใช  ้

เพือสง่เสริมให้นักเรียนเขา้ถึงวธีิการแสวงหาความรู้ทีใกลเ้คียงกบัวธีิการของนักวิทยาศาสตร์ในขัน
นีครู ไดเ้ป็นผูต้งัปัญหาหรือกาํหนดแนวทางการดาํเนินการแสวงหาคาํตอบอยา่งเข้มงวดเหมือนขัน
ทีหนึง คอยให้คาํแนะนําอยูใ่กล ้ๆ และทีสําคญัคือ ครูให้แนวคําตอบทีมีความเป็นไปได้ไวห้ลายๆ 
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แนว นักเรียนเป็นผูล้งมอืตงัคาํถาม และเลือกกิจกรรมทีทําเอง  ทังยังสามารถปรับเปลียนกิจกรรม
หรือแนวดาํเนินการไดห้ลงัจากทีลงมือทําไปแล้ว  และพบวา่ยังไมใ่ชท่างออกทีต้องการหรือได้
ขอ้มลูใหมที่ทาํให้ตอ้งทบทวนขนัตอนการดาํเนินงานของตน 

ระดับทีสาม วิธี การจัดการเ รียน รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในระดับสุดท้าย  มีลักษณะ
เหมอืนกบัวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบทีสองทุกประการ  เพียงแตว่ิธีนี  นักเ รียน
เป็นผูก้าํหนดปัญหา เลือกวธีิและออกแบบขนัการแสวงหาคําตอบ ตลอดจนเลือกเครืองมือสําหรับ
เกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง เป็นผูว้เิคราะห์ประเมินตัดสินข้อค้นพบจากหลักฐานและข้อมูลตา่ง  ๆ  เอง 

บทบาทของครูในขนันีคือเป็นทีปรึกษา แนะนําแหลง่ขอ้มลูสําหรับการคน้ควา้  และแหลง่ทรัพยากร
ทีสนับสนุนการดาํเนินงานให้นักเรียน ให้คาํปรึกษาเรืองการสร้างเครืองมือ  เ รืองการบริหารเวลา
ให้กบันักเรียนจดัสภาพบริบทในห้องเรียนให้เอือตอ่การทาํงานอยา่งอิสระของนักเ รียน  ตลอดจนจัด
โอกาสให้นักเรียนไดน้ําเสนอผลการคน้ควา้เพือแลกเปลียนขอ้คน้พบและเรียนรู้ซึงกนัและกนั  

สรุปไดว้า่ประเภทของรูปแบบการเรียนรู้แบบ 5E มีความคล้ายคลึงกนั  ซึง เ ริมต้นด้วยการ
ตงัปัญหา  หาวธีิการแกปั้ญหา   หาคาํตอบ โดยใชว้ธีิการตา่ง ๆ ทีเหมาะสม เพือให้ได้คําตอบทีเป็น
จริงและนําเสนอข้อมูลทีได้ค้นพบตามความจริง  การจัดกิจกรรมต้องผา่นลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองจึงจะเกดิเป็นความรู้ใหมขึ่นมา 
  
บทบาทครูและเด็กในการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ 
 การนําวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E ไปใช ้ในการจัดประสบการณ์การเ รียนรู้ควรมี
การศึกษาบทบาทของครูและบทบาทเด็กให้ชดัเจน ซึงบทบาทของครูและบทบาทเด็กในการเ รียน
การสอน แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E  สามารถสรุปไดด้งัตารางที  2  
ตารางที 3 บทบาทครูและบทบาทเด็กตามรูปแบบการเรียนการสอนวฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้5E 

ขนั บทบาทครู บทบาทเด็ก  
1. ขนัสร้างความสนใจ 
จดักจิกรรมหรือ
สถานการณ์กระตุน้  ยัวยุ  
หรือทา้ทาย ให้เด็กสนใจ  
สงสัยใครรู้่  อยากรู้อยาก
เห็น หรือขัดแยง้เกดิ
ปัญหา ทาํให้เด็กตอ้งการ
ศึกษาคน้ควา้ทดลองหรือ   

1. สร้างความสนใจ อยากรู้
อยากเห็นโดยการตงัคาํถาม
กระตุน้ให้เด็กคิด และให้
เวลาเด็กคิดกอ่นตอบ 

2. ดึงคาํตอบหรือความคิดที
ยงัไมค่รอบคลุมสิงเด็กควรรู้ 
และเปิดโอกาสให้เด็กทาํ
ความกระจา่งในปัญหาที  

1. ตงัคาํถามและตอบคาํถาม 

2. แสดงความคิดเห็น  
กาํหนดปัญหาหรือเรืองที
สํารวจให้ชดัเจน  

3. แสดงความสนใจและ
กระตือรือร้นในการทาํ
กจิกรรม 
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ตารางที 3  บทบาทครูและบทบาทเด็กตามรูปแบบการเรียนการสอนวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 
5E (ตอ่)  

ขนั บทบาทครู บทบาทเด็ก  
แกปั้ญหา (สํารวจ
ตรวจสอบ)  ด้วยตวัของ
เด็กเอง 

สํารวจ ตรวจสอบรวมไปถึง
การให้เด็กเลือกหรือกาํหนด
ปัญหาทีจะสํารวจตรวจสอบ 

 

2.  ขนัสํารวจและค้นหา 
จดักจิกรรมหรือ
สถานการณ์ให้เด็กสํารวจ
ตรวจสอบปัญหาหรือ
ประเด็นทีเด็กสนใจ ใครรู้่ 

1. สง่เสริมให้เด็กทาํงาน
รว่มกนั  

2. สังเกตและฟังการอธิบาย
ของเด็กโดยซกัถามเพือ
นําไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 

3. ให้เวลาเด็กในการตงัขอ้
สงสัยหรือปัญหาตา่ง ๆ 
พร้อมทงัทาํหน้าทีให้
คาํปรึกษาแกเ่ด็ก 

1. ตงัสมมติฐานและพิจารณา
สมมติฐานทีเป็นไปได้โดย
การอภิปราย  ซกัถาม 

2. มีความกระตือรือร้น  
มุง่มนัในการสํารวจเพือหา
คาํตอบ  บนัทึกการสังเกต  
หรือผลการสํารวจอยา่งเป็น
ระบบ 

3. ขนัอธิบายและลง
ข้อสรุป 
จดักจิกรรมหรือ
สถานการณ์ทีให้เด็ก
วเิคราะห์  อธิบายความรู้ 
หรือ  อภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนความคิดเห็น
ซึงกนัและกนัเกยีวกบัสิง
ทีไดเ้รียนรู้หรือสิงทีได้
พบ เพือให้เด็กไดพ้ฒันา
ความรู้ความเขา้ใจในองค์
ความรู้ทีไดอ้ยา่งชดัเจน  

1. สง่เสริมให้เด็กได้อธิบาย
ผลการสํารวจตรวจสอบด้วย
คาํพดูของเด็กเอง โดยให้เด็ก
ใชป้ระสบการณ์เดิมเป็น
พืนฐานในการอธิบาย
ความคิดรวบยอดหรือแนวคิด  

2. สนับสนุนให้เด็กอธิบาย
โดยอา้งอิงเหตุผล  หลกัการ 
หรือหลักฐานประกอบ 

1. อธิบายผลการสํารวจทีได้
โดยใชเ้หตุผล  หลกัการ และ
หลกัฐานประกอบ 

2. ฟังการอธิบายของผูอื้น
แลว้คิดวเิคราะห์  อภิปราย 
ซกัถามเกียวกบัสิงทีเพือน
อธิบาย 
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ตารางที 3  บทบาทครูและบทบาทเด็กตามรูปแบบการเรียนการสอนวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 
5E (ตอ่)  

ขนั บทบาทครู บทบาทเด็ก  
4. ขนัขยายความรู้ 
จดักจิกรรมหรือ
สถานการณ์ทีเปิดโอกาส
ให้เด็กไดข้ยายหรือ
เพิมเติมความรู้  ความ
เขา้ใจในองค์ความรู้ใหม ่ 
ให้กวา้งขวางกระจา่ง  
สมบูรณ์และลึกซึงยิงขึน  

1. สง่เสริมให้เด็กนําสิงทีได้
เรียนรู้ไปประยุกต์ใชห้รือ
ขยายความรู้และทักษะทีได้
ในสถานการณ์ใหม ่

2. สง่เสริมให้เด็กเชือมโยง
ความรู้จากการสํารวจกบั
ความรู้อืน ๆ  

1. นําขอ้มลูจากการสังเกต
สํารวจไปสร้างความรู้ใหม  ่

2. นําความรู้ใหมเ่ชือมโยงกบั
ความรู้เ ดิม  เพืออธิบายหรือ
นําไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

5. ขนัประเมินผล  
จดักจิกรรมหรือ
สถานการณ์ทีเปิดโอกาส
ให้เด็กวเิคราะห์ วจิารณ์
หรืออภิปรายซกัถาม
แลกเปลียนองค์ความรู้ซึง
กนัและกนั  เปรียบเทียบ  
ประเมนิ  ปรับปรุง   
เพิมเติม  หรือทบทวน
ใหม ่

1. สังเกตเด็กในการนํา
ความคิดรวบยอดและทกัษะ
ใหมไ่ปประยุกต์ใช  ้

2. ประเมนิความรู้และทักษะ
ของเด็ก 

3. สง่เสริมให้เด็กประเมนิ
กระบวนการและองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง และวเิคราะห์สิงที
ควรปรับปรุงแกไ้ขในการ
สํารวจ 

1. วเิคราะห์กระบวนการ
สร้างความรู้ของตนเอง  การ
นําความรู้ไปใชใ้น
สถานการณ์ตา่งๆ 

2. ประเมนิความกา้วหน้าและ
ความรู้ของตนเอง 
 

 

 สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (2551)ได้กาํหนดกิจกรรมที
เด็กในระดบัปฐมวยัควรไดรั้บประสบการณ์จากการเรียนรู้ดว้ย  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์  ไดแ้ก ่

 1. การมสีว่นรว่มในการตงัคาํถามเชิงวทิยาศาสตร์อยา่งงา่ย ๆ 

 2. การทาํการสํารวจตรวจสอบเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การสํารวจ สืบค้น  หรือ
ทดลอง และบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบดว้ยวธีิทีเหมาะสมกบัวยั 

 3. การตอบคาํถามทีตงัขึนโดยใชผ้ลจากการสํารวจตรวจสอบมาสร้างคาํอธิบายทีมเีหตุผล 
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 4. การนํา เสนอผลการ สํารวจตรวจสอบให้ กบั ผู ้ อืน ด้วยวิธี ทีเ หมาะสมก ับว ัยและ
ความสามารถ 

 จากข้อมูลดัง กลา่วข้างต้น  วฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้มีความสอดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์ระดบัปฐมวยั คือ เน้นให้เด็กไดต้งัคําถามอยา่งง ่าย ๆ  ในสิงทีสงสัย เพือนําไปสู่การ
สังเกต สํารวจ ทดลอง ให้ไดข้อ้มลูมาตอบคาํถามซึงตอ้งเป็นขอ้มูลทีมีเหตุผล ตรวจสอบได้ เ ด็กควร
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงผา่นการลงมือปฏิบัติให้เ ด็กได้เชือมโยงประสบการณ์เ ดิมเข้ากบั
ประสบการณ์ใหม ่เพือสร้างเป็นองค์ความรู้ดว้ยตนเอง การพฒันาวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้เ ป็ น
วธีิการทีชว่ยสง่เสริมจิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั เนืองจากเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการ
หาคาํตอบแลว้สะทอ้นออกมาให้ผูอื้นรับรู้ซึงเป็นการแลกเปลียนเ รียนรู้ซึงกนัและกนัและเป็นการ
สร้างจิตวทิยาศาสตร์ให้เกดิขึนกบัเด็กปฐมวยั 
 

     ลักษณะคําถามทดีีของการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
วิลสัน  (Willson, 200 5) กลา่วถึง  ลักษณะของคําถามทีดีในการจัดการเ รียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ไวด้งันี 

1.  คาํถามควรมลีกัษณะเปิดเพือการคน้ควา้ อยูใ่นขอบเขตเนือเรืองทีศึกษา 

2.  จะสามารถตอบคาํถามไดเ้มอืมกีารคน้ควา้ 

3.  คาํถามสามารถตอบไดห้ลายทางเลือก 

4.  คาํถามมคีวามชดัเจน มเีหตุผล 

5.  พยายามหลีกเลียงคาํบางคาํทีมคีวามหมายเฉพาะทีอยูใ่นคาํถาม 

6. ควรให้คาํจาํกดัความในคาํบางคาํทีมคีวามหมายเฉพาะทีอยูใ่นคาํถาม 

7. คาํถามทีสามารถถามเพียงครังเดียวกส็ามารถทาํให้รู้ถึงขอ้มลูทีไปศึกษาคน้ควา้มา 

 8.  ขอ้ดี และขอ้จาํกดั ของวธีิจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

ในการสอนวธีินี ใชเ้วลามากในการสอนแตล่ะครัง ถา้ครูสร้างสถานการณ์ไมน่ ่าสนใจ ทํา
ให้ผูเ้รียนเกดิความเบือหนา่ย นักเรียนทีมสีติปัญญาตาํ เ นื อหาวิชาคอ่นข้างยาก ผู ้เ รียนไมส่ามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง นอกจากจากนีถ้าใช ้วิธีสอนแบบนีอยูเ่สมออาจทําให้ความสนใจของ
ผูเ้รียนในการศึกษา คน้ควา้ลดลง (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหง่ชาติ 2545: 38) 
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แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย  
สถาบันส่ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (2551) ได้กาํหนดแนว

ทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัไวท้ังสิน  8 สาระ  13 มาตรฐาน
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ดงันี  

สาระท ี1 : สิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  
 มาตรฐาน ว 1.1 : เขา้ใจหนว่ยพืนฐานของสิงมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้าง

และหน้าทีของระบบตา่งๆ  ของสิงมีชีวิตทีทํางานสัมพันธ์กนัมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
สือสารสิงทีเรียนรู้และนําไปใชใ้นการดาํรงชีวติของตนเองและดูแลสิงมชีีวติ  

 มาตรฐาน ว 1.2 : เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถา่ยทอดลักษณะทาง
พนัธุกรรม  ววิฒันาการของสิงมชีีวติ ความหลากลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพทีมีผลตอ่
มนุษย์และสิงแวดลอ้ม มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  สือสารสิงทีเ รียนรู้และ
นําความรู้ไปใชป้ระโยชน์    

สาระท ี2 : ชีวิตกับสิงแวดล้อม   
 มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจสิงแวดลอ้มในท้องถินความสัมพันธ์ระหวา่งสิงแวดล้อม

กบัสิงมชีีวติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงมชีีวติตา่งๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวทิยาศาสตร์  สือสารสิงทีเรียนรู้และนําไปใชป้ระโยชน์   

 มาตรฐาน ว  2.2 : เ ข้า ใ จความสํ าคัญของ ทรัพยาก รธรรมช า ติ การใ ช ้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน  ประเทศ และโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ สือสารสิงทีเ รียนรู้และนําความรู้ไปใช ้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มในทอ้งถินอยา่งยงัยืน   

สาระท ี3 : สารและสมบัติของสาร   
 มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบติัของสาร  ความสัมพันธ์ระหวา่งสมบัติของสารกบั

โครงสร้างและแรงยึดเหนียวระหวา่งอนุภาค  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

 มาตรฐาน ว 3.2 : เขา้ใจหลักการและธรรมชาติของการเปลียนสถานะของสาร  
การเกดิสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
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สาระท ี4 : แรงและการเคลือนท ี 
 มาตรฐาน ว 4.1 : เขา้ใจธรรมชาติของแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถว่งและแรง

นิวเคลียร์  มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช ้ประโยชน์อยา่ง
ถูกตอ้งและมคีณุธรรม  

 มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคลือนทีแบบตา่งๆ ของวตัถุในธรรมชาติ  มี
กระบวนการสืบเสาะห าความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สือสารสิงทีเ รี ยนรู้และนําความรู้ไปใ ช ้
ประโยชน์   

สาระท ี5 : พลังงาน   
 มาตรฐาน  ว 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งพลังงานกบัการดํารงชีวิต  การ

เปลียนรูปพลงังาน   ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งสารและพลังงาน  ผลของการใช ้พลังงานตอ่ชีวิตและ
สิงแวดลอ้ม มกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สือสารสิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

สาระท ี6 : กระบวนการเปลียนแปลงของโลก   
 มาตรฐาน ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการตา่งๆ  ทีเกิดขึนบนผิวโลกและภายในโลก  

ความสัมพันธ์ของกระบวนการตา่งๆ ทีมีผลตอ่การเปลียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และ
สัณฐานของโลกมกีระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สือสารสิงทีเ รียนรู้และนํา
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

สาระท ี7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ   
 มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะและกาแล็กซีปฏิสัมพันธ์ภายใน

ระบบสุริยะและผลตอ่สิงมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
สือสาร   สิงทีเรียนรู้และนําความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

  มาตรฐาน ว 7.2  : เขา้ใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศทีนํามาใช ้ในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติดา้นการเกษตรและการสือสาร  สือสารสิงทีเ รียนรู้และนําความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์อยา่งมคีณุธรรมตอ่ชีวติและสิงแวดลอ้ม            

สาระท ี8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ

เสาะหาความรู้การแกปั้ญหา  รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเกิดขึนส่วนใหญม่ีรูปแบบทีแน ่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครืองมือทีมีอยู ่ในชว่งเวลานัน  ๆ  เข้าใจวา่
วทิยาศาสตร์สังคม และสิงแวดลอ้มมคีวามเกยีวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
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สรุปไดว้า่แนวทางการจดัประสบการณ์การเ รียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั  มีความ
สอดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพ ุทธศักราช  2546 และเหมาะสมกบัการนําไปใช ้จัด
ประสบการณ์ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพือเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ให้กบัเ ด็ก
ปฐมวยั 
      จากหลกัการทีได้กลา่วมาข้างต้น  ผู ้วิจัยมีความเห็นวา่ในการจัดประสบการณ์โดยเน้น
กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้แบบ 5E โดยใ ห้ เ ด็กปฐมวยัได้สัมผัสและมีปฏิสัมพัน ธ์ก ับ
สิงแวดลอ้ม เพือนําประสบการณ์ใหมใ่ห้เข้ากบัประสบการณ์เ ดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหมด่้วย
ตนเอง โดยมคีรูคอยชว่ยเหลือและอาํนวยความสะดวกเป็นการพฒันาความสามารถในการคิด ผู ้วิจัย
ไดก้าํหนดขนัตอนการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ทีเหมาะสมกบั
เด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย  5  ขนัตอน ดงันี 

 1. ขนัสร้างความสนใจ (Engagement) ขนันีครูสร้างความสนใจโดยใช ้วิธีการตา่ง  ๆ เชน่ 
เลา่นิทาน ภาพประกอบ ของจาํลองและของจริง  ประสบการณ์เ ดิม  การใช ้คําถามซักถามปัญหาที
ตอ้งการรู้ เพือมากระตุน้ให้เด็กเกดิความสนใจ  อยากรู้อยากเห็น   อยากคิดแกปั้ญหา  โ ดยการสืบ
เสาะหาคาํตอบดว้ยตนเองหรือรว่มกบัเพือน  โดยครูใชค้าํถามปลายเปิดถามเด็ก   

 2. ขนัสํารวจ (Exploration) ขนันีครูจดัประสบการณ์ให้เ ด็กปฐมวยัได้ค้นหาคําตอบจากที
สงสัยและหาวธีิการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทีหลากหลายเชน่ สํารวจ  สังเกต จากแหลง่การเ รียนรู้ทัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน  เชิญวทิยากรให้ความรู้  ทาํกจิกรรมการทดลองเน้นการลงมือปฏิบัติ
และให้กระบวนการคิด ครูคอยทําหน้าทีอํานวยความสะดวก  ส่ง เสริม กระตุ้นให้ฝึกคิด สัง เกต                  

 3. ขนั อธิบาย (Explaination) ขันนีครูกระตุ้น และ เปิดโอกาสให้ เ ด็กปฐมวยัได้แ สดง
ความคิดทีไดค้น้พบโดยใชข้อ้มลูจากการทดลองและประสบการณ์เ ดิมมาอภิปราย  ร่วมกนัเพือหา
ขอ้สรุป และหาแนวทางการคิดแกปั้ญหา  

 4. ขนัขยายความรู้ (Expansion) ขนันีครูเปิดโอกาสให้เ ด็กปฐมวยันําสิงทีได้จากการสํารวจ  
สังเกต จากแหลง่การเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกห้องเรียน  เชิญวทิยากรให้ความรู้  การเลา่นิทาน  
การสนทนาซกัถาม ไปเชือมโยงกบัความรู้เ ดิมทีเ รียนมาแล้วเพือให้เ ด็กได้อธิบายวิธีการในการ
แกปั้ญหาสถานการณ์อืน ๆ ตอ่ไป   

5. ขนัประเมนิผล (Evaluation) ขนันีครูประเมินผลด้วยกระบวนการตา่งๆวา่เ ด็กปฐมวยัมี
ความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากน้อยเพียงใด โดยเน้นการประเมนิผลงานทีได้จากการเ รียนรู้  และ
จากการสรุปผล 
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จิตวิทยาศาสตร์ 

 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 

 นักการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ดงันี  
 Aiken  and  Akin (1969 ) เจตคติทางวิทยาศาสตร์  (Scientific  Attitude )  หมายถึง  ลักษณะ
นิสัยการคิดแบบนักวทิยาศาสตร์ หรือการแสดงออกถึงการมจิีตใจทีเป็นวทิยาศาสตร์   

ภพ  เ ลาหไพบูลย์( 2542 : 12) กล ่า วว า่  เ จตคติทางวิทยาศาสตร์ เ ป็น อุปนิ สัยของ
นักวทิยาศาสตร์ทีจะใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์หรือวิธีการแกปั้ญหาอืน  ๆ  เพือศึกษาหาความรู้ให้
ไดผ้ล 

สุโขทยัธรรมาธิราช (2537 : 25)ไดก้ลา่ววา่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์เ ป็นความพร้อมทีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ทีแสดงออกเป็นพฤติกรรมตอบสนองตอ่สิงตา่งๆหรือสภาพการณ์ตา่งๆ
โดยมอีงค์ประกอบทีสําคญั คือ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมทีแสดง ออกมาเนืองจากผลของ
ความคิดและความรู้สึก 

วรรณทิพา รอดแรงคา้ และ พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2532 : VIII) ได้ให้ความหมายเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ไวว้า่ หมายถึง  ลักษณะหรือทา่ทีหรือพฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกมา  ซึงขึนอยูก่บั
ความรู้ ประสบการณ์ หรือความรู้สึกของแตล่ะบุคคล 

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ให้ความหมายเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ไวว้า่ เป็นคณุลกัษณะหรือลกัษณะนิสัยของบุคคลทีเกิดจากการได้ศึกษาหาความรู้โดย
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย คณุลกัษณะตา่ง ๆ ไดแ้ก  ่ความสนใจใฝ่รู้ ความมุง่มนั 
อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ ความมีเหตุผล  การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น การทาํงานรว่มกบัผูอื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ และประหยดั 

 สรุปได้วา่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะความคิด  ความรู้สึกและจิตใจในดา้น
คณุธรรม  จริยธรรม รวมถึงการกระทาํของแตล่ะบุคคลทีแสดงออกมาโดยใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ทีสมบูรณ์

คุณลักษณะของบุคคลทมีีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 เฮลส์และคณะ (Heiss and Others, 1954 : 47) ได้กลา่วถึงลักษณะบุคคลทีมเีจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ไวด้งันี

1. อยากรู้อยากเห็นในสิงแวดล้อม 

 2. เชือวา่ผลตา่ง ๆ ยอ่มเกิดจากเหตุ  
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 3. มใีจกวา้ง ยอมรับความจริงใหม ่ๆ  

 4. ใชค้วามคิดอยา่งมเีหตุผล  

 5. ไมเ่ชือโชคลาง หรือคาํทาํนายทีไมม่เีหตุผล  

 6. ไมย่อมรับสิงทีขาดข้อมลูพิสูจน์ซึงนา่เชือถือ 

 7. พร้อมทีเปลียนแปลงความเชือ เมอืมหีลักฐานสนับสนุน  

 8. ยอมรับนับถือในความคิดเห็นของผูอื้น  

 9. มีความซือตรง อดทน สมาํเสมอ ยุติธรรม ละเอียดลออ  

 ชอนเดอรส์ (Saunders, 1995 : 11 - 12) กลา่ววา่บุคคลทีมเีจตคติทางวทิยาศาสตร์มีลกัษณะ
ดงันี 

 1. มรีะเบียบในการดาํเนินชีวติ  

 2. รู้จกัสังเกต 

 3. ไมล่าํเอียงในการทดลอง บนัทึกข้อมลูตามความเป็นจริง 

 4. ระมดัระวงัความผิดพลาดทีอาจเกิดขึน  และรู้วธีิป้องกนั  

 5. เลือกสรรข้อสนเทศทีไดรั้บ 

 6. พร้อมทีหาความรู้เพิมเติมอยูเ่สมอ 

 7. เต็มใจทีทดสอบความจริง  

 8. มีจิตใจกวา้งขวาง  

 9. สรุปสิงตา่ง ๆ  เมอืมหีลักฐานและข้อเท็จจริงเพียงพอ 

 10. มีทกัษะในการตงัสมมติฐาน 

 วคิเตอร์และซาคาไรเดส (Victor and Zakhariades,1975 : 155 - 156)  ไดส้รุปองค์ประกอบ
และพฤติกรรมของผู้มเีจตคติทางวทิยาศาสตร์ไวด้งันี  

 1. มเีหตุผล 

  เชือในคณุคา่ของเหตุผล  

  มแีนวโน้มทีทดสอบความเชือเกา่ ๆ  

  แสวงหาเหตุผลของปรากฏการณ์ธรรมชาติและความสัมพนัธ์ของสาเหตุนัน 

  ยอมรับคาํวพิากษ์วิจารณ์ทีมเีหตุผล  

  ทา้ทายให้มีการพิสูจน์ตามเหตุผลและขอ้เท็จจริง  

 2. มีความอยากรู้อยากเห็น 

  มคีวามพยายามทีเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม ่ๆ ซึงไมส่ามารถอธิบาย
ไดด้้วยความรู้ทีมีอยูเ่ดิม 
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  คน้ควา้เพือตอบปัญหา“ทาํไม” และ“อยา่งไร” ของปรากฏการณ์ทีสังเกตได้ 
  ให้ความสําคญักบัคาํถามทีเกียวขอ้งกบัสถานการณ์ใหม ่ๆ  

  มคีวามปรารถนาทีได้ความรู้ทีสมบูรณ์ 

 3. มใีจกวา้ง  

  เต็มใจทีทบทวนหรือเปลียนความคิดเห็นและขอ้สรุป  

  เต็มใจทีรับรู้ความคิดเห็นใหม ่ๆ และสิงใหม ่ๆ  

  ยอมรับในขอ้จํากดัทงัในเรือง คน  สิงของ หรือแนวความคิดตา่ง ๆ  

 4. ไมเ่ชือโชคลางหรือสิงศกัดิสิทธ์  

  ปฏิเสธความเชือเกยีวกบัโชคลางหรือสิงศักดิสิทธ์  

  ยอมรับความจริงทีอธิบายได้ดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์  

 5. มีความซือสัตย์ 

  สังเกตและบนัทึกผลตา่ง ๆ โดยปราศจากความลาํเอียง ไมย่อมให้ความชอบ
หรือไมช่อบส่วนตัวมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจ  

  ไมน่ําสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมาเกียวขอ้งกบัการตีความหมาย
ผลงานตา่ง ๆ ทางวทิยาศาสตร์  

 6. มีความรอบคอบกอ่นตัดสินใจ 

   ไมเ่ต็มใจทีสรุปผลกอ่นทีจะมหีลกัฐานเพียงพอ 

   ไมเ่ต็มใจทียอมรับความจริงตา่งๆ เมือไมม่ีขอ้สนับสนุนมาพิสูจน์ให้เห็นจริง  

    หลีกเลียงการสรุปและการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว  

 มอร์และชทุแมน (More and Sutman, 1970 : 85)  ให้นิยามเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความคิดเห็นหรือทา่ทีทีแสดงตอ่เนือหาวชิาและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึงประกอบดว้ย  2 
องค์ประกอบ คือ 

 1. องค์ประกอบดา้นความรู้ แบง่เป็น 

  ดา้นที 1 ความรู้เกยีวกบักฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์  

  ดา้นที 2 การอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์  

  ดา้นที 3 การกระทาํกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  

 2. องค์ประกอบดา้นความรู้สึก แบง่เป็น 

  ดา้น 4 การเห็นคุณคา่ของกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์  

  ดา้น 5 การตระหนักถึงลกัษณะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

  ดา้น 6 ความสนใจในการทาํงานดา้นวิทยาศาสตร์  
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 วคิเตอร์ (Victor , 1975 : 17)  กลา่วถึงลกัษณะของผู้มเีจตคติทางวิทยาศาสตร์ไวด้งันี  

  1. อยากรู้อยากเห็น 

  2. พยายามหาหลักฐานตา่ง  ๆ ทีเชือถือได้ 
  3. มใีจกวา้ง  

  4. มีความหนักแนน่  

  5. ไมต่ดัสินด้วยอารมณ์  

  6. ไมล่งขอ้สรุปเมือยงัมหีลักฐานไมเ่พียงพอ  

  7. เคารพในความคิดเห็นของคนอืน 

  8. ไมเ่ชือคาํพดูทียงัไมม่ขี้อพิสูจน์  

  9. ไมเ่ชือโชคลาง  

  10. ยึดถือความจริง  

  11. เต็มใจทีจะตอบข้อซกัถามของคนอืน  

 แฮนีย์ เทอร์เบอและคอลเลตเต้ (Haney, 1964 : 33 - 35; Thurber  and Collette, 1970 ) 

กลา่วถึงคุณลกัษณะผู้ทีมเีจตคติทางวทิยาศาสตร์ไว  ้8 ประการดงันี  

  1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  

  2. ความมเีหตุมีผล (Rationality)  

  3. การไมด่ว่นสรุป (Suspended judgment) 

  4. ความใจกวา้ง  (Open mindedness)  

  5. การมวีิจารณญาณ (Critical mindedness)  

  6. การไมถื่อตนเป็นใหญ ่(Objectivity) 

  7. ความซือสัตย์ (Honesty)  

  8. ความออ่นน้อมถอ่มตน  (Humility)  

 ซนูอล และซนูอล (Sunal W.D. and Sunal S.C. ,2003 : 86) กลา่วถึง เจตคติทีควรสร้างให้
เกดิขึนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่งมีความหมายประกอบด้วย  

  1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  

   การตงัคาํถาม 

   ความตอ้งการทีจะรู้  

  2. การคาํนึงถึงหลกัฐาน  (Respect for Evidence) 

    การเปิดใจกวา้ง  

    ความบากบนัอุตสาหะ 
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 ความเต็มใจทีพิจารณาหลกัฐานทีขัดแยง้  

  3. การมลีักษณะทียืดหยุน่ได ้(Flexibility) 

 ความเต็มใจทีพิจารณาทบทวนความคิดเห็น 

     การยอมรับวา่ความคิดเห็นเป็นสิงทีมีอยูช่วัคราว 

     ความเต็มใจทีพิจารณาวธีิการอืนๆ  

  4. ความรับผิดชอบตอ่สิงแวดล้อมและผู้อืน (Responsibility to People and the 

Environment) 

  5. ความซาบซึงในธรรมชาติ (Appreciation of nature) 

 จีกา และปีเตอร์ (Gega and Peter, 1998 : 99 - 101) ไดร้ะบุองค์ประกอบของเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ไว  ้5 ดา้น ดงันี 

  1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  

  2. การคิดคน้ดว้ยตนเอง (Inventiveness)  

  3. การคิดอยา่งวพิากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking)  

  4. ความมุง่มนั (Persistence)  

  5. ความไมเ่ชือสิงใดโดยงา่ย (Uncertainty)  

 จีกา (Gega, 1986 : 68 -69) ไดก้าํหนดเป้าหมายดา้นจิตพิสัยทางวิทยาศาสตร์ ไวด้งันี 

  1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)  

   การใชป้ระสาทสัมผัสหลายทางในการสํารวจสิงมชีีวิตและวตัถุ  

   การถามคาํถามทีเกยีวกบัเรืองราวหรือวตัถุประสงค์ทีศึกษา  

   การแสดงความสนใจในผลทีไดจ้ากการทดลอง  

  2. การคิดคน้ดว้ยตนเอง (Inventiveness)  

   การใชแ้นวทางสร้างสรรค์ 

   เสนอแนะการทดลองแบบใหม  ่

   การลงข้อสรุปใหมจ่ากการสังเกต  

  3. การคิดอยา่งวพิากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking)  

   การใชห้ลกัฐานพิสูจน์ขอ้สรุป 

   การเปลียนแนวคิดโดยตอ้งมหีลักฐาน  

  4. ความเพียรพยายาม (Persistence) 

   การสืบเสาะหาความรู้อยา่งตอ่เนือง  

   การทดลองใหมใ่นสิงทีศึกษา  
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 ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 12-13) ได้ระบุคุณลักษณะผู้มเีจตคติทางวิทยาศาสตร์ไวด้งันี  

 1. ความอยากรู้อยากเห็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้มคีวามอยากรู้อยากเห็นเกยีวกบั
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพือแสวงหาคาํตอบทีมเีหตุผลในข้อปัญหาตา่ง ๆ และมีความยินดีมากทีได้
คน้พบความรู้ใหม ่

 2. ความเพียรพยายามนักวทิยาศาสตร์ตอ้งเป็นผู้มีความเพียรพยายามและไมท่้อถอยเมือมี
อุปสรรคหรือมีความล้มเหลวในการทาํการทดลอง มีความตงัใจแนว่แนต่อ่การเสาะแสวงหาความรู้  
เมอืไดค้าํตอบทีไมถู่กต้องได้ทราบวา่ วธีิการเดิมใชไ้มไ่ด้ ต้องหาแนวทางในการแกปั้ญหาใหมแ่ละ
ความลม้เหลวทีเกดิขึนนนัถือวา่เป็นข้อมลูทีต้องบนัทึกไว  ้

 3. ความมเีหตุผล นักวทิยาศาสตร์ตอ้งเ ป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับในคําอธิบาย เมือมีหลักฐาน
หรือข้อมูลมาสนับสนุนอยา่ งเ พียงพอ  อธิบายหรือแสดงความคิดเ ห็นอยา่ งมีเ หตุมีผล  หา
ความสัมพนัธ์ของเหตุและผลทีเกดิขึน ตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของแนวคิดตา่งๆ  กบั
แหลง่ขอ้มลูทีเชือถือได ้แสวงหาหลกัฐานและขอ้มลูจากการสังเกตหรือการทดลอง  เพือสนับสนุน
หรือคิดคน้หาคาํอธิบาย มีหลักฐานข้อมูลอยา่งเพียงพอเสมอกอ่นสรุปผล เ ห็นคุณคา่ในการใช ้
เหตุผลยินดีให้มกีารพิสูจน์ตามเหตุผลและขอ้เท็จจริง  

 4. ความซือสัตย์ นักวทิยาศาสตร์ต้องเ ป็นผู้มีความซือสัตย์ บันทึกผลหรือข้อมูลตามความ
เป็นจริงดว้ยความละเอียดถูกตอ้ง ผูอื้นสามารถตรวจสอบในภายหลังได้ เ ห็นคุณคา่ของการเสนอ
ขอ้มลูตามความเป็นจริง 

 5. ความมรีะเบียบและรอบคอบนักวิทยาศาสตร์ต้องเ ป็นผู้เ ห็นคุณคา่ของความมีระเบียบ 
รอบคอบและยอมรับประโยชน์ในการวางแผนการทาํงานและจดัระบบการทาํงานนําวิธีการหลาย ๆ 
วธีิมาตรวจสอบผลการทดลองหรือวธีิการทดลอง  ไตร่ตรอง  พินิจพิเคราะห์  ละเอียด ถีถ้วนในการ
ทาํงาน ทาํงานอยา่งมรีะเบียบเรียบร้อย มคีวามละเอียดกอ่นการตดัสินใจ 

 6. ความใจกวา้ง นักวทิยาศาสตร์ตอ้งเป็นผูม้ใีจกวา้งทีรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน  รับฟังคํา
วพิากษ์วจิารณ์ ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้คิดเห็นทีมีเหตุผลของผู้อืนโดยไมยึ่ดมนัในความคิดของตนฝ่าย
เดียว ยอมรับการเปลียนแปลง ยอมพิจารณาขอ้มลูหรือความคิดทียังสรุปแน ่นอนไมไ่ด้และพร้อมที
หาขอ้มลูเพิมเติม 

 สุโขทัยธรรมาธิราช  (2537 : 26 - 27) สรุปไวว้า่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์มีองค์ประกอบ
ดงัตอ่ไปนี 

 1. ความอยากรู้อยากเ ห็น  เ ป็นความพอใจของบุคคลทีเผชิญกบัสภาพการณ์ใหม  ่ๆ 
นักวทิยาศาสตร์ควรเป็นผูที้มคีวามอยากรู้ อยากเห็นเกียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพือแสวงหา
คาํตอบทีมเีหตุผลในปัญหาตา่ง ๆ และพร้อมทีคน้ควา้หาความรู้ใหม ่ๆ 
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 2. ความมีเหตุผล ซึ งความมีเหตุผลเป็นตัวกาํหนดแนวทางของพฤติกรรมของบุคคล 
นักวทิยาศาสตร์ตอ้งเป็นคนทีมเีหตุผล ยอมรับในคาํอธิบาย เมือมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุน
อยา่งเพียงพอ อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุมีผล หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที
เกดิขึน ตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของแนวคิดตา่ง  ๆ  กบัแหลง่ข้อมูลทีเชือถือได้หา
หลกัฐานจากการสังเกตและการทดลองเพือสนับสนุนคาํอธิบาย มหีลกัฐานและข้อมูลอยา่งเพีย งพอ
กอ่นทีสรุปผล เห็นคณุคา่ของการใชเ้หตุผลและพร้อมทีให้ผูอื้นตรวจสอบผลงานของตน 

 3. ความเพียรพยายาม นักวทิยาศาสตร์ตอ้งเป็นผูที้มคีวามเพียรพยายาม มานะอดทนและไม ่
ทอ้ถอย เมอืพบอุปสรรคตา่ง ๆ มคีวามตงัใจแนว่แนใ่นการแสวงหาความรู้ เมือได้คําตอบไมถู่กก็คิด
คน้หาวธีิการใหมจ่นไดค้าํตอบทีตอ้งการไมว่า่ใชค้วามพยายามกคีรังกต็าม 

 4. ความซือสัตย์ นักวทิยาศาสตร์ตอ้งมคีวามซือสัตย์ บันทึกข้อมูลไวต้ามความเป็นจริงด้วย
ความละเอียดถูกตอ้ง ซึงสามารถตรวจสอบได ้เห็นคณุคา่ของการเสนอขอ้มลูตามความเป็นจริง  

 5. ความมรีะเบียบรอบคอบ นักวิทยาศาสตร์ต้องเ ป็นผู้ทีทํางานอยา่งมีระบบ มีระเบียบ
รอบคอบ จัดระบบในการทํางาน  ใช ้วิธีการศึกษาหลายวิธีในการตรวจสอบ ผลการทดลอง  
ไตรต่รอง วนิิจวเิคราะห์อยา่งละเอียดถีถว้นในการทาํงานกอ่นตดัสินใจ 

 6. ความใจกวา้ง  เ ป็นความเต็มใจทีเปลียนแปลงความคิดของตน  เมือมีเ หตุผลสมควร 
นักวทิยาศาสตร์มใีจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น รับฟังคําวิจารณ์ข้อโต้แย้งทีมีเหตุผลของ
ผูอื้น ไมยึ่ดมนัในความคิดของตนฝ่ายเ ดียว ยอมรับการเปลียนแปลง  และพร้อมทีหาข้อมูลหรือ
ศึกษาหาความรู้เพิมเติม 

 7. การใชค้วามคิดเชิงวพิากษ์วิจารณ์ หมายถึง  ความพยายามทีหาข้อสนับสนุนหลักฐาน
หรือขอ้อา้งอิงตา่ง ๆ กอ่นตดัสินหรือลงข้อสรุปใด ๆ  หรือไมย่อมรับ ความคิดเห็นด้านใด ๆโดย
ปราศจากขอ้มลูมาสนับสนุนอยา่งพอเพียง รู้จกัแยง้และหาหลกัฐานมาสนับสนุน  ความคิดเห็นของ
ตน 

 8. การยอมรับในขีดจาํกดั หมายถึง การยอมรับในขอ้จํากดัของการแสวงความรู้ความจริงที
พบในวนันีวา่ อาจเปลียนแปลงไดใ้นอนาคต และไมย่อมรับขอ้สรุปใด ๆ อยา่งไมม่เีหตุผล  

 9. การยอมรับในสิงทีคน้พบ หมายถึงความพอใจทียอมรับข้อสรุปทีมีข้อมูลสนับสนุนหรือ
ไดรั้บการทดสอบแลว้ 
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 พฤติกรรมทบ่ีงบอกลักษณะของบุคคลทมีีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 บุคคลทีมเีจตคติทางวิทยาศาสตร์สามารถประเมนิได้จากพฤติกรรมหลาย  ๆ อยา่ง     
สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531: 11-12) ได้กลา่วถึงลักษณะพฤติกรรม
ทีบง่ชจิีตพิสัยดา้นวิทยาศาสตร์  ดงันี   

ตารางที 4 พฤติกรรมทีบง่บอกลักษณะของบุคคลทีมเีจตคติทางวิทยาศาสตร์  

คุณลักษณะ ลักษณะบ่งชี / พฤติกรรม 

1. ความอยากรู้ 

อยากเห็น  

1. มีความเชือวา่การทดลองคน้ควา้จะทาํให้คน้พบวธีิแกปั้ญหาได้  
2. มีความใสใ่จและพอใจใครสื่บเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์
และปัญหาใหม ่ๆ อยูเ่สมอ  

3. มีความกระตือรือร้นตอ่กจิกรรมและเรืองตา่ง ๆ  

4. ชอบทดลองคน้ควา้  

5. ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง อา่น  เพือให้ไดรั้บความรู้เพิมขึน  

2. ความรับผิดชอบ 1. ยอมรับผลการกระทาํของตนเองทงัทีเป็นผลดีและผลเสีย  

2. เห็นคณุคา่ของความรับผิดชอบและความเพียรพยายามวา่เป็นสิงที
ควรปฏิบติั 

3. ไมล่ะเลยทอดทิงหรือหลีกเลียงงานทีได้รับมอบหมาย  

4. ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและตรงตอ่เวลา  

5. ป้องกนัไมใ่ห้เกดิผลเสียตอ่ตนเอง สังคม และสิงแวดลอ้มจากงาน
ของตน  

6. ทาํงานเต็มความสามารถ  

7. ดาํเนินการแกปั้ญหาจนกวา่ได้คาํตอบ 

8. ไมท่อ้ถอยเมือมีอุปสรรคหรือล้มเหลวในการทาํงาน  

9. มีความอดทนแมก้ารดาํเนินการแกปั้ญหายุง่ยากและใชเ้วลา 
3. ความมเีหตุผล 1. ยอมรับในคาํอธิบาย เมือมหีลกัฐานหรือขอ้มลูมาสนับสนุนอยา่ง  

เพียงพอ 

2. เห็นคณุคา่ในการใชเ้หตุผลในเรืองตา่ง ๆ  

3. ไมเ่ชือโชคลางหรือคาํทาํนายทีไมส่ามารถอธิบายตามวธีิการทาง  

วทิยาศาสตร์ได้ แตพ่ยายามอธิบายสิงตา่ง ๆ  ในแงเ่หตุและผล 

4. อธิบายหรือแสดงความคิดอยา่งมเีหตุและผลทีเกิดขึน  

5. หาความสัมพนัธ์ของเหตุและผลทีเกดิขึน  
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ตารางที 4 พฤติกรรมทีบง่บอกลักษณะของบุคคลทีมเีจตคติทางวิทยาศาสตร์  (ตอ่)  
คุณลักษณะ ลักษณะบ่งชี / พฤติกรรม 

 6. ตรวจสอบความถูกตอ้งหรือความสมเหตุสมผลของ
แนวความคิดตา่ง ๆ กบัแหลง่ขอ้มูลทีเชือถือได้ 
7. เสาะแสวงหาหลกัฐาน/ขอ้มูลจากการสังเกตหรือการทดลองเพือ 

สนับสนุนหรือคิดคน้คาํอธิบาย  

8. รวบรวมขอ้มูลอยา่งเพียงพอเสมอกอ่นลงขอ้สรุปเรืองราวตา่ง ๆ  

4. ความมรีะเบียบและ 

รอบคอบ 

 

1. วางแผนการทาํงานและจัดระบบการทาํงาน  

2. ตรวจสอบความเรียบร้อย หรือคุณภาพของเครืองมือกอ่นทาํการ  

ทดลอง  

3. ยอมรับวา่ความมีระเบียบและรอบคอบมีประโยชน์  

4. เห็นคณุคา่ของความมรีะเบียบและรอบคอบ  

5. นําวธีิการหลาย ๆ วธีิมาตรวจสอบผลหรือวธีิการทดลอง  

6. มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ 

7. มีความละเอียดถีถว้นในการทาํงาน  

5. ความซือสัตย์ 1. ชืนชม ยกยอ่งบุคคลทีเสนอความจริง ถึงแมเ้ป็นผลทีแตกตา่ง
จากผู้อืน  

2. เห็นคณุคา่ของการเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริง  

3. บนัทึกผลหรือขอ้มลูตามความเป็นจริง และไมเ่อาความคิดเห็น
ของตนไปเกยีวข้อง 

4. ไมแ่อบอา้งผลงานของผูอื้นวา่เป็นผลงานของตน  

6. ความใจกวา้ง  1. รับฟังคาํวพิากษ์วิจารณ์ ขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้คิดเห็นทีมเีหตุผลของ
ผูอื้น  

2. ไมยึ่ดมนัในความคิดของตน ยอมรับการเปลียนแปลง  

3. รับฟังความคิดเห็นทีตัวเองยงัไมเ่ขา้ใจและพร้อมทีทาํความ
เขา้ใจ 

4. ยอมพิจารณาขอ้มลูหรือความคิดทียงัสรุปแนน่อนไมไ่ดแ้ละ
พร้อมทีหาขอ้มูลเพิมเติม 
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ตารางที 4 พฤติกรรมทีบง่บอกลักษณะของบุคคลทีมเีจตคติทางวิทยาศาสตร์  (ตอ่)  
คุณลักษณะ ลักษณะบ่งชี / พฤติกรรม 

7. มเีจตคติทีดีตอ่ 

วทิยาศาสตร์ 

1. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ทีเกียวกบัวิทยาศาสตร์  

2. ศรัทธาและซาบซึงในผลงานทางวทิยาศาสตร์  

3. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. ตระหนักในคณุและโทษของการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

5. เรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์อยา่งสนุกสนาน  

6. เลือกใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั 

7. ตงัใจเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ 

8. ใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งมคีุณธรรม  

9. ใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใครค่รวญ
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย  

8. ความสามารถใน
การทํางานรว่มกบั
ผูอื้น  

1. เห็นคณุคา่ของการทาํงานร่วมกบัผูอื้น  

2. เต็มใจทีทาํงานรว่มกบัผู้อืน  

3. ประพฤติและปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงของกลุม่ 

4. งดเวน้การกระทาํอนัเป็นผลเสียหายแกส่ว่นรวม  

5. เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน  

6. รู้จกับทบาทของตนทีได้รับมอบหมายจากกลุม่ 

7. รู้จกัขอความรว่มมือและให้ความรว่มมือกบัผูอื้น  

9. ความประหยัด 

 

 

 

1. ยินดีทีรักษาซอ่มแซมสิงทีชาํรุดให้ใชก้ารได้ 
2. เห็นคณุคา่ของการใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งประหยดั  

3. เห็นคณุคา่ของวสัดุทีเหลือใช  ้

4. ใชส้ารหรือวสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ ในปริมาณทีเหมาะสมและ
ประหยดั 
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จิตตนิสัยเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Habit of mind) 
 ความหมายของจิตตนิสัย 
 นักการศึกษาหลายทา่นให้ความหมายของจิตตนิสัย ดงันี  
 มาซาโน (Marzano, 1994) ให้ความหมายของจิตตนิสัยไวว้า่ เ ป็นลักษณะของบุคคลทีใช ้
ความคิดเป็นนิสัย ซึงกระบวนการคิดเองอาจต้องตรวจสอบโดยการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีก าร
ประเมนิผลความเสียงและผลทีเกดิตามมา 
 คอสตาและคอลลิค (Costa and Kallick, 2000A: 21) กลา่ววา่ จิตตนิสัยเ ป็นลักษณะของ
บุคคลทีใ ช ้ความคิดในการทํา งานจนเ ป็นนิสัยทํา ให้ สามารถเผชิญก ับสิงตา่ ง  ๆ  ได้อยา่ง มี
ประสิทธิภาพ ชว่ยสง่เสริมให้สังคมมเีมตตากรุณาและมคีวามเห็นอกเห็นใจกนั  

 กระทรวงศึกษาของรัฐแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Department of Education,1995) ให้
ความหมายของจิตตนิสัยไวว้า่ เป็นลกัษณะบุคคลทีใช ้ความคิด เจตคติในการทํางานในการเ รียนรู้
ตลอดชีวติ 

 ดงันันอาจกลา่วไดว้า่ จิตตนิสัยเชิงวิทยาศาสตร์ คือ ลักษณะของบุคคลทีใช ้ความคิดหรือ
กระบวนการคิดตามแนวทางวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

 องค์ประกอบของจิตตนิสัยเชิงวิทยาศาสตร์ 

 สมาคมอเมริกา (The American Association for the Advancement of 

Science(AAAS),1990: 183-193) กลา่วถึง เป้าหมายของการจดัการศึกษาวทิยาศาสตร์ สิงหนึงทีควร
พฒันาให้เกดิขึนในตวัผูเ้รียน  คือ จิตตนิสัยเชิงวทิยาศาสตร์ ซึงมอีงค์ประกอบดงันี  

 1. คา่นิยมและเจตคติ (Values and Attitude) 

  คา่นิยมของบุคคลในวิทยาศาสตร์ (The Value Inherent in Science)  

  คา่นิยมทางสังคมเกยีวกบัวิทยาศาสตร์ (The Social Value of  Science)  

  เจตคติตอ่การเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์ (Attitude toward Learning Science)  

 2. ทกัษะ (Skill)  

  ทกัษะในการคาํนวณและประมาณคา่ (Computation and Estimation) 

  ทกัษะในการสังเกตและการปฏิบัติ (Manipulation and Observation)  

  ทกัษะในการสือสาร (Communication)  

  การแสดงเหตุผลในการโตแ้ยง้ (Critical Response to Argument) 

 เบนทิล; อิเบิร์ท; และอิเบิร์ท (Bently, Ebert and Ebert, 2000: 53) กลา่วไวว้า่ควรสนับสนุน
การสอนวทิยาศาสตร์ให้ผูเ้รียนเกดิจิตตนิสัยเชิงวทิยาศาสตร์ ซึงประกอบด้วยมิติของความรู้สึกและ
สติปัญญาดงันี 
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 1. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 

 2. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 

 3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

 4. การให้ความรว่มมอื (Cooperativeness) 

 5. ความใจกวา้ง (Openness) 

 6. ความหว่งใยสิงแวดลอ้ม (Concern for the Environment) 

 7. ความมุง่มนั (Precision) 

 8. การริเริมและความเพียรพยายาม (Initiative and Persistence) 

 9. ความสงสัย (Skepticism) 
 มาตรฐานแปซิฟิกเพือความเป็นเ ลิศ (Pacific Standards for Excellence : Online) กลา่วถึง 
จิตตนิสัยของผูที้รู้เรืองวทิยาศาสตร์ (Scientifically literate) ไวด้งันี 

 1. ทกัษะในการสืบสวนหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science Inquiry Skill) ได้แกก่ารตัง
คาํถาม การจินตนาการ การชา่งประดิษฐ์คิดคน้ดว้ยตนเอง  มีหลักตรรกะ  หลักฐานจากการทดลอง 
การวดั และการสังเกตอยา่งระมดัระวงั 

 2. มีแน วโน้ มลักษณะ จิตใ จและเ จตคติทาง วิทยาศาสตร์  (Scientific Attitudes and 

Disposition) บุคคลทีมีความรู้เ รือง วิทยาศาสตร์จะ เป็น ผู้ทีมีความอยาก รู้อยากเ ห็น  ความคิด
สร้างสรรค์ การมใีจเปิดกวา้ง และความไมเ่ชือหรือสงสัย 

 3. การคิดวิเคราะห์  (Critical Thinking) การตัดสินความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากหลักฐาน
ขอ้มลูการแยกขอ้เท็จจริงออกจากความคิดเห็น การแยกอคติออกจากขอ้โตแ้ยง้ 

 ลีและเฟร็ด (Lee & Fradd ,1998) ไดก้ลา่ววา่จิตตนิสัยเชิงวิทยาศาสตร์มีความเกียวข้องกบั
คา่นิยมและเจตคติ ดงันี 

 1. เจตคติและคา่นิยมโดยทวัไปของมนุษย์ 

  ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 

  ความสามารถทีจะเขา้ใจอยา่งลึกซึง (Insight) 

  ความสนใจ (Interest) 

  ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 

  ความขยนัหมนัเพียร (Diligence) 

  ความเพียรพยายาม (Persistence) 

 2. เจตคติและคา่นิยมทีสําคญัทางวทิยาศาสตร์ 

  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
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  การเปิดใจยอมรับความคิดใหม ่ๆ (Openness to New Ideas) 

  ความคิดที เ ป็นอิสระและ คิดอย ่าง วิพ ากษ์วิจา รณ์  ( Critical and Independent  

Thinking) 

  ความอดทนเกยีวกบัสิงทีไมช่ดัเจน (Tolerance of Ambiguity or Uncertainty) 

  ความไมเ่ชือและสงสัย (Skepticism) 

  การคิดอยา่งมเีหตุผล (Reasoning) 

  การพิสูจน์ซึงขึนอยูก่บัการสังเกต (Empirical Verification) 

  การโต้แย้งด้วยพยานหลักฐานและหลักตรรกะ  (Arguments Based on Evidence 

and Logic) 

  การตงั ข้อ สัง เ กตมากกวา่ท้าทาย ผู้ รู้ ( Questioning rather than Deferring to  

Authority) 

 3. เจตคติและคา่นิยมสําหรับการแลกเปลียนเรียนรู้ 

  การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 

  การยินดีรว่มมอืกบัผูอื้น (Collaboration) 

  มคีวามรับผิดชอบตอ่การเ รียนรู้ร่วมกบัสังคม (Shared Responsibility for Learning 

with other in a Science Learning Community) 

 มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเคนช ัส (Kansas Science Education Standar, 2005: 

Online) ระบุตวัชวีดัจิตตนิสัยเชิงวทิยาศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้ธรรมชาติและความเป็นมาของ
วทิยาศาสตร์สําหรับนักเรียนเกรด 5 - 7 ประกอบดว้ย 

  ความซือสัตย์ (Honesty) 

  ความสงสัย (Demonstrates Skepticism Appropriately) 

  การเปิดใจกวา้งยอมรับแนวความคิดใหม ่(Open-Mindedness to New Ideas) 

  การตดัสินใจโดยใชห้ลกัฐานประกอบ (Decisions on Evidence) 

 จอร์น  ดิวอี (Frontier of Science: A Science Course for the Core Curriculum at Columbia 

University. Online; citing Dewey  John , 1938) ได้ให้ความหมายวา่ ตรรกะคือทฤษฏีเกียวกบัการ
สืบเสาะ  “Logic : The Theory of Inquiry” และได้กาํหนดคําวา่ “Scientific Habits of Mind” แล้ว
ระบุคณุลกัษณะไวด้งันี 

 1. การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) 

 2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

 3. การคิดอยา่งมเีหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 
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จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) 

ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
 ฮอนเดอร์ริช (Honderich, 1995) กลา่ววา่ จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) หมายถึง  การ
คิดทีอยูบ่นพืน ฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทรรศนะการมอง โลกแบบวิทยาศาสตร์ดัง นี 
วทิยาศาสตร์มคีวามสําคญัมากกวา่ศิลปะในการทาํความเขา้ใจเกียวกบัโลกหรือเหตุการณ์ทีต้องการ
ทาํความเขา้ใจ วธีิการทางวทิยาศาสตร์เ ป็นวิธีการทางปัญญาเพียงวิธีการเ ดียวทีได้รับการยอมรับ 
ปัญหาทางปรัชญาเป็นปัญหาทางวทิยาศาสตร์และจดัการไดด้้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์“Scientific” 

หมายถึง สิงทีเกยีวขอ้งกบัการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ชีนําหรือเกียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ ซึงใน
ทีนีหมายถึง ความรู้ทีไดม้าจากการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ 

 “Mind” หมายถึง แหลง่ของจิตสํานึก ความคิด ความรู้สึก ความโน้มเ อียง  หรือวิธีการคิด
ของบุคคล 

 “Scientific mind” หมายถึง จิตสํานึก ความคิด ความรู้สึก ความโน้มเ อียง  หรือวิธีการคิด
ของบุคคลทีใช ้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เ ป็นสิงชีนํา (Rowland Gordon : Online; citing Compact 

OED1991,1674 : 1084) 

 วสิเซอร์ (Visser, 2000:Online) กลา่วไวว้า่ จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) ประกอบด้วย
เจตคติ (Attitude) และทกัษะทางการคิด (Cognitive) เกียวกบัการย้อนคิดเกียวกบัความคิดของตน 
(Meta-Cognitive) ทีมลีกัษณะเป็นนิสัยของจิตใจในการวพิากษ์วจิารณ์ความรู้ของผู้รู้หรือความรู้เ ดิม
ทีมอียู ่ซึงแสดงถึงความมจีริยธรรมและสุนทรียศาสตร์ในระดบัสูงของบุคคล 

 สรุปไดว้า่ จิตวทิยาศาสตร์ (Scientific Mind) หมายถึง  ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวยัทีมตีอ่วชิาวทิยาศาสตร์  ไมว่า่เป็นความชอบ  ความสนใจ  เ ห็นคุณคา่  และเกิดแรงจูงใจใน
การ เ รียนวิทยาศาสตร์  รวมทังยัง เ ป็นการแสดงพฤติกรรมของ เ ด็กปฐมวยัทีมีตอ่การ เ รียน
วทิยาศาสตร์  ความพึงพอใจในการเรียนวทิยาศาสตร์  และสนใจทีจะคน้ควา้สิงใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 

 องค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) 
 สไมลิ (Smily : Online) ระบุองค์ประกอบของจิตวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 

 1. ความมเีหตุมผีล (Rationality) 

 2. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 

 3. ความมใีจกวา้ง (Open-Mindedness) 

 4. การคิดพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ (Suspended Judgment) 

 5. ความไมม่อีคติ (Objectivity) 
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 6. การคิดอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) 

 7. ความมุง่มนั (Persistence) 

 8. การคิดคน้ดว้ยตนเอง (Inventiveness) 

 9. ความเห็นอกเห็นใจผูอื้น (Caring) 

 10. ความซือสัตย์ (Honesty) 

 11. ความถอ่มตน (Humility) 

 โรว์แลน  (Rowland : Online) ได้ระบุองค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ Scientific Mind 

ประกอบดว้ย 

 1. เชือวา่ความรู้สามารถพิสูจน์ได ้(Verifiable Knowlead) 

 2. การพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบเกยีวกบัความนา่เชือถือ และข้อกาํหนดของเหตุการณ์ 
เพือการตัดสิน ใจ (Judgments of Trustworthiness,and Provision of Evidence for Making such 

Judgments) 

 3. มคีวามคิดวิพากษ์วิจารณ์ มีจิตสํานึกทีจะไมล่ําเ อียง  (หรือตระหนักและรับรู้ถึงสิงที
ลําเ อียง )  (Critical Mindset; a Conscious Attempt to be Unbiased (or to become aware of and 

acknowledge one’s biases) 

 4. ความสามารถในการปรับตวัและเปิดใจกวา้ง (Adaptability and Openness of Mind) 

 5. ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) 

 6. การรู้จักปฏิเสธความเชือทีไมม่ีการพิสูจน์  (The Ability to Recognize and an Attitude to 

Reject Dogma) 

 7. เสาะแสวงหาความเข้าใจจากสาเหตุ (Seeking to Understand Root Causes, not just 

Symptoms) 

 8. การมสีว่นรว่มในสังคมวทิยาศาสตร์ (Participation in a Scientific Community) 

  9. ความเข้าใจและใช ้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เชน่  ใช ้ภาษาและเครืองมือเกียวกบั
วิทยาศาสตร์ (an understanding and use of science, for example, the use of  scientific tools and 

language) 

 รอย (Roy, 2000:online)ไดก้ลา่วถึงจิตวทิยาศาสตร์ใน  2 มิติ คือ มิติความคิด (Thought)และ
จิตสํานึก (Conscience)ของการแสวงหาความรู้โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เพือให้ได้มาซึงความรู้ที
สมบูรณ์ โดยสรุปเป็นองค์ประกอบของจิตวทิยาศาสตร์ไดด้งันี  

 มคีวามสนใจในธรรมชาติ (Interesting nature) 

 มคีวามอยากรู้อยากเห็น (Inquisitive) 
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 มคีวามคิดสร้างสรรค์ (Creative) 

 มกีารคิดอยา่งอิสระดว้ยหลกัตรรกะ (Logical Freethinking) 

 มกีารคิดวเิคราะห์อยา่งวพิากษ์วจิารณ์ (Critical Analysis) 

 มกีารคิดเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง (Intuition) 

 สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท (2546 :  14-15) กลา่วไวว้า่ 
คณุลกัษณะทีชบีง่จิตวทิยาศาสตร์ (Scientific Mind)ได้แก  ่เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติตอ่
วทิยาศาสตร์ 

 1. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ เป็นลกัษณะนิสัยของผูเ้รียนทีคาดหวงัได้รับการพัฒนาโดยผา่น
กระบวนการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณุลกัษณะของเจตคติทางวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย 

  1.1 ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น 

  1.2 ความมุง่มนั อดทน รอบคอบ 

  1.3 ความซือสัตย์ 

  1.4 ความประหยดั 

  1.5 ความใจกวา้ง รว่มแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดของผูอื้น  

  1.6 ความมเีหตุผล 

  1.7 การทาํงานรว่มกบัผูอื้นอยา่งสร้างสรรค์ 

 2. เจตคติตอ่วทิยาศาสตร์ เป็นความรู้สึกทีผูเ้รียนมตีอ่การทาํกิจกรรมการเ รียนรู้วิทยาศาสตร์
ดว้ยกจิกรรมทีหลากหลาย คณุลกัษณะของเจตคติตอ่วทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย 

  2.1 พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ทีเกยีวกบัวทิยาศาสตร์ 

  2.2 ศรัทธาและซาบซึงในผลงานทางวทิยาศาสตร์ 

  2.3 เห็นคณุคา่และประโยชน์ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.4 ตระหนักในคณุและโทษของการใชเ้ทคโนโลยี 

  2.5 เรียนหรือเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์อยา่งสนุกสนาน  

  2.6 เลือกใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั 

  2.7 ตงัใจเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

  2.8 ใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งมคีณุธรรม 

  2.9 ใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใครค่รวญ ไตร่ตรองถึงผลดีและ
ผลเสีย 
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 สรุปไดว้า่ องค์ประกอบของจิตวทิยาศาสตร์ดงัทีกลา่วมาข้างต้นนันมีลักษณะทีเหมือนกนั
โดยแบง่ออกไดเ้ป็นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ และ  เจตคติตอ่วิทยาศาสตร์  ซึงก็คือ ความรู้สึกข้างใน
จิตใจของแตล่ะบุคคลทีมตีอ่การเรียนวทิยาศาสตร์โดยใช ้วิธีการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพือให้เกดิเป็นความรู้ใหม ่ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาและสังเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ของนักการศึกษา
หลายทา่น เพือเป็นแนวทางในการศึกษาจิตวทิยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัตอ่ไป  ดงัตารางที 3 

 

ตารางที 5  ตารางสังเคราะห์จิตวทิยาศาสตร์ 

รายการ 
 
 
 
 
ชือเจ้าของ 
แนวคดิ 

1.
 อย

าก
รู้อ

ยาก
เห็
น 

2.
 พย

ายา
มห

าห
ลัก

ฐา
นต่

าง 
 ๆ

ทีน่
าเช

ือถื
อไ

ด้ 
 3.

 มีใ
จก

วา้ง
 

4.
 มีค

วา
มห

นัก
แน่

น 

5.
 ไม่

ตดั
สิน

ด้ว
ยอ

าร
มณ์

 

6.
 ไม่

ลง
ขอ้

สรุ
ปเม

ือย
ังไม่

มหี
ลัก

ฐา
น 

7.
 เค

าร
พใ

นค
วา
มค

ดิเห็
นข

อง
ผูอ้ื

น 

8.
 ไม่

เชือ
คาํ
พูด

ทีย
ังไ
ม่ม

ีขอ้
พสิ

ูจน์
 

9.
 ไม่

เชือ
โช

คล
าง 

 10
. ย

ึดถื
อค

วา
มจ

ริง 
 11

. เต
ม็ใ

จที
จะ

ตอ
บข

อ้ซ
กัถ

าม
 

12
. ค

วา
มป

ระ
หย

ัด 

1.Victor  1978             

2.  Heiss and 

Other  1954 
            

3.  Saunders  1955             

4. Victor and 

Zakhariades  1975 
            

5. Haney  1964  

Thurber  and  

Collette  1970 

            

6. Sunal  W.D.  

and   Sunal  S.C.  

2003 

            

7. Gega  and 

Perter   1998 
            

8. Gega 1986             

9.  Bently , Ebert  

and Ebert  2000 
            

10. Lee  and  

Fradd  1998 
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ตารางที 5  ตารางสังเคราะห์จิตวทิยาศาสตร์ (ตอ่) 
รายการ 

 
 
 
 
ชือเจ้าของ 
แนวคิด 

1.
 อย

าก
รู้อ

ยาก
เห็
น 

2.
 พย

ายา
มห

าห
ลัก

ฐา
นต่

าง 
 ๆ

ทีน่
าเช

ือถื
อไ

ด้ 
 3.

 มีใ
จก

วา้ง
 

4.
 มีค

วา
มห

นัก
แน่

น 

5.
 ไม่

ตดั
สิน

ด้ว
ยอ

าร
มณ์

 

6.
 ไม่

ลง
ขอ้

สรุ
ปเม

ือย
ังไม่

มหี
ลัก

ฐา
น 

7.
 เค

าร
พใ

นค
วา
มค

ดิเห็
นข

อง
ผูอ้ื

น 

8.
 ไม่

เชือ
คาํ
พูด

ทีย
ังไ
ม่ม

ีขอ้
พสิ

ูจน์
 

9.
 ไม่

เชือ
โช

คล
าง 

 10
. ย

ึดถื
อค

วา
มจ

ริง 
 11

. เต
ม็ใ

จที
จะ

ตอ
บข

อ้ซ
กัถ

าม
 

12
. ค

วา
มป

ระ
หย

ัด 

11. Kansas  

Science  Eduation  

Standard  2005 

            

12. Dewey  John 

1938 
            

13. Smiley : 

Online  
            

14. Rowland  : 

Online  
            

15. Roy : Online             

16. ภพ   
เลาหไพบลูย์ 2542 

            

17. สุโขทยั 

ธรรมาธิราช  2537 
            

18. สสวท 2546              

  

 จากตารางสังเคราะห์แนวคิดตา่ง ๆ ดา้นจิตวทิยาศาสตร์ พบวา่  จิตวิทยาศาสตร์ด้านอยากรู้
อยากเห็น มจีาํนวนมากทีสุด รองลงมาคือ มีใจกวา้งและไมล่งข้อสรุปเมือยัง ไมม่ีหลักฐาน  ดังนัน
ผูว้จิยัไดน้ําอยากรู้อยากเห็น และไมล่งขอ้สรุปเมอืยงัไมม่หีลกัฐาน  มากาํหนดเป็นจิตวิทยาศาสตร์ที
ใชสั้งเกตเด็กปฐมวยัขณะทาํกจิกรรม โดยเปลียนชือจาก อยากรู้อยากเห็นเปลียนเป็นความสนใจใฝ่รู้  
ไมล่งขอ้สรุปเมอืยงัไมม่หีลกัฐาน เปลียนเป็น ความซือสัตย์  และผู้วิจัยได้เพิมเ รืองความรับผิดชอบ
เพราะเล็งเห็นวา่ความรับผิดชอบควรพึงให้เกดิกบัเด็กปฐมวยั  ในการวิจัยครังนีผู ้วิจัยจึงได้กาํหนด
จิตวทิยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัขึนมา 3 ดา้น คือ ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ด้านความรับผิดชอบและ
ดา้นความซือสัตย์ 
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จากทีกลา่วมาขา้งตน้เกยีวกบัจิตวทิยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั สถาบันส่ง เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (2551)  ได้ระบุเ ป้าหมาย สําคัญประการหนึงของการจัด
ประสบการณ์วทิยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยั คือ การพัฒนาให้เ ด็กมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคา่นิยม การใช ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์ที
กลา่วถึงนีเป็นคณุลกัษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลทีเกิดขึนจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช ้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไดแ้ก ่ความสนใจใฝ่รู้ ความมุง่มนั  อดทน  รอบคอบ ความรับผิดชอบ 
ความซือสัตย์  ประหยดั การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น ความมีเหตุผล และการทํางานร่วมกบั
ผูอื้นได้อยา่งสร้างสรรค์  Lind (2000)  , Charlesworth  and Lind (2007)  ระบุวา่ จิตวิทยาศาสตร์ที
สําคญัสําหรับเด็ก คือ ความอยากรู้ อยากเห็น  ความชา่งสงสัย การไมย่อ่ท้อตอ่ความล้มเหลวหรือ
ความมุง่มนั  และการมีทัศนคติทีดีตอ่ตนเอง   ดังนัน  จิตวิทยาศาสตร์ทีควรปลูกฝัง  สนับสนุน 
สง่เสริม ให้เกดิขึนตงัแตว่ยัเยาว ์คือ จิตวทิยาศาสตร์ด้านความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ ความมี
เหตุผล และความซือสัตย์ ซึงจิตวิทยาศาสตร์ทัง  4 ด้านนีสามารถส่ง เสริมให้เกิดขึนในเด็กวยั
ปฐมวยัได ้ซึงมคีวามสอดคล้องกบัระดับพัฒนาการของเ ด็กวยั 5-6 ขวบ กลา่วคือ เ ด็กในวยันีมี
ความอยากรู้อยากเห็น ชา่งสงสัย ชา่งซกัถาม โดยใชค้าํถาม “ อะไร ทาํไม อยา่งไร ” 

จิตวทิยาศาสตร์ ดา้นความสนใจใฝ่รู้ เป็นคณุลักษณะของเ ด็กทีชอบศึกษาหาความรู้กบัสิง
แปลกใหมร่อบตวั อยากรู้ อยากเห็น ชา่งซกัถาม เรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ อยา่งตอ่เ นือง  และมีเจตคติ
ทีดีตอ่การเรียน สามารถปรับตนเองให้ทนัตอ่ความเปลียนแปลงและสามารถอยูใ่นสังคมการเ รียนรู้
ไดอ้ยา่งมคีวามสุข หากเด็กไมส่นใจใฝ่รู้กลายเป็นคนล้าหลังไมท่ันโลก ลําบากตอ่การปรับตัวให้
สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยุคโลกาภิวฒัน์ (อารีย์ พันธ์มณี 2545)  ซึงความสนใจ
ใฝ่รู้เป็นตวับง่ชทีีสําคญัตามกบัมาตรฐานที 6 เด็กมคีวามสนใจใฝ่รู้ รักการอา่น  และพัฒนาตนเองตัว
บง่ชีที 1) รู้จกัตงัคาํถามเพือหาเหตุผล และมคีวามสนใจใฝ่รู้   2)  มีความกระตือรือร้นในการเ รียนรู้
สิงตา่งๆ รอบตวั และสนุกกบัการเรียนรู้

จิตวิทยาศาสตร์ด้านความซือสัตย์และความรับผิดชอบ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมพิลอดุลยเดช พระราชทานเนืองในวนัเ ด็กแห่งชาติปี 2531 ความ
ตอนหนึงวา่ “ ความซือสัตย์ สุจริตเป็นพืนฐานของความดีทุกอยา่ง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิด
มขึีนในตนเอง เพือจกัไดเ้ติบโตขึนเป็นคนดีมปีระโยชน์และมีชีวิตทีสะอาดทีเจริญมนัคง  ” ความ
ซือสัตย์จึงถือเป็นคณุลกัษณะสําคญัทีควรปลูกฝังให้ตงัแตเ่ยาวว์ยั เพราะถ้าเ ด็กวยันีมีความซือสัตย์ก็
เป็นผูใ้หญที่ซือสัตย์ในอนาคต   ความรับผิดชอบเป็นปัจจัยทีสําคัญทีทําให้มนุษย์ประสบผลสําเ ร็จ
ในการประกอบกจิการงานทังปวง  กิจกรรมทีสําคัญยอ่มต้องการผู้ทีมีความรับผิดชอบสูง   ความ
รับผิดชอบมคีวามสําคญัตอ่เด็กและสังคมมาก มคีวามจําเ ป็นทีต้องปลูกฝังให้เกิดกบัคนไทยทุกคน 
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โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ซึงเป็นกาํลงัของชาติในการพัฒนาประเทศ เพราะเ ด็กทีมีความรับปิด
ชอบ จะเติบโตเป็นผู้ใหญที่มีความรับผิดชอบ ( จินตนา จันทร์ดา 2550 : 4) ซึงความซือสัตย์และ
ความรับผิดชอบนีเป็นตวับง่ชทีีสําคญัตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัระบุมาตรฐานด้านคุณภาพ
มาตรฐานที 1 เ ด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมทีพึงประสงค์   ตัวบง่ชีที 1)  มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงรว่มกนั 2) มคีวามซือสัตย์สุจริต 

ดงันันในการวจิยัครังนีผูว้จิยัสรุปไดน้ําองค์ประกอบจิตวทิยาศาสตร์ทีพึง เกิดกบัเ ด็กปฐมวยั 
3 ด้าน ได้แก  ่ความสนใ จใ ฝ่ รู้ ความรับผิดช อบและความซือสัตย์ มา ศึกษาร่วมก ับการจัด
ประสบการณ์การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E โดยคณุลกัษณะ 3 ดา้น มรีายละเอียด ดงันี 

1.  ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีมีความพยายามสืบเสาะหาความรู้
ใหม ่ๆ ดว้ยวธีิการสังเกต  การสํารวจและการแสวงหาข้อมูลในสิงทีสนใจ  ผา่นการใช ้ประสาท
สัมผสัและอุปกรณ์ตา่ง ๆ ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  เพือให้ไดค้วามรู้ 

 2.  ความรับผิดชอบ  หมายถึง   พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีสามารถทํากิจกรรมทีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จดว้ยความเพียรพยายามของตนเองโดยไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรค และยอมรับผลที
เกดิขึนจากการกระทาํของตนเอง 

 3.  ความซือสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีแสดงข้อมูลด้วยความถูกต้อง  บันทึก
ขอ้มลูตามความเป็นจริง เห็นคณุคา่ของการนําเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริง    นําเสนอข้อมูลทีเ ป็น
จริงของตนเองแมจ้ะเป็นผลทีแตกตา่งจากคนอืนกต็าม 

  
งานวิจัยทเีกียวข้องกับการคิดแก้ปัญหา 

งานวิจัยในประเทศ 

ศิรินาถ   บวัคลี (2549 : บทคดัยอ่)  ได้ทําการวิจัยเ รืองการพัฒนาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงงาน  กลุม่ตัวอยา่งทีใช ้ในการวิจัย  
คือ  เด็กปฐมวยัชนัปีที 3 โรงเรียนวดับา้นโป่ง “ สามคัคีคุณูปถัมภ์ ” จังหวดัราชบุรี  จํานวน  20 คน  
ผลการวจิยัพบวา่ !) ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยักอ่นและหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงงานแตกตา่งกนัอยา่งมนีียสําคญัทางสถิติทีระดบั.01 โดยคะแนนหลังการจัด
ประสบการณ์แบบโครง งานสูงกวา่กอ่นการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน  2)  เ ด็กปฐมวยัมี
ความสามารถในการทาํโครงงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดี คือ เ ด็กปฐมวยัมีความสามารถในการ
ทาํโครงงานดอกอญัชนัได ้ มคีวามตงัใจกระตือรือร้นในการศึกษษคน้ควา้ มีความรับผิดชอบในการ
ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย  มกีารวางแผนการทํางาน  มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและสรุปผลงาน
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กลุม่ 3) เด็กปฐมวยัมคีวามคิดเห็นวา่การจัดประสบการณ์แบบโครงงานทําให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง    
มโีอกาสแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั มปีฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งเด็กกบัเด็ก และเด็กกบัครู  

ณฏัฐนิช  สะมะจิตร์ (2551 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิัยเ รืองการพัฒนาความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวิจัย กลุม่ตัวอยา่งทีใช ้ในการ
วิจัย   คือ   เ ด็กปฐมวยั  จําน วน  25 คน  ภาคเ รี ยน ที 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเ รียน วดักง ลาด            
ตาํบลห้วยดว้น  อาํเภอดอนตูม  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 จังหวดันครปฐม 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผู้เ รียนช ันอนุบาลปีที 2 กอ่นและหลัง
ไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวจิยั แตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

โดยเฉลียคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผู้เ รียนได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการวจิยัสูงกวา่กอ่นไดรั้บการจัดประสบการณ์ ผู ้เ รียนมีความสามาถในการ คิดแกปั้ญหา
ของตนเองทีเกยีวขอ้งกบัผูอื้นสูงกวา่ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผู้อืน  2 )  ความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนทีมตีอ่การจดัประสบการณ์ดว้ยกระบวนการวิจัย โดยภาพรวมอยูใ่นระดับชอบมาก ทํา
ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดขณะเรียนรู้ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ผูเ้รียนไดแ้กปั้ญหาของตนเองและปัญหา
ของผูอื้น ดา้นบรรยากาศ ผูเ้รียนสนุกสนานขณะเรียนรู้ ชอบทํางานกลุม่ร่มกบัเพือนและต้องการ
เรียนรู้ดว้ยการจดัประสบการณ์แบบกระบวนการวจิยัอีก 

วรารัตน์ ธุมาลา (2553 : บทคดัยอ่)  ได้ทําการวิจัยเ รืองความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัทีไดรั้บการจดักจิกรรมศิลปสร้างสรรค์ กลุม่ตวัอยา่งทีใช ้ในการศึกษาครังนี  เ ป็นเ ด็ก
ปฐมวยัชาย – หญิงทีมอีายุ 4 - 5 ปี ทีศึกษาอยูใ่นระดับช ันอนุบาลปีที 2 ภาคเ รียนที 2 ปีการศึกษา 
2552 จาํนวน 29 คนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกดัมหาวิทยาลัยราชภ ัฏสวนดุสิต  ผลการวิจัย
พบวา่ เ ด็กปฐมวยัทีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
เหมาะสมมากขึน อยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

งานวิจัยทเีกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
งานวิจัยในประเทศ 

ปรมาภรณ์ ทองสุ (2550 : บทคดัยอ่)ไดท้าํการวิจัยเ รืองการพัฒนาการคิดทางบวกสําหรับ
เด็กปฐมวยัดว้ยกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กลุม่ตัวอยา่งทีใช ้ในการวิจัยครังนีเ ป็น 
เด็กปฐมวยั ชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ทีกาํลัง ศึกษาอยูใ่นช ันอนุบาลปีที 2 ภาคเ รียนที 2 ปีการศึกษา 
2548 โรงเรียนอนุบาลกนัทรารมย์   อาํเภอกนัทรารมย์ จงัหวดัศรีสะเกษ จํานวน  30 คน  ผลการวิจัย
พบวา่เด็กปฐมวยัทีไดรั้บการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถด้านการ
คิดทางบวกหลังการทดลองสูงกวา่กอ่นการทดลอง  อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01 และ
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แตกตา่งจากกลุม่เด็กปฐมวยัทีไดรั้บการจดักจิกรรมการเ รียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดบั .01 ทงัโดยรวมและรายดา้น 

ชนัญญา ไทยนิวฒัน์วไิล (2551 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเ รืองผลของการจัดประสบการณ์
วทิยาศาสตร์โดยใชว้ธีิวฏัจกัรการสืบสอบหาความรู้ ทีมตีอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เ ด็กอนุบาลกลุม่ตัวอยา่งทีใช ้ในการวิจัย คือ เ ด็กอายุ 5-6 ปี โรงเ รียนเทศบาลวดัโคกสะท้อน   
จาํนวน 64 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลองทีใช ้การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีวฏัจักรการสืบ
สอบหาความรู้ จํานวน  32 คน  และกลุม่ควบคุมทีใช ้การจัดประสบการวิทยาศาสตร์แบบปกติ 
จาํนวน 32 คนผลการวจิยัพบวา่ หลงัการทดลอง กลุม่ทดลองมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สูงกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

จิราวรรณ  จันทะศรี  ( 2553 : บทคัดย ่อ)  ได้ทําการวิจัยเ รือง  การศึกษาทักษะการคิด
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุม่ตัวอยา่งทีใช ้ใน
การวจิยัครังนีเป็นเด็กปฐมวยัทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชนัอนุบาลปีที 3 โงเ รียนปรีชานุศาสน์  อําเภอเมือง 
จังหวดัชลบุรี ภาคเ รียนที 2 ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบวา่ 1)  เ ด็กปฐมวยัทีได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ มทีกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยรวมและรายด้าน  ได้แก  ่การคิด
แกปั้ญหาของตนเองทีต้องแกไ้ขทันที  การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีไมต่้องแกไ้ขทันที การคิด
แกปั้ญหาของตนเองทีเกยีวข้องกบัผู้อืนและการคิดแกปั้ญหาของผู้อืนสูงหวา่กอ่นได้รับการจัด
ประสบการณ์อยา่งมนีียสําคญัทางสถิติทีระดับ.05 2)  เ ด็กปฐมวยัทีได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ มทีกัษะการคิดแกปั้ญหาโดยรวมและรายดา้น ได้แก  ่การคิดแกปั้ญหาของตนเอง
ทีตอ้งแกไ้ขทนัที  การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีไมต่้องแกไ้ขทันที การคิดแกปั้ญหาขอตนเองที
เกยีวขอ้งกบัผูอื้นและการคิดแกปั้ญหาของผูอื้นสูงกวา่เกณฑ์ อยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

พนิตสุภา  โกศิลา (2553 : บทคัดยอ่)  ได้ทําการวิจัยเ รือง   การพัฒนาทักษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร์และคณุลกัษณะดา้นจิตพิสัยสําหรับเด็กปฐมวยั โดยใช ้กิจกรรมการเ รียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ กลุม่เป้าหมายทีใชใ้นการวจิยัเป็นนักเรียนชนัอนุบาลปีที 2 โรงเ รียนคําใหญว่ิทยา  
อําเภอห้วยเม็ก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เ ขต 2 ทีกาํลัง เ รี ยนในภาคเ รียนที 1               

ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 15 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1) การพฒันากิจกรรมการเ รียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้สําหรับเด็กปฐมวยัทัง  3 วงจร โดยภาพรวม คิดเ ป็นร้อยละ  77.21 ทําให้นักเ รียนมี
ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์สูงขึนอยา่งตอ่เนือง 2) การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวยั ทีไดรั้บการจดักจิกรรมการเ รียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยรวมทัง  4 

ทกัษะคิดเป็นร้อยละ 87.22 ซึงสูงกวา่เกณฑ์การผา่นทีตงัไว ้ 3)  คุณลักษณะด้านจิตพิสัยสําหรับเด็ก
ปฐมวยั ทีไดรั้บการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ โดยภาพรวมมี
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คา่เฉลีย 2.70 มคีณุลกัษณะดา้นจิตพิสัยอยูใ่นระดบัดี  เมอืพิจารณารายด้านเ รียงลําดับจากมากไปหา
น้อย คือ ดา้นความสนใจ กา้นการปรับตวั ดา้นนิสัยการเรียนและดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 

งานวิจัยทเีกียวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์ 

 งานวิจัยในประเทศ 
 นิศารัตน์  อิสระมโนรส  (2552)  ศึกษาผลของการใชก้จิกรรมเลา่นิทานแบบไมจ่บเ รืองทีมี
ตอ่พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กวยัอนุบาล 3 ดา้น คือ พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความซือสัตย์  
พฤติกรรมทางจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความเอือเฟือเ ผือแผ ่ 
กลุม่ตวัอยา่งคือเ ด็กอนุบาลช ันปีที 1 ผลการวิจัยพบวา่เ ด็กวยัอนุบาลทีได้รับการใช ้กิจกรรมเลา่
นิทานแบบไมจ่บเ รืองมีคา่ เฉลียของคะแนนพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงกวา่เ ด็กทีได้รับการจัด
กจิกรรมการเลา่นิทานแบบปกติอยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .05โดยคา่คะแนนของพฤติกรรม
ทางจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบ และพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความเอือเฟือเ ผือแผสู่งกวา่คา่
คะแนนของพฤติกรรมทางจริยธรรมดา้นความซือสัตย์ 

ศศิธร  จนัทมฤก (2554 : บทคดัยอ่) การพัฒนารูปแบบการเ รียนการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และวฏัจกัรการสืบสอบหาความรู้เพือเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเ ด็ก
อนุบาลกลุม่ตวัอยา่งทีใชคื้อเด็กอนุบาลของโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราช ูปถัมภ์ 42 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี  1.รูปแบบการเ รียนการสอนทีพัฒนาขึนมี
องค์ประกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค์ เนือหา ขนัตอนการจดัประสบการณ์ และการประเมินการ
เรียนรู้  รูปแบบการเรียนการสอนมีหลักการ 4 ประการ คือ 1)  การเ รียนรู้เกิดขึนจากความสงสัย 
ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กอนันําไปสูก่ารสืบสอบหาความรู้  กอ่ให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
สร้างเป็นความรู้ของตนเอง  2) การเรียนรู้อาศัยประสบการณ์ตรงทีเ ด็กได้ลงมือกระทํา ได้สํารวจ
ตรวจสอบในแหลง่เรียนรู้ และได้แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทีหลากหลาย  3)  การเ รียนรู้อาศัย
ประสบการณ์เ ดิมเพือเชือมโยงกบัประสบการณ์ใหมผ่า่นการทบทวน  ไตร่ตรอง  และสะท้อน
ความคิด นําไปสูก่ารเรียนรู้เชิงนามธรรมทีสง่ผลตอ่ความคิดและการปฏิบัติ และ  4)  การเ รียนรู้อาศัย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสิงแวดลอ้มกอ่ให้เกดิการพฒันาความรู้ ทักษะ  และจิตวิทยาศาสตร์  
วตัถุประสงค์ คือ เพือเสริมสร้างจิตวทิยาศาสตร์ของเ ด็กอนุบาล จัดประสบการณ์ด้วยเนือหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล มีขนั ตอนการจัดประสบการณ์ 7 ขัน  คือ 1)  ขนัสร้าง ความสงสัย            
2) ขนัสํารวจตรวจสอบ  3) ขนัแลกเปลียนเรียนรู้  4)  ขนัสะท้อนความคิด  5)  ขนัสร้างความเข้าใจ  
6) ขนัประยุกต์การเรียนรู้ และ 7) ขนัประเมนิ  เครืองมือทีใช ้ประเมินการเ รียนรู้ คือ แบบประเมิน
มติิคณุภาพจิตวทิยาศาสตร์เด็กอนุบาล  2.ผลการทดลองใช ้รูปแบบการเ รียนการสอนตามแนวคิด
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การเรียนรู้จากประสบการณ์และวฏัจกัรการสืบสอบหาความรู้เพือเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเ ด็ก
อนุบาล ดงันี  2.1 เด็กอนุบาลกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลียของจิตวิทยาศาสตร์สูงกวา่กอ่นการทดลอง
อยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  2.2 เด็กอนุบาลกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลียของจิตวิทยาศาสตร์
สูงกวา่กลุม่ควบคุมอยา่งมีนัยสํ าคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดัง นัน  รูปแบบการ เ รียนการสอน ที
พฒันาขึนสามารถเสริมสร้างจิตวทิยาศาสตร์ของเด็กอนุบาลได ้

 

งานวิจัยทเีกียวข้องกับการคิดแก้ปัญหา  
งานวิจัยต่างประเทศ 
 กวัร์ (Goor, 1970) ไดท้าํการวจิยัพบวา่เ ด็กทีมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเชือมนัใน
ตนเองสูง จะมคีวามสามารถในการแกปั้ญหา มกีารถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
ใหม ่ๆ  ในการแกปั้ญหาไดดี้กวา่เด็กทีมคีวามคิดสร้างสรรค์ตาํ 

 ซิลวา บรูเนอร์และเจโนวา (Syliva,Bruner and Genova,1976 : 193, อา้งถึงใน  เปลว ปุริสาร 
2543 : 3) ไดท้าํการศึกษาพบวา่ เด็กทีไดรั้บประสบการณ์เลน่แบบอิสระสามารถแกปั้ญหาได้ดีกวา่
เด็กทีไดเ้ลน่โดยไดรั้บการชแีนะ กลา่วคือ เด็กทีไดเ้ลน่อิสระสามารถแกปั้ญหาได้หลายวิธี มีความ
พยายามตอ่เนือง มคีวามยืดหยุน่ในการแกปั้ญหาและเริมตน้แกปั้ญหาจากวิธีทีง ่ายไปสู่วิธีทียากขึน
ตามลาํดบั 

 เซคลี (Shakless, 1985) ไดศึ้กษาผลของการสอนเทคนิคการแกปั้ญหาอยา่งสรรค์ ทีมีตอ่
ความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั โดยแบง่กลุม่ตัวอยา่งเ ป็นกลุม่ทดลองเช ้า และกลุม่
ทดลองบา่ย กลุม่ควบคมุบา่ย กลุม่ทดลองไดรั้บการสอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ จํานวน  18 
บทเรียน ๆ ละ  30 นาที ในขณะทีกลุม่ควบคุมเ รียนตามหลักสูตรปกติ ผลการศึกษาพบวา่ กลุม่
ทดลองมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาสูงทีสุด 

 

 งานวิจัยทเีกียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
เมสัน (Mason, 1997 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการเรียนพีชคณิตดว้ยตนเองโดยใช ้การสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้กลุม่ยอ่ยของนักเรียนเกรด 9 มจุีดมุง่หมายเพือแสดงให้เ ห็นถึงองค์ประกอบทีมีผล
ตอ่ความสําเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใชก้ารสืบเสาะหาความรู้กลุม่ยอ่ย และแสดงให้เ ห็นวา่
องค์ประกอบเหลา่นันมผีลตอ่กระบวนการเ รียนรู้ของนักเ รียนอยา่งไร กลุม่ตัวอยา่งเ ป็นนักเ รียน
เกรด 9 จาํนวน 22 คน ทีเรียนพีชคณิต ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากนัในกลุม่ ผลงาน
ของนักเรียน การเขียนอธิบาย และการบา้นทีนักเรียนเขียนเกยีวกบัการเ รียนรู้คณิตศาสตร์ในแตล่ะ
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วนัของนักเรียน ผูว้จิยัเป็นผูส้รุปและตีความหมายจากการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบวา่ นักเ รียน เ รียนรู้
คณิตศาสตร์ไดดี้จาการสอนโดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กลุม่ยอ่ย ซึงสามารถสังเกตได้จาก
การสร้าง สรร ค์ความรู้ของนักเ รียน  นัก เ รียนสามารถเ รียนรู้การดําเ นิ นการทีซับซ้อนและ
ตีความหมายของลักษณะความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ ครูกบันักเ รียนและ
ความสัมพันธ์ของ การทดสอบก ับคะแนน  การเ รียน รู้ของ แต ่ละบุคคลขึนอยูก่บัการสร้า ง
ประสบการณ์และมมุมองของผูเ้รียนแตล่ะคน การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลเกิดขึนได้ดีขึนอยูก่บัผู ้เ รียน
คนอืนๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่งนักเรียนกบัครู ผูเ้รียนแตล่ะคนกบัครูมีอิทธิพลตอ่กนัและกนัซึง
เป็นความสัมพนัธ์ทีตอ้งพฒันา 

ทอมสัน (Thomson, 2000 : บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และการใช ้
ตวัแทนในการสืบเสาะหาความรู้วชิาคณิตศาสตร์ในระดบัวิทยาลัย โดยมีจุดมุง่หมายการศึกษาเพือ
1) เปรียบเทียบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัวิธีการใช ้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ใน
ระดบัวทิยาลยั 2 ห้องเรียนและ 2) เพือศึกษาลักษณะทัวไปของการใช ้ตัวแทนในการสืบเสาะหา
ความรู้ ศึกษาโดยการสังเกตการสอนจากครูและนักเรียน 2 ห้องเรียน  ในขณะทีมีการเ รียนการสอน
ในห้องปฏิบติัการวชิาแคลคลูสัสําหรับวทิยาศาสตร์ในชีวิต โดยดูจากสภาพทัวๆ  ไปในห้องเ รียน
และทกัษะการใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มกีารบนัทึกเทปและวีดีโอและสัมภาษณ์
ครู 1 คนกบันักเรียน 6 คน และศึกษาการเขียนรายงานการทดลองของนักเ รียน  ผลการศึกษาพบวา่
จุดมุง่หมายของครูและเวลามีผลตอ่การพัฒนาการสืบเสาะหาความรู้ การใช ้ แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ การใช ้สัญลักษณ์ และการใช ้ภาษาของนักเ รียนทังสองห้อง  เมือมีเวลามาก การ
ดําเ นินการการของห้อง เป็นการใช ้คําถามของนักเ รียนในการพัฒนาการใช ้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์และความเขา้ใจของนักเรียน และมกีารเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์ บอ่ยครัง 
แตถ่า้มเีวลาน้อยเพือให้ครอบคลุมหัวขอ้ตา่ง ๆ ในห้องเรียนดาํเนินไปด้วยคําถามและวิธีการของครู  
มกีารเชือมโยงคณิตศาสตร์กบัวทิยาศาสตร์น้อย นักเรียนทงัสองกลุม่คงไวซึ้งกระบวนการความคิด
รวบยอดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และสามารถประยุกต์วิธีการได้แตน่ักเ รียนมีความเชือมนัใน
การบอกครูในเรืองความสัมพนัธ์ของคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

งานวิจัยทเีกียวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์ 

 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Schulze (1987) ศึกษาผลของการใช ้เทคนิคแมแ่บบและวิธีสอนทีมีตอ่พฤติกรรมความ

ซือสัตย์ของนักเรียนอนุบาลและนักเ รียนเกรด 2 โดยมีนักเ รียนเข้าร่วมกลุม่ละ  60 คน  โดยใช ้วิธี
สอน 4 วธีิ คือ 1) ให้เพือนเป็นตวัแบบและครูอธิบายตามตัวแบบ 2)  ใช ้หุ ่นเชิดเ ป็นตัวแบบและครู
อธิบายตามตวัแบบ 3) ให้เพือนเป็นตวัแบบและครูสอนโดยตรง และ  4)  ใช ้หุ ่นเชิดเ ป็นตัวแบบและ
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ครูสอนโดยตรง ผลการศึกษาพบวา่ นักเรียนกลุม่ทีครูสอนโดยตรงมีความซือสัตย์สูงกวา่นักเ รียน
กลุม่ทีครูอธิบายตามตวัแบบอยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติ นักเรียนกลุม่ทีใช ้หุ ่นเชิดและครูสอนโดยตรง
มคีวามซือสัตย์สูงกวา่นักเรียนกลุม่ทีให้เพือนเป็นตวัแบบอยา่งมนีัยสําคญัทางสถิติ 

Eisner (1993) ทาํการศึกษา  พบวา่  การเรียนรู้ทีเกดิจากการเ รียนจากประสบการณ์ชว่ยให้
ผูเ้รียนทาํงานรว่มกบัผูอื้นได ้ มคีวามเข้าใจกระบวนการเ รียนการสอนทังหมดและสามารถเลือก
ตอบสนองไดห้ลากหลายวธีิ นอกจากนีการเรียนจากประสบการณ์ยงัชว่ยให้ผู ้เ รียนฝึกความสามารถ
ในการแกปั้ญหาและทกัษะการตีความไดเ้ป็นอยา่งดี 

 Hamer (2000)  ศึกษาผลการจดักจิกรรมในชนัเรียนโดยการประยุกต์ใช ้เทคนิคการสอนโดย
การเรียนรู้จากประสบการณ์  พบวา่เทคนิคการสอนโดยการเ รียนรู้จากประสบการณ์ชว่ยส่ง เสริม
การคิดแกปั้ญหา  เกดิความกระตือรือร้นในการเรียน  และชว่ยให้การทํางานร่วมกนัเ ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  

สรุป 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช  2546 หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนบา้นลาดใหญส่ามคัคี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง  ผู ้วิจัยสัง เคราะห์ได้
เ ป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วยการ สืบเ สาะหาความรู้แบบ 5E และนํารูปแบบไปจัด
ประสบการณ์พ ัฒนาความสามารถใ นการ คิดแกปั้ญหาของ เ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที  2         
โรงเรียนบา้นลาดใหญส่ามคัคี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อ .เมือง     
จ. สมทุรสงคราม ผูว้ิจัย พบวา่ การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E สามารถ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก ้ปัญหาของเด็กปฐมวยัได้อยา่งเ ป็นระบบ  ระหวา่ งการจัด
ประสบการณ์เด็กปฐมวยัมพีฒันาการทัง  4 ด้าน  ได้แก  ่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และดา้นสติปัญญา ดา้นรา่งกาย เด็กปฐมวยัได้มีโอกาสศึกษา ทดลอง  เ รียนรู้ ผา่นประสาทสัมผัส
ตา่ง ๆ  มปีฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ฝึกการคิดแกปั้ญหา ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  และสรุป
ความคิดรวบยอดเป็นความรู้ใหม ่ดา้นอารมณ์ จิตใจ เ ด็กปฐมวยัได้แสดงออกทางอารมณ์ด้วยการ
สือสาร พฒันาการรับรู้คณุคา่ของตนเอง  ซึงทําให้พ ัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้รับการพัฒนา
นําไปสูก่ารเรียนรู้ในระดับช ันตอ่ไป  ด้านสังคม เ ด็กปฐมวยัได้มีปฏิสัมพันธ์กบัเพือนเป็นกลุม่ 
พฒันาความอดทน เรียนรู้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งกนั  ดา้นสติปัญญา เ ด็กปฐมวยัสามารถนํา
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีขนัตอน  ดังนี  1)ขนัสร้างความสนใจ(Engagement) 2)  ขนัสํารวจ
และคน้หา(Exploration) 3)ขนัอธิบายและลงข้อสรุป(Explanation) 4)  ขนัขยายความรู้  (Elaboration)  
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และ 5) ขนัประเมิน  (Evaluation) เ ป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ในการคิดแกปั้ญหาของ
ตนเองทีเกยีวขอ้งกบัผูอื้นและการคิดแกปั้ญหาของผู้อืน  พฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ ทัง  3 ด้าน 
ไดแ้ก ่1) ความสนใจใฝ่รู้ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความซือสัตย์  โดยครูมีบทบาทในการเสริมแรงเ ด็ก
ปฐมวยัในทุกกจิกรรมเพือให้เด็กปฐมวยัคน้พบคาํตอบ และปฏิบัติกิจกรรมอยา่งเ ต็มความสามารถ 
เหมาะสมกบัวยัของเ ด็กปฐมวยั และเป็นเยาวชนทีดีและมีคุณภาพตอ่ไป สอดคล้องกบัผลจาก
งานวจิยัทีเกยีวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเ ด็กปฐมวยัทังในประเทศ
และตา่งประเทศ สรุปได้วา่ การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E สามารถ
สง่เสริมพฒันาการทงั 4 ดา้นของเด็กปฐมวยั นอกจากนัน  การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ทีผู ้วิจัย
สังเคราะห์ขึนสามารถพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัให้สูงขึน



 

บทท ี3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การวิจยัเรือง “ การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัทีได้รับการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง      
( Experimental  Research ) ประเภทการวิจยั แบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงั (The One – Shot Case  

Design) ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. ประชากร 
ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี ไดแ้ก่  เด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี   

ทีกาํลงัศึกษาอยูช่นัอนุบาลปีที 2  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556  ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายลาด
ใหญ่ จาํนวน 10 โรงเรียน สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จาํนวน 200 คน 
2.  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี  ไดแ้ก่ เด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายรุะหว่าง 5-6 ปี 

ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามคัคี ซึงไดจ้ากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Simple Random Sampling)โดยวธีิการจบัสลากห้องเรียนไดห้้องอนุบาลปีที 2 จาํนวน 23 

คน    
3.  ระยะเวลา  

การวิจยัครังนีใช้เวลาในการดาํเนินการจัดประสบการณ์ 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วนั               
วนัละ 45 นาทีในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตงัแต่วนัที 4 พฤศจิกายน –28 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

4. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
     เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัในครังนี ไดแ้ก่ 

 4.1  แผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ในการนีผูว้ิจยัไดน้ํา
รูปแบบการจดัประสบการณ์ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 และแนวทางการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวยัของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) มา
กําหนดเป็นหน่วยการจัดประสบการณ์โดยใช้แหล่งท่องเทียวและของดีประจําจังหวัด
สมุทรสงครามกาํหนดเป็นเนือหาสาระการเรียนรู้ของหน่วยการจดัประสบการณ์ จาํนวน 8 หน่วย 
คือ 1) หน่วยดอนหอยหลอด  2) หน่วยดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2   3) หน่วยแม่นําแม่กลอง         
4) หน่วยนาเกลือ  5) หน่วยปลาทูแม่กลอง   6) หน่วยป่าชายเลน 7) หน่วยมะพร้าว และ 8) หน่วย
นาํตาลมะพร้าว  จดักิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
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4.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยทดสอบการคิด
แกปั้ญหาของตนเองทีไม่เกียวขอ้งกบัผูอื้น จาํนวน 4 สถานการณ์  คือ (1) ถา้หนูรับประทานปลาทู
แลว้กา้งปลาติดคอ หนูทาํอยา่งไร (2) ถา้หนูไปปลูกป่าชายเลนแลว้โดนโคลนดูดขา  หนูทาํอยา่งไร 

(3) ถา้หนูอยากใชแ้วน่ขยาย แต่เพอืนกาํลงัใชอ้ยู ่หนูทาํอยา่งไร 4) ในขณะทีหนูยนืเขา้แถว หนูรู้สึก
ปวดปัสสาวะ หนูทาํอยา่งไร    

ปัญหาของผูอื้น คือ การกระทาํของผูอื้นแต่มีผลกระทบกบัตนเอง ไดแ้ก่  (1) ถา้หนูเห็น
เพอืนไม่กลา้เดินเขา้ไปในนาเกลือ  หนูทาํอยา่งไร (2) ถา้หนูพบกระเป๋าสตางคข์องคนอืนหล่นทีพืน 
หนูทาํอยา่งไร (3) ถา้มีนักท่องเทียวมาถามทางไปสุขา หนูทาํอย่างไร (4) ถ้าเพือนทาํรองเทา้
นกัเรียนหาย หนูทาํอยา่งไร 

4.3  แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ในการนีผูว้ิจยัไดก้าํหนด
พฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ทีตอ้งการใชใ้นการประเมินเด็กทงั  3 ดา้นไดแ้ก่         

  4.3.1  ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีมีความพยายามสืบ
เสาะหาความรู้ใหม่ ๆ มีการสังเกต มีความสนใจในการสาํรวจและแสวงหาขอ้มูลในสิงทีสนใจ  
โดยการใช้ประสาทสัมผสัและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  เพือให้ได้ความรู้ซึงมี
พฤติกรรมดงันี 

  มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรืองราวต่าง ๆ 

ชอบทดลองคน้ควา้ 
ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง อ่าน เพอืใหไ้ดรั้บความรู้เพมิขึน   

  4.3.2    ความรับผดิชอบ หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีสามารถทาํกิจกรรม
ทีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จดว้ยความเพยีรพยายามของตนเองโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และยอมรับ
การกระทาํของตนเองทีเกิดขึน  ซึงมีลกัษณะพฤติกรรมดงันี 

   ทาํงานทีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา 
   ดาํเนินการแกปั้ญหาจนกวา่จะไดค้าํตอบ 
  4.3.3  ความซือสัตย ์หมายถึง  พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีแสดงขอ้มูลดว้ยความ
ถูกตอ้ง บันทึกขอ้มูลตามความเป็นจริง เห็นคุณค่าของการนําเสนอขอ้มูลตามความเป็นจริง   

นาํเสนอขอ้มูลทีเป็นจริงของตนเองแม้เป็นผลทีแตกต่างจากคนอืนก็ตาม ซึงมีลกัษณะพฤติกรรม
ดงันี 

   บนัทึกผลหรือขอ้มูลตามความเป็นจริง 
5.  การสร้างและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
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 5.1  แผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  จํานวน 8 หน่วย  มีขันตอน
ดังนี 
 5.1.1  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546  คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั   
ขอ้มูลพฒันาการของเด็ก ศึกษาการสร้างแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

5.1.2  วเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 โรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามคัคี  
สภาพทีพึงประสงคข์องเด็กอาย ุ5 ปี ประสบการณ์สาํคญัและสาระทีควรเรียนรู้และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวยัของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท. ) โดยนาํมาบูรณาการกบัแหล่งท่องเทียวและของดีประจาํจงัหวดัสมุทรสงคราม 
 5.1.3  กาํหนดเนือหาโดยใช้แหล่งท่องเทียวและของดีประจาํจงัหวดัสมุทรสงครามและ
แนวทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวยัของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี( สสวท. )  ( 2551 ) เป็นหน่วยการจดัประสบการณ์ จาํนวน 8 หน่วย คือ 1) หน่วยดอน
หอยหลอด  2) หน่วยดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2   3) หน่วยแม่นําแม่กลอง  4) หน่วยนาเกลือ       
5) หน่วยปลาทูแม่กลอง   6) หน่วยป่าชายเลน 7) หน่วยมะพร้าว และ 8) หน่วยนําตาลมะพร้าว 
ดงัต่อไปนี  
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ตารางที 6  หน่วยการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

 

สัปดาห์ท ี ชือหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

วันทีจัด
ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมาย

เหตุ 

1 
 

 

หน่วย 

ดอนหอยหลอด 

 

วนัจนัทร์และ 

วนัองัคาร 
ลกัษณะทวัไปของหอยหลอด  

วนัพธุ ทศันศึกษาดอนหอยหลอด  

วนัพฤหสับดี  การจบัหอยหลอด  

วนัศุกร์ อาหารทีทาํจากหอยหลอด  

2 

 

หน่วย 

ดอกไมใ้นอุทยาน 

รัชกาลที 2 

วนัจนัทร์  
 

ลกัษณะ รูปร่าง กลิน สี ขนาด
และส่วนประกอบของดอกไม ้

 

วนัองัคาร และ 

วนัพฤหสับดี 

การจดักลุ่มดอกไมต้ามลกัษณะ
ของดอกไม ้

 

วนัพธุ  ทศันศึกษาอุทยานรัชกาลที 2  

วนัศุกร์ สีทีไดจ้ากดอกไม ้  

3 

 

หน่วยแม่นาํ 
แม่กลอง 

 

วนัจนัทร์  เมือง 3 นาํ    

วนัองัคาร  ทศันศึกษาแม่นาํแม่กลอง  

วนัพธุ  
 

การประกอบอาชีพบริเวณ
แม่นาํแม่กลอง 

 

วนัพฤหสับดี  ประโยชน์ของนาํ  

วนัศุกร์ การอนุรักษน์าํ  
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ตารางที 6 หน่วยการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท ี ชือหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

วันทีจัด
ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมาย

เหตุ 

4 หน่วยนาเกลือ 

วนัจนัทร์ ลกัษณะของเกลือเม็ดและ 

เกลือป่น 
 

วนัองัคาร  
 

การทาํนาเกลือ และอุปกรณ์ที
ใชท้าํนาเกลือ 

 

วนัพธุ 
 

การทดลองการเกิดผลึกเกลือ
ของนาํทะเล 

 

วนัพฤหสับดีและ 

วนัศุกร์ 

การใชเ้กลือถนอมอาหาร  

5 

 

หน่วยปลาทู 

แม่กลอง 

 

วนัจนัทร์ ลกัษณะของปลาทูแม่กลอง  

วนัองัคารและ 

วนัพธุ 
วธีิการจบัปลาทูแม่กลอง 

 
 

วนัพฤหสับดี อาหารและการประกอบอาหาร
จากปลาท ู

 

วนัศุกร์ คุณค่าทางอาหาร  

6 หน่วยป่าชายเลน 

วนัจนัทร์ ลกัษณะทวัไปของป่าชายเลน  

วนัองัคาร ความสาํคญัของป่าชายเลน  

วนัพธุ ตน้ไมใ้นป่าชายเลน  

วนัพฤหสับดี สตัวท์ีอาศยัในป่าชายเลน  

วนัศุกร์ การอนุรักษป่์าชายเลน  
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ตารางที 6 หน่วยการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท ี ชือหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

วันทีจัด
ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมาย

เหตุ 

7 

 

หน่วยมะพร้าว 

 

วนัจนัทร์ ลกัษณะทวัไปของมะพร้าว  

วนัองัคาร  ประเภทของมะพร้าว  

วนัพธุและ 

วนัพฤหสับดี 

ของเล่นของใชจ้าก
ส่วนประกอบของตน้มะพร้าว 

 

วนัศุกร์ ขนมทีทาํจากมะพร้าว  

8 
หน่วยนาํตาล
มะพร้าว 

วนัจนัทร์ ชนิดของนาํตาล  

วนัองัคาร ลกัษณะของนาํตาลมะพร้าว  

วนัพธุ อุปกรณ์การทาํนาํตาลมะพร้าว  

วนัพฤหสับดีและ
วนัศุกร์ 

ขนัตอนการทาํนาํตาลมะพร้าว
และทศันศึกษาบา้นทาํนาํตาล
มะพร้าว 
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 5.1.4  นาํหน่วยการจดัประสบการณ์ทงั 8 หน่วย ไปเขียนแผนการจดัประสบการณ์ดว้ย   
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ซึงมีขนัตอน  ดงันี 

1. ขนัสร้างความสนใจ (Engagement) ขนันีครูสร้างความสนใจโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 
เล่านิทาน ภาพประกอบ ของจาํลองและของจริง  ประสบการณ์เดิม  การใชค้าํถามซักถามปัญหาที
ตอ้งการรู้ เพือมากระตุน้ให้เด็กเกิดความสนใจ  อยากรู้อยากเห็น  อยากคิดแกปั้ญหา  โดยการสืบ
เสาะหาคาํตอบดว้ยตนเองหรือร่วมกบัเพอืน  โดยครูใชค้าํถามปลายเปิดถามเด็ก 

 2. ขนัสาํรวจและคน้หา (Exploration) ขนันีครูจดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัได้คน้หา
คาํตอบจากทีสงสยัและหาวธีิการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทีหลากหลายเช่น สาํรวจ  สงัเกต จากแหล่ง
การเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกหอ้งเรียน  เชิญวทิยากรใหค้วามรู้  ทาํกิจกรรมการทดลองเน้นการ
ลงมือปฏิบตัิและใหก้ระบวนการคิด ครูคอยทาํหนา้ทีอาํนวยความสะดวก ส่งเสริม กระตุน้ให้ฝึกคิด 
สงัเกต      

3. ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป (Explaination) ขนันีครูกระตุน้และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยั
ไดแ้สดงความคิดทีไดค้น้พบโดยใชข้อ้มูลจากการทดลองและประสบการณ์เดิมมาอภิปราย  ร่วมกนั
เพอืหาขอ้สรุป และหาแนวทางการคิดแกปั้ญหา  

4. ขนัขยายความรู้ (Elaboration) ขนันีครูเปิดโอกาสใหเ้ด็กปฐมวยันาํสิงทีไดจ้ากการสาํรวจ  
สงัเกต จากแหล่งการเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกหอ้งเรียน  เชิญวิทยากรให้ความรู้  การเล่านิทาน  
การสนทนาซักถาม ไปเชือมโยงกับความรู้เดิมทีเรียนมาแล้วเพือให้เด็กไดอ้ธิบายวิธีการในการ
แกปั้ญหาสถานการณ์อืน ๆ ต่อไป 
 5. ขนัประเมินผล (Evaluation) ขนันีครูประเมินองคค์วามรู้ของเด็กตามสภาพจริง ดูจาก
ผลงาน สังเกตพฤติกรรมขณะร่วมกิจกรรม และการตอบคาํถามเพือให้ทราบว่าเด็กมีความรู้อะไร  
อยา่งไร  

5.1.5  นาํแผนการจดัประสบการณ์ทีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
เพือพิจารณาความเหมาะสมของเนือหา  กิจกรรมการจดัประสบการณ์ทีช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  
การวดัผลและประเมินผล นาํแผนการจดัประสบการณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชียวชาญ 5 ท่าน
พิจารณาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC ( Index  of Item Objective : Congruence ) นาํมาคาํนวน
ค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี 

 

 

 



93 

      +1  =  แน่ใจว่าแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเนือหา 

       0  = ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E  
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเนือหา  

      -1  = แน่ใจว่าแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E ไม่
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเนือหา  
 ซึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง 0.60 – 1.00 ( ภาคผนวก ข หนา้ 133) และปรับปรุง
แกไ้ขแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E ตามทีผูเ้ชียวชาญแนะนาํ ดงันี 

   1. ปรับปรุงกิจกรรมการจดัประสบการณ์เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบติัจริง  เรียนรู้
จากของจริง สถานทีจริง 

   2. เปลียนหน่วยการจดัประสบการณ์จากหน่วยแปลงผกัไร้ดิน  เปลียนเป็น หน่วย
นาํตาลมะพร้าว เพอืเป็นการขยายความรู้จากหน่วย มะพร้าว และสอดคลอ้งกบัชุมชน 
 5.1.6 นําแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ไปใช้จัด
ประสบการณ์กบัเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
แผนภูมิที  3 ขนัตอนการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546   หลกัสูตรสถานศึกษา         
ขอ้มูลพฒันาการของเด็ก ความสมัพนัธข์องมาตรฐาน   สภาพทีพงึประสงคข์องเด็กอาย ุ5 ปี 
ประสบการณ์สาํคญัและสาระทีควรเรียนรู้  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 
          สร้างแผนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E   
 

      เสนอแผนการจดัประสบการณ์ต่ออาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ 

         จาํนวน 5 ท่านเพอืหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 

   

         ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัประสบการณ์แลว้นาํไปใชจ้ดัประสบการณ์กบัเด็กปฐมวยั 

         ชนัอนุบาลปีที 2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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5.2  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  
  เป็นการทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 2 ประเภท คือ ปัญหา
ของตนเองทีไม่เกียวขอ้งกบัผูอื้น จาํนวน 4 สถานการณ์ ปัญหาของผูอื้น จาํนวน 4 สถานการณ์ รวม 
8 สถานการณ์ โดยกาํหนดคะแนนเตม็สถานการณ์ละ 3 คะแนน รวมปัญหา 8 สถานการณ์  คะแนน
เตม็  24 คะแนน 

5.2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีหลกัการจากเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เพือเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

5.2.2  นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั  มากาํหนดเป็นสถานการณ์ปัญหา
เพือวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั  โดยใชส้ถานการณ์ทีเป็นสถานการณ์ที
สอดคล้องกับหน่วยการจดัประสบการณ์ทัง 8 หน่วยและเกียวข้องกับชีวิตประจาํวนัโดยให้
ครอบคลุมปัญหาทงั 2 ประเภท สถานการณ์ละ 4 ขอ้  รวมทงัหมด  8 ขอ้ ดงันี 

  ปัญหาของตนเองทีไม่เกียวขอ้งกบัผูอื้น   คือ  ปัญหาทีเกิดขึนจากความตอ้งการ
ของตนเองทีกระทาํขึน  และมีผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น  ตอ้งไดรั้บการแกปั้ญหาทนัที  ไดแ้ก่ 
   1)   ถา้หนูรับประทานปลาทูแลว้กา้งปลาติดคอ  หนูทาํอยา่งไร   
   2)   ถา้หนูไปปลูกตน้ไมท้ีป่าชายเลนแลว้โดนโคลนดูดขา   
      หนูทาํอยา่งไร 

   3)   ถา้หนูอยากใชแ้วน่ขยาย แต่เพอืนกาํลงัใชอ้ยู ่ หนูทาํอยา่งไร 
   4)  ในขณะทีหนูยนืเขา้แถว  หนูรู้สึกปวดปัสสาวะ  หนูทาํอยา่งไร  

  ปัญหาของผูอื้น  คือ  การกระทาํของผูอื้นแต่มีผลกระทบกบัตนเอง  ไดแ้ก่ 
  1)  ถา้หนูเห็นเพอืนไม่กลา้เดินเขา้ไปในนาเกลือ  หนูทาํอยา่งไร    

  2)  ถา้หนูพบกระเป๋าสตางคข์องคนอืนหล่นทีพนื  หนูทาํอยา่งไร     
  3)  ถา้มีนกัท่องเทียวมาถามทางไปสุขา   หนูทาํอยา่งไร   
  4) ถา้เพอืนทาํรองเทา้นกัเรียนหาย  หนูทาํอยา่งไร 
5.2.3  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาทงั 2  

ประเภท  ประเภทละ 4 ขอ้ รวมทงัหมด 8 ขอ้ มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนสีขนาด 5 นิว x 6 นิว 

ประกอบคาํบรรยายสถานการณ์ปัญหา โดยครูผูส้อนเป็นผูอ่้านคาํบรรยายภาพเพือให้เด็กได้คิด
แกปั้ญหาจากสถานการณ์ในภาพ 
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โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

3 หมายถึง  สามารถคิดแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัดี 

2 หมายถึง  สามารถคิดแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัพอใช ้

 1   หมายถึง  สามารถคิดแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
5.2.4  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ทีผูว้จิยัสร้างขึน เสนออาจารยท์ี

ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบพจิารณาใหข้อ้เสนอแนะเพอืนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

5.2.5  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปให้
ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน เพือพิจารณาความเหมาะสม และความเทียงตรง (Validity) โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Item-Objective Congrence) มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่าง 
0.60 – 0.80 ( ภาคผนวก ข หนา้ 142 ) 

5.2.6  ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาตามคาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน โดยปรับปรุง  ดงันี  

         1. ปรับการใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัวยัเด็กปฐมวยั 
         2. ไม่ควรระบุพฤติกรรมของแต่ละระดบัไวล่้วงหน้าควรนาํไปทดสอบเด็กก่อนแลว้

นาํคาํตอบของเด็กมากาํหนดเป็นระดบัคะแนน 
 5.2.7  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ไปใชเ้ป็นเครืองมือในการวจิยั 

ทงันีผูว้จิยักาํหนดคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหามาเทียบกบัคะแนนเฉลียร้อยละ 80    
 สาํหรับเกณฑ์การให้ความหมายค่าทีวดัได้จากการทดสอบหลังการจดัประสบการณ์วดั
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  ซึงมีหลกัเกณฑท์ีใชใ้นการใหค้วามหมาย  ดงันี 

ตารางที 7 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
ค่าเฉลีย ระดบัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

2.50 – 3.00 

1.50 – 2.49 

1.00 – 1.49 

ดี 

พอใช ้

ปรับปรุง 
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แผนภูมิที 4  ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลกัการจากเอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั   
  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กระดบัปฐมวยั   

 

 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาจากสถานการณ์         
ปัญหา 2 ประเภท  ประเภทละ 4 ขอ้ รวมทงั 8 ขอ้ มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนสีขนาด 
5 นิว x 6  นิว ประกอบคาํบรรยายสถานการณ์ปัญหา 

 
 

   เสนอแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาต่ออาจารยท์ีปรึกษา
 วทิยานิพนธเ์พอืตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขปรับปรุง 

 
 

   นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อ
 ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพอืหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC ) 

 
 

   ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแล้วนํา
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ไปใชท้ดสอบกบัเด็กปฐมวยัชนั
อนุบาลปีที 2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

5.3  แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  แบ่งออกเป็น  2 ตอน ดังนี 
  แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้สังเกต
พฤติกรรมเด็กในแต่ละดา้น   
 ขนัตอนการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ 

  5.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้องกับแบบสังเกต
พฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์  เพอืเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม
ตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ 
  5.3.2 นาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจยัมาสร้าง 
แบบสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์สาํหรับเด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย  3 ดา้น 
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คือ   1) ดา้นความสนใจใฝ่รู้  2) ด้านความรับผิดชอบ และ 3) ดา้นความซือสัตย ์  แต่ละดา้นจะมี
พฤติกรรมทีใชใ้นการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัในการแสดงออกขณะทาํ
กิจกรรมโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 3 ระดบั  ดงันี 
ตารางที 8 เกณฑค์ะแนนจิตวทิยาศาสตร์ 

คุณลักษณะจิต
วิทยาศาสตร์ 

คุณภาพ 
ดี 

(3) 
พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1.  ด้านความสนใจใฝ่รู้ 
 

มีความกระตือรือร้นต่อ
กิจกรรมและเรืองราวต่าง ๆ 

ตงัแต่ตน้จนจบ  ชอบ
ทดลอง คน้ควา้  ชอบ
สนทนา ซกัถาม ฟัง เพือให้
ไดรั้บความรู้เพิมขึน 

มีความกระตือรือร้นต่อ
กิจกรรมและเรืองราวต่าง ๆ 

ชอบทดลอง คน้ควา้ชอบ
สนทนา ซกัถาม ฟัง เพือให้
ไดรั้บความรู้เพิมขึนโดยมีผู ้
ชีแนะ 

ขาดความกระตือรือร้นต่อ
กิจกรรมและเรืองราวต่าง 
ๆ ไม่ชอบทดลอง คน้ควา้ 
ไม่ชอบสนทนา ซกัถาม 
ฟัง เพือให้ไดรั้บความรู้
เพิมขึน 

2.  ด้านความ
รับผดิชอบ 

 

ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย
ให้สมบรูณ์ตามกาํหนดและ
ตรงต่อเวลาและดาํเนินการ
แกปั้ญหาจนกว่าไดค้าํตอบ
ไดด้ว้ยตนเอง 

ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย
ให้สมบรูณ์ตามกาํหนดและ
ตรงต่อเวลาและดาํเนินการ
แกปั้ญหาจนกว่าไดค้าํตอบ
โดยมีผูชี้แนะ 

ไม่ทาํงานทีไดรั้บ
มอบหมายให้สมบรูณ์
ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลา และไม่ดาํเนินการ
แกปั้ญหาจนกว่าได้
คาํตอบ 

3.  ด้านความซือสัตย์ 
 

บนัทึกผลหรือขอ้มลูตาม
ความเป็นจริงไดเ้หมาะสม
กบัวยัทุกครัง  

บนัทึกผลหรือขอ้มลูตาม
ความเป็นจริงไดเ้หมาะสม
กบัวยัเป็นบางครัง  

ไม่สามารถบนัทึกผลหรือ
ขอ้มลูตามความเป็นจริง  

    สาํหรับเกณฑก์ารใหค้วามหมายค่าทีวดัไดจ้ากการสังเกตจิตวิทยาศาสตร์ซึงมีหลกัเกณฑท์ีใชใ้น
การใหค้วามหมาย  ดงันี 

ตารางที 9  เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนจิตวทิยาศาสตร์ 

ค่าเฉลีย ระดบัคะแนนจิตวทิยาศาสตร์ 

2.50 – 3.00 

1.50 – 2.49 

1.00 – 1.49 

ดี 

พอใช ้

ปรับปรุง 
 5.3.3  นําแบบทีสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  สร้างขึนไปให้
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบพจิารณาใหข้อ้เสนอแนะเพอืนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
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5.3.4 นําแบบทีสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  สร้างขึนไปให้
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of 

Item-Objective Congrence) เพือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใชภ้าษาและเนือหา มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง เท่ากบั  0.80 ( ภาคผนวก ข หนา้ 144 )   

5.3.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ตามคาํแนะนํา
อาจารยท์ีปรึกษาวทิยานิพนธแ์ละผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ดงันี 

1. เพมิพฤติกรรมทีตอ้งการสงัเกตของจิตวทิยาศาสตร์ในแต่ละดา้น 

2. ปรับคาํอธิบายระดบัคุณภาพของเกณฑก์ารใหค้ะแนนทงั 3 ระดบัใหช้ดัเจน 
 5.3.6 นาํแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ทีปรับปรุงแลว้ ไปใช้
กบัเด็กชนัอนุบาลปีที 2 ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

แผนภูมิที 5 ขนัตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ 
 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลกัการจากเอกสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั 

 แบบสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ 
  
 

 สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ 
 
 

 นาํแบบทีสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ สร้างขึนไปให้ 
  ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่านตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา(Content Validity) 

 
 

 นาํแบบสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ ไปทดลองใชก้บั 

 เด็กปฐมวยั ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง   
 

                               นาํแบบสงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์ ทีปรับปรุงแลว้           
ใชก้บัเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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6.  แบบแผนการวิจัย 
การศึกษาคน้ควา้ครังนี  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบหลงั 

 ( The  One – Shot Case  Design )  ( มาเรียม  นิลพนัธุ ์ 2555 : 143 )   
ตารางที 10  แบบแผนการวจิยัแบบ The  One – Shot Case  Design  

ทดลอง สอบ 

X T2 

 

สญัลกัษณ์ทีใชใ้นแบบแผนการวจิยั 
 X     หมายถึง     การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E                         

 T2    หมายถึง     การทดสอบหลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E                          

 
7.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง และไดป้ฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง กบัเด็ก
ปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  โรงเรียนบา้นลาดใหญ่สามคัคี  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  ภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2556  โดยดาํเนินการ ดงันี 

 1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพือขอความร่วมมือไปยงั
ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม  เพอืขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ก่อนดําเนินการสอน  ผู ้วิจัยได้ชีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย             
ชนัอนุบาลปีที  2  ทราบ เพือให้เด็กมีความเขา้ใจในการปฏิบตัิตนในการเรียน และมีความพร้อมที
เรียน 

 3. ดาํเนินการจดักิจกรรมตามรูปแบบการการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E  ทีผูว้จิยัสร้างขึน   
 4. ขณะดาํเนินการจดัประสบการณ์ในแต่ละวนั  ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัร่วมกนัสังเกต
พฤติกรรมจิตวทิยาศาสตร์ทงั 3 ดา้น  โดยบนัทึกพฤติกรรมเด็กแต่ละคนลงในแบบสงัเกตพฤติกรรม
ตามคุณลกัษณะของจิตวทิยาศาสตร์  
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 5. เมือสินสุดการจดัประสบการณ์แต่ละหน่วยตามแลว้ ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัการ
จดัประสบการณ์  โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  
 6. รวบรวมขอ้มูลจากคะแนนทีได้จากการวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาหลัง
เรียน 

 

 8.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลมีขนัตอนดงันี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาล
ปีที 2 หลังการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E วดัด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาโดยใชค้่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย  ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ ทดสอบค่าที One Sample t – test เมือเทียบกบัคะแนนเฉลียร้อยละ 80 
      2. การวิเคราะห์ขอ้มูล จิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชันอนุบาลปีที 2 วดัด้วยแบบ
สงัเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์ ขณะไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความสนใจใฝ่รู้ ดา้นความรับผิดชอบ และ
ด้านความซือสัตย  ์ในแต่ละด้านจะมีข้อความทีใช้ในการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยัในการ
แสดงออกขณะทาํกิจกรรมโดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน 3 ระดบั ไดแ้ก่  ดี  พอใช ้ ปรับปรุง โดยใช้
ค่าเฉลีย ( )  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
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บทท ี4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวจิยัครังนีเป็นการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัทีได้รับการ
จดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของเ ด็กปฐมวยัช ัน
อนุบาล ปีที  2 โรง เ รี ยนบ้านลาดใ หญส่ามัคคี  สํ านักงานเ ขตพืนทีการศึ กษาประถมศึกษา
สมทุรสงคราม  จาํนวน 23 คน โดยนําเครืองมือทีใช ้ในการวิจัย ได้แก  ่  แผนการจัดประสบการณ์
ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E   แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  และ  แบบ
สังเกตพฤติกรรมตามคณุลกัษณะจิตวิทยาศาสตร์   เพือเ ป็นการตอบสนองวตัถุประสงค์และตอบ
คาํถามการวจิยั  ผูว้ิจัยนําข้อมูลดังกลา่วมาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช ้ตาราง   
แผนภูมแิทง่ประกอบคาํบรรยาย  ซึงมรีายละเอียด  ดงันี 
 ตอนที 1      ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 
หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 ตอนที 2     ผลการศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  หลงัไดรั้บการจดั
ประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 
ตอนท ี1     ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชันอนุบาลปีที 2 หลังการ
จัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูนีเป็นการตอบคาํถามการวจิัยข้อที 1 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงัการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  สูง
กวา่เกณฑ์เมอืเทียบกบัคะแนนเฉลียร้อยละ 80 หรือไม ่ ซึงมรีายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 
   ตารางที  11 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงั
การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 

การทดสอบ N คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์
คะแนน
รอ้ยละ 80 

 S.D. t-test Sig 

หลงัการจดัประสบการณ์  ( Postest ) 23 24 19.20 22.13 1.45 9.65 0.05 
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จากตารางที 11 พบวา่ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 
หลังการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E มีคะแนนเฉลีย  ( ) เทา่กบั 22.13       
และมคีา่เบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทา่กบั 1.45  มีทดสอบสถิติ t – test เ ทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ  80 
พบวา่ มนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 แสดงวา่คะแนนเฉลียความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
เด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E    สูงกวา่
เกณฑ์ร้อยละ 80  
ตารางที 12 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัหลงัการจัดประสบการณ์
ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

สถานการณ์ 
หลังการทดลอง 

 S.D. ค่าร้อยละ ระดับความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา ลําดับท ี

ปัญหาของตนเองทไีม่เกยีวข้องกบัผู้อ ืน 
1. ถา้หนูรบัประทานปลาทแูลว้กา้งปลาตดิคอ  
หนูทาํอย่างไร 

2.65 0.57 88.33 ดี 4 

2. ถา้หนูไปปลูกป่าชายเลนแลว้โคลนดูดขาหนู
ทาํอย่างไร 

2.73 0.54 91.00 ดี 2 

3. ถา้หนูอยากใชแ้วน่ขยาย แตเ่พือนกาํลงัใชอ้ยู่ 
หนูทาํอย่างไร 

2.91 0.28 97.00 ดี 1 

4. ในขณะทหีนูยนืเขา้แถว หนูรูสึ้กปวดปัสสาวะ
มากหนูทาํอย่างไร 

2.69 0.55 89.66 ดี 3 

รวม  2.75 0.49 91.50 ดี 2 
ปัญหาของผู้อ ืน 
1.  ถา้หนูเห็นเพือนไม่กลา้เดินบนนาเกลือ  หนู
ทาํอย่างไร 

2.78 0.51 92.66 ดี 2 

2. ถา้หนูพบกระเป๋าสตางคข์องคนอืนหล่นทพีืน 
หนูทาํอย่างไร 

2.78 0.51 92.66 ดี 2 

3. ถา้มีนักท่องเทยีวมาถามทางไปสุขา   
หนูทาํอย่างไร 

2.65 0.57 88.33 ดี 4 

4. ถา้เพือนทาํรองเทา้หาย  หนูทาํอย่างไร 2.91 0.28 97.00 ดี 1 

รวม  2.78 0.45 92.66 ดี 1 
ภาพรวม  2.77 0.47 92.08 ดี 
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จากตารางที 12  พบวา่ โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 มีความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาหลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E อยูใ่นระดับดี (  = 2.77, 
S.D. = 0.47) คิดเป็นคา่ร้อยละ 92.08 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวร้้อยละ  80 ยอมรับสมมติฐานการ
วจิยัทีตงัไว ้ซึงเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 มคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผู้อืน( = 2.78 , 
S.D.= 0.51) สูงกวา่ปัญหาของตนเองทีไมเ่กยีวขอ้งกบัผูอื้น( = 2.75, S.D.= 0.49 ) 

เมอืพิจารณาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูอื้น  พบวา่ สถานการณ์ทีมีคา่เฉลียมาก
ทีสุด คือ สถานการณ์ที 4 ( = 2.91, S.D.= 0.28) รองลงมาคือ สถานการณ์ที 1 และสถานการณ์ที 2
มคีา่เฉลียเทา่กนั คือ ( = 2.78, S.D.= 0.51) และสถานการณ์ที 3 มคีา่เฉลียน้อยทีสุด คือ  
( = 2.65, S.D.= 0.57) 

เมอืพิจารณาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของตนเองทีไมเ่กียวข้องกบัผู้อืน   พบวา่ 
สถานการณ์ทีมีคา่เฉลียมากทีสุด คือ สถานการณ์ที 3 ( = 2.91 , S.D.= 0.28 )  รองลงมาคือ 
สถานการณ์ที 2 มคีา่เฉลีย คือ ( = 2.73, S.D. = 0.54)  สถานการณ์ที 4 ( = 2.69,S.D.= 0.55 )  และ
สถานการณ์ที 1 มคีา่เฉลียน้อยทีสุด คือ ( = 2.65, S.D.= 0.57) 

  
ตอนท ี2     ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชันอนุบาล ปีที 2  หลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

การวเิคราะห์ขอ้มลูนีเป็นการตอบคาํถามการวจิยัขอ้ที 2 เด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2   
มจิีตวทิยาศาสตร์ดา้นใดบา้งและอยูใ่นระดบัใดซึงมรีายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

ตารางที 13 คา่เฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานของจิตวทิยาศาสตร์ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ 

จิตวิทยาศาสตร์ 

 S.D. ระดับ
คุณภาพ 

ด้านความ
สนใจใฝ่รู้ 

ด้านความ
รับผิดชอบ 

ด้านความ
ซือสัตย์ 

 S.D.  S.D.  S.D. 
หน่วยดอนหอยหลอด 2.78 0.42 2.78 0.42 2.78 0.42 2.78 0.42 ดี 
หน่วยดอกไมใ้นอุทยานรชักาลท ี2  2.73 0.44 2.78 0.42 2.82 0.38 2.78 0.41 ดี 
หน่วยแม่นําแม่กลอง 2.82 0.38 3.00 0.00 3.00 0.00 2.94 0.13 ดี 
หน่วยนาเกลือ 2.91 0.28 2.86 0.34 2.95 0.20 2.91 0.27 ดี 
หน่วยปลาทแูม่กลอง  2.91 0.28 2.86 0.34 3.00 0.00 2.92 0.21 ดี 
หน่วยป่าชายเลน 2.82 0.38 2.86 0.34 2.91 0.28 2.86 0.33 ดี 
หน่วยมะพรา้ว 2.91 0.28 2.95 0.20 2.86 0.34 2.91 0.27 ดี 
หน่วยนําตาลมะพรา้ว 2.86 0.34 2.91 0.28 2.95 0.20 2.91 0.27 ดี 

 2.84 2.87 2.91 
2.87 0.29 ดี S.D. 0.35 0.29 0.22 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี  
 
จากตารางที 13  พบวา่ จิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัดี (  = 2.87, S.D. = 0.29) เมอืพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ โดยจิตวิทยาศาสตร์ทัง  3 ด้านอยูใ่น
ระดับดี  ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทีตังไว ้ด้านความซือสัตย์มีค ่าเ ฉลียสูง ทีสุด (  = 2.91,            
S.D. = 0.22) รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ (  = 2.87, S.D. = 0.29)  และ  ด้านความสนใจใฝ่รู้มี
คา่เฉลียน้อยทีสุด (  = 2.84 , S.D. = 0.35 )  
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 จากขอ้มลูดงักลา่วผูว้จิยัไดน้ํามาแสดงในลกัษณะแผนภูม ิโดยมรีายละเอียดดงัตอ่ไปนี  
แผนภูมแิสดงจิตวทิยาศาสตร์ดา้นความซือสัตย์ของเด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2  หลังได้รับ

การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

2.78 2.82

3 2.95 3
2.91 2.86

2.95

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3

ค่าเฉลยี
ด้านความซือสัตย์

ดา้นความซือสัตย์

  

แผนภูมทีิ 6 จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความซือสัตย์ 

จากแผนภูมิแสดงให้เ ห็นวา่  เ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2  มีจิตวิทยาศาสตร์ด้านความ
ซือสัตย์อยูใ่นระดบัดี โดยพิจารณาเป็นรายหนว่ยการจัดประสบการณ์พบวา่ หน่วยแมน่ําแมก่ลอง        
และหนว่ยปลาทูแมก่ลองมคีา่เฉลียมากทีสุด โดยมคีา่เฉลียเทา่กนั  คือ  (  = 3.00, S.D. = 0.00)   และ
หนว่ยดอนหอยหลอด (  = 2.78 , S.D. = 0.42)  พบวา่ มคีา่เฉลียน้อยทีสุด 
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แผนภูมแิสดงจิตวทิยาศาสตร์ดา้นความรับผิดชอบของเด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2  หลัง
ไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

2.78 2.78

3
2.86 2.86 2.86

2.95 2.91

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3
ค่าเฉลยี ด้านความรับผดิชอบ

ดา้นความรับผิดชอบ

 

 แผนภูมิที 7 จิตวิทยาศาสตร์ดา้นความรับผิดชอบ 

จากแผนภูมิแสดงให้เ ห็นวา่เ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 มีจิตวิทยาศาสตร์  ด้านความ
รับผิดชอบอยูใ่นระดบัดี โดยพิจารณาเป็นรายหนว่ยการจดัประสบการณ์พบวา่หน ่วยแมน่ําแมก่ลอง 
(  = 3.00 , S.D. = 0.00) มคีา่เฉลียมากทีสุด และหน่วยดอนหอยหลอด   (  = 2.78 , S.D. = 0.42) 
หนว่ยดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2 (  = 2.78 , S.D. = 0.42)  มคีา่เฉลียน้อยทีสุด 
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แผนภูมแิสดงจิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้ของเ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2  หลัง
ไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

2.78 2.73
2.82

2.91 2.91
2.82

2.91 2.86

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3

ค่าเฉลยี ด้านความสนใจใฝ่รู้

ดา้นความสนใจใฝ่รู้

 

แผนภูมทีิ 8 จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้ 

จาก แผน ภูมิแ สด ง ใ ห้ เ ห็ น วา่ เ ด็ก ปฐมว ัยช ั น อ นุบา ลปีที  2 มี จิต วิทย าศา สต ร์                           
ดา้นความสนใจใฝ่รู้อยูใ่นระดบัดี โดยพิจารณาเป็นรายหน่วยการจัดประสบการณ์พบวา่ หน่วยนา
เกลือหนว่ยปลาทูแมก่ลองและหนว่ยมะพร้าวมคีา่เฉลียมากทีสุดโดยมีคา่เฉลียเทา่กนั คือ  ( = 2.91,  
S.D. = 0.28)  และหนว่ยดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2 ( = 2.73, S.D. = 0.44)  มคีา่เฉลียน้อยทีสุด 
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แผนภูมิแสดง จิตวิทยาศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยัช ัน อนุบาลปีที  2  หลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
  

2.78 2.82

3
2.95

3
2.91

2.86
2.95

2.78 2.78 3 2.86 2.86 2.86 2.95 2.91

2.78 2.73
2.82

2.91 2.91
2.82

2.91 2.86

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3

ค่าเฉลีย
สรุปรวมจิตวทิยาศาสตร์ทัง 3 ด้าน

ด้านความซือสัตย์

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความสนใจใฝ่รู้

 

แผนภูมทีิ 9 สรุปรวมจิตวทิยาศาสตร์ทงั 3 ดา้น 

จากแผนภูมแิสดงให้เห็นวา่ หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E     
เด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  มจิีตวิทยาศาสตร์ทัง  3 ด้าน  อยูใ่นระดับดี โดยพิจารณา เป็นรายด้าน
พบวา่ ดา้นความซือสัตย์มีคา่เฉลียมากทีสุด ซึงหน ่วยแมน่ําแมก่ลองและหน่วยปลาทูแมก่ลองมี
คา่เฉลียดา้นความซือสัตย์มากทีสุด โดยมีคา่เฉลียเทา่กนั  คือ ( = 3.00 , S.D. = 0.00)  รองลงมาคือ
ดา้นความรับผิดชอบ ซึงหนว่ยแมน่ําแมก่ลอง ( = 3.00 , S.D. = 0.00)  มีคา่เฉลียมากทีสุด และด้าน
ความสนใจใฝ่รู้ ซึงหนว่ยนาเกลือ , หนว่ยปลาทูแมก่ลองและหนว่ยมะพร้าว  มีคา่เฉลียมากทีสุด โดย
มคีา่เฉลียเทา่กนั คือ ( = 2.91 , S.D. = 0.28)  ตามลาํดบั 
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บทที 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือง การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเ ด็ก
ปฐมวยัทีไดรั้บการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  
( Experimental  Research )  ประเภทการวิจัย  (  Pre-Experimental  Designs )  แบบกลุม่เ ดียวทดสอบ
หลงั (  The One – Shot Case  Design )  โดยมีวตัถุประสงค์เพือเพือศึกษาความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E และ เพือศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2  หลังได้รับการจัดประสบการณ์
ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กลุม่ตัวอยา่งทีใช ้ในการศึกษาวิจัยครังนี  เ ป็นเ ด็กปฐมวยัช ัน
อนุบาลปีที 2 อายุ 5-6 ปี  ทีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2    ปีการศึกษา 2556 โรงเ รียนบ้านลาดใหญ ่
สามคัคี  ซึงไดจ้ากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จาํนวน 1 ห้องเ รียน   จํานวนเด็ก 23 
คน     
 เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเ รียนรู้ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E  จํานวน  8 หน่วย ได้แก  ่หน่วยดอนหอยหลอด หน่วยดอกไมใ้นอุทยาน
รัชกาลที 2 หนว่ยแมน่ําแมก่ลอง  หน่วยนาเกลือ หน่วยปลาทูแมก่ลอง  หน่วยป่าชายเลน  หน่วย
มะพร้าว และหนว่ยนําตาลมะพร้าว ซึงไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60 – 1.00   
2)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา เพือให้เ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 แกปั้ญหา
ของตนเองทีไมเ่กยีวขอ้งกบัผูอื้น จํานวน  4 สถานการณ์ ปัญหาของผู้อืน   จํานวน   4 สถานการณ์   
ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่ง 0.60 – 0.80    3)  แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิต
วทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 3 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นความสนใจใฝ่รู้ ด้านความรับผิดชอบ และ  ด้านความ
ซือสัตย์   มคีา่ดชันีความสอดคลอ้ง เทา่กบั  0.80   
 การวเิคราะห์ขอ้มลูและสถิติทีใชคื้อ 1)  การหาคา่คะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 หลงัการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E โดยใช ้
คา่ร้อยละ ( %) คา่เฉลีย (  ) คา่เบียงเบนมาตรฐาน  (  S.D. ) และ  ทดสอบคา่ที one sample t – test 2) 
การศึกษาจิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัชนัอนุบาลปีที 2 ขณะได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ประกอบดว้ย 3 ด้าน  ได้แก  ่ ด้านความสนใจใฝ่รู้ ด้านความรับผิดชอบ 
และดา้นความซือสัตย์ โดยใชค้า่เฉลีย (  )  คา่เบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี 

1. ความสามารถในการ คิดแก ้ปัญหาของ เ ด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที  2 หลัง การจัด
ประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  เมือนําไป
เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 80  พบวา่สูงกวา่เกณฑ์คะแนนเฉลียร้อยละ  80 ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ทีกาํหนดไว ้ โดยมคีะแนนเฉลียความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผู้อืนสูงกวา่ ปัญหาของตนเอง
ทีไมเ่กยีวขอ้งกบัผูอื้น  

2. จิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลงัไดรั้บการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ไดแ้ก ่ ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ดา้นความรับผิดชอบและด้านความซือสัตย์ พบวา่  มีคะแนน
เฉลียอยูใ่นระดบัดี เมอืพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ด้านความซือสัตย์มีคา่เฉลียมากทีสุด  รองลงมา
คือดา้นความรับผิดชอบและดา้นความสนใจใฝ่รู้ ซึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัทีกาํหนดไว ้  

 
อภิปรายผลการวิจัย  

การวิจยัเรือง การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวยัทีไดรั้บการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

1. ผลการวจิยัพบวา่  ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเ ด็กปฐมวยัหลังทีได้รับการจัด
ประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  เมือนําไปเทียบ
กบัเกณฑ์ร้อยละ 80  พบวา่สูงกวา่เกณฑ์คะแนนเฉลียร้อยละ  80 ซึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที
กาํหนดไว ้ทงันีเนืองมาจากการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เ ป็นการจัด
ประสบการณ์ให้เ ด็กปฐมวยัได้ลงมือปฏิบัติจริง เพือค้นหาความรู้จากแหลง่เ รียนรู้จริง  โดยเด็ก
ปฐมวยัไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการใชป้ระสาทสัมผัสทัง  5 ในการสังเกต  การสํารวจ และการ
คน้หา แลว้นําข้อมูลทีได้มาสรุปเป็นองค์ความรู้ ซึงการจัดประสบการณ์ดังกลา่วสอดคล้อง กบั
ธรรมชาติของการจดัประสบการณ์ในกจิกรรมเสริมประสบการณ์  โดยการจัดประสบการณ์ด้วยการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ทาํให้สามารถพฒันาการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั ดงันี  

       1.1 ขนัสร้างความสนใจ เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรียนหรือเ รืองทีเ ด็กสนใจ อาจเกิดขึนเอง
จากตวัเด็กหรือเกดิจากการอภิปรายภายในกลุม่  เ รืองทีน ่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีกาํลัง เกิด
ขึนอยูใ่นชว่งเวลานัน  หรือเป็นเรืองทีเชือมโยงกบัประสบการณ์เดิมทีเ รียนมารู้มาแล้วนํามาใช ้เ ป็น
ตวักระตุน้ให้เด็กสร้างคาํถาม กาํหนดประเด็นทีตอ้งการศึกษา ในกรณีทียงัไมม่ปีระเด็นใดนา่สนใจ 

ครูสามารถจดักจิกรรมหรือสร้างสถานการณ์ โดยใชค้าํถามปลายเปิดเพือกระตุ้น  ยัวยุ หรือ
ทา้ทายให้เด็กตืนเตน้ สงสัย ใครรู้่ อยากรู้อยากเห็น   หรือขัดแย้ง   เพือนําไปสู่การสร้างประเด็น
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ปัญหา  การศึกษาคน้ควา้ หรือการทดลอง สอดคลอ้งกบั กลุยา  ตันติผลาชีวะ  (2551)  อธิบายวา่ การ
พฒันาทกัษะการคิดของเ ด็กปฐมวยัมีวิธีกระตุ้นให้เ ด็กแสดงความคิด และใช ้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ เพือให้เกดิการคิดอยา่งเ ป็นระบบ  เ ปิดโอกาสให้เ ด็กคิด ให้แสดงออก และยอมรับ
ความคิดของเด็ก ครูตอ้งไมเ่ป็นผูบ้อกหรือชนีําเด็กหรือคิดแทนเด็ก ครูต้องอํานวยความสะดวกใน
การคิด ดว้ยการเป็นผูก้ระตุน้ให้เด็กคิดดว้ยคาํถาม เชน่ หนว่ยป่าชายเลน  ครูพาเ ด็ก ๆ ไปป่าชายเลน 
เด็ก ๆ ให้ความสนใจกบัตน้โกงกางเพราะวา่ไมม่ใีครเคยเห็นมากอ่น  น้องมุกถามครูวา่ “ ทําไมราก
ตน้โกงกางเยอะ รากใหญ ่ ” หนว่ยดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2 เ ด็ก ๆ สนใจสังเกตดอกไมแ้ตล่ะ
ชนิดและมเีด็กบางคนพูดขึนวา่ “ ดอกชบา ทีบ้านหนูก็มี แตสี่ไมเ่หมือนกนั ” ซึงคําถามเหลา่นี
นําไปสูก่ารสืบเสาะหาความรู้ตอ่ไป 

1.2 ขนัสํ ารวจและค้นหา   เ ป็นการตังสมมติฐานจากปัญหาทีต้อง การ ศึกษาเ ด็กได ้
ดาํเนินการสํารวจ  ทดลอง คน้หา จากแหลง่เรียนรู้ทีหลากหลายทังภายในและภายนอกห้องเ รียน 
เชน่ ทศันศึกษา สอบถามจากผู้รู้ สนทนา ซักถามแลกเปลียนความคิด รวบรวมข้อมูลและลงมือ
ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบัทิศนา   แขมมณี (2544)  ทีอธิบายวา่ ประสบการณ์เ ป็นสิงที
สร้างให้เด็กเกดิการคิด การถา่ยทอดความรู้หรือสังสอนไมไ่ดเ้ป็นสิงทีบอกให้เ ด็กคิด แตก่ารคิดต้อง
เกดิจากการให้โอกาสเด็กแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการตัดสินใจอยา่งไตร่ตรอง  หรือกล้า
แสดง ออกของความคิด  เ ด็กควรได้รับการสนับสนุน ให้ คิดด้วยคํา ถามปลาย เ ปิด  การ คิด
ระดบัพืนฐานจาํเป็นสําหรับเด็กปฐมวยั  เชน่  หนว่ยป่าชายเลน เมือเ ด็ก ๆ เกิดข้อสงสัยเกียวกบัต้น
โกงกาง เด็ก ๆ กต็อ้งคน้หาขอ้มลูจากวทิยากร  หน่วยปลาทูแมก่ลอง  เ ด็กสังเกต สํารวจ ปลาทูทัง
ภายในและภายนอก ทาํให้เด็ก ๆ รู้จกัสว่นตา่ง ๆ ของปลาทู เชน่  ไส้ ตับ ไข  ่ของปลาทู เ ป็นต้น  ซึง
ขนันีทาํให้เด็กหาคาํตอบจากสิงทีตนเองสงสัย โดยใชว้ธีิการทีหลากหลาย เ ป็นการกระตุ้นให้เ ด็กมี
พฒันาการในการคิดแกปั้ญหามากขึน 

 1.3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป  เป็นการวเิคราะห์และสือความหมายข้อมูลในรูปแบบตา่ง  ๆ 
โดยเด็กนําขอ้มลูทีไดจ้ากการสํารวจและค้นหามาวิเคราะห์   แปลผลสรุปและอภิปราย พร้อมทัง
นําเสนอผลงานในรูปแบบตา่งๆ ซึงอาจเป็นรูปวาด  ตาราง   แผนผัง  โดยมีการอ้างอิงความรู้
ประกอบการให้เหตุผล ทีสมเหตุสมผล  มีการลงข้อสรุปถูกต้อง   น่าเชือถือได้ มีหลักฐานช ัดเจน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเทเลน อธิบายวา่ ครูควรจัดกิจกรรมประช ุมกลุม่ให้เ ด็กนําข้อมูลความรู้ที
ไปคน้ควา้แสวงหามาได้ นํามาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล และให้เ ด็กแตล่ะกลุม่ส่งตัวแทน
นําเสนอผลการศึกษาแสวงหาความรู้ เชน่  หน่วยป่าชายเลน  เ ด็ก ๆ เมือได้ทราบลักษณะของต้น
โกงกางจากวทิยากรแลว้กร็ว่มกนัมาสรุปและนําเสนอแตล่ะกลุม่ หนว่ยนาเกลือ เ ด็กแตล่ะคนเมือได้
สังเกตเกลือดว้ยประสาทสัมผัสทังห้า เ ด็กร่วมกนัลงข้อสรุปวา่มีลักษณะเป็นอยา่งไร บางคนก็



112 

เปรียบกบัสิงอืน ๆ เชน่ “เกลือมนัเค็ม เหมอืนนําทะเล ”  “ เกลือเม็ดใหญม่นัแข็ง  ” ซึงข้อสรุปของ
แตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัหรือเหมอืนกนัขึนอยูก่บัการสังเกตของเด็กแตล่ะคน 

1.4 ขนัขยายความรู้   เ ป็นการนําความรู้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกบัความรู้เ ดิมโดยครูจัด
กจิกรรมหรือสถานการณ์ เพือให้เด็กมคีวามรู้ลึกซึงขึน หรือขยายกรอบแนวคิดกวา้ง ขึนหรือนําไปสู่
การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง เพิมขึน เชน่ ตงัประเด็นเพือให้เด็กรว่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิมเ ติม
ให้ชดัเจนยิงขึน ซกัถามให้เ ด็กช ัดเจนหรือกระจา่งในความรู้ทีได้ ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ      
กลิฟอร์ด ( 1967) กลา่ววา่ การคิดเป็นการคน้หาหลกัการ โดยแยกแยะคุณสมบัติของสิงตา่งๆ  หรือ
ขอ้ความจริงทีไดรั้บแลว้ ทาํการวิเคราะห์เพือหาข้อสรุป อันเป็นหลักการของข้อความนันจริง  ๆ 
รวมทงัการนําหลกัการดงักลา่วไปใช ้ในสถานการณ์ทีแตกตา่งไปจากเดิม เชน่  หน่วยดอกไมใ้น
อุทยานรัชกาลที 2 เด็ก ๆ ไดข้ยายความรู้เพิมจากดอกไมว้า่มีดอกไมที้สามารถรับประทานได้ เชน่ 
ดอกอญัชนั ดอกกระเจียบ และหนว่ยดอนหอยหลอด น้องพี ต้องการรู้เพิมจากหอยหลอดและหอย
ตลบั โดยถามคาํถามวา่ “ ถา้มนัร้อนมนัจะอา้งออกไหม ” เด็ก ๆ และครู ร่วมกนัทดลองตามทีน้องพี
เกดิความสงสัยทนัที  เป็นตน้ และเด็ก ๆ ไดล้งมอืปฏิบติัการทดลองเพือเพิมเติมประสบการณ์ใหม ่

1.5 ขนัประเมินผล  เ ป็นการประเมินการเ รียนรู้ตามสภาพจริงโดยครูจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ทีเปิดโอกาสให้เด็กระบุสิงทีเด็กไดเ้รียนรู้  รวมไปถึงตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
ทีได ้เชน่  การแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั  การเปรียบเทียบผลกบัสมมติฐาน   การเปรียบเทียบ
ความรู้ใหมก่บัความรู้เดิม สอดคลอ้งกบักลุยา  ตันติผลาชีวะ  (2551)  กลา่ววา่  การพัฒนาทักษะการ
คิดไมส่ามารถทาํสําเร็จไดโ้ดยเร็ว ครูตอ้งให้เวลาแกเ่ด็กไดคิ้ด ประเด็นทีครูควรสังเกตคือพฤติกรรม
ของเด็กทีแสดงออกถึงทกัษะการคิด คือ เด็กเขา้รว่มกจิกรรมในฐานะผูริ้เ ริมต้นกอ่นหรือผู้ช ว่ยเหลือ 
เด็กแสดงความอยากรู้อยากเห็นหรือไม ่แสดงอยา่งไร ใช ้เวลาเทา่ไหร่ เ ด็กถามคําถามหรือไม ่เ ป็น
คาํถามประเภทใด นา่สนใจไหม เด็กตอบคาํถามไดต้ามครูหรือตอบคําถามแนวใหมที่ขยายจากเ รือง
ปัจจุบนัทีเรียนอยู ่เด็กแสดงความคิดทีขยายจากเรืองทีเรียนหรือไม ่เ ด็กพยายามพัฒนาสิงใหมห่รือ
คิดใหมห่รือไม ่เด็กแสดงความมุง่มนัในการค้นควา้หรือไม ่และเด็กได้แสดงถึงความพยายามใน
การคิดแกปั้ญหาอยา่งชดัเจนไหม   เชน่ หนว่ยดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2 เ ด็กๆ ได้ไปทัศนศึกษาที
อุทยานรัชกาลที 2 เด็ก ๆ สังเกต สํารวจ ลกัษณะดอกไม ้ถา่ยภาพของดอกไมที้พบเห็นแล้วนํามาจัด
กลุม่ตามลกัษณะของดอกไม ้ทาํให้เห็นวา่เด็ก ๆ สามารถจัดกลุม่ดอกไมต้ามลักษณะของดอกไมไ้ด้
หนว่ยมะพร้าว เด็ก ๆ สังเกตมะพร้าวทัง  3 ประเภท เ ด็ก ๆ  บอกลักษณะและความเหมือน  ความ
แตกตา่ง ของมะพร้าว ไดซึ้งในขนันีทาํให้ครูทราบวา่เ ด็กมีความรู้และทักษะการคิดแกปั้ญหาจาก
การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มาก 
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นอกจากนีการจัดประสบการณ์ด้วยการ สืบเ สาะหาความรู้แบบ 5E ยัง เ ป็นการจัด
ประสบการณ์ทีให้เด็กปฐมวยัไดล้งมอืปฏิบติัจริง เ รียนรู้จากของจริง  แหลง่เ รียนรู้ตา่ง  ๆได้ปฏิบัติ
กจิกรรมทีหลากหลาย  ทงัแบบรายบุคคลและการทํางานเป็นกลุม่ จึงทําให้เกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ มคีวามกระตือรือร้น   แสดงออกในการคิดแกปั้ญหา  สอดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศักราช  2546 ทีระบุวา่  การจัดประสบการณ์ให้แกเ่ ด็กปฐมวยัควรยึดหลักการจัด
กจิกรรมทีเน้นให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงและมโีอกาสได้ค้นพบด้วยตนเองมากทีสุด ทําให้เ ด็ก
เกดิการเรียนรู้ ได้พ ัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์   จิตใจ  สังคมและสติปัญญา   และสอดคล้องกบั       
กลุยา ตนัติผลชีวะ (2551) อธิบายวา่ การพัฒนาทักษะการคิดของเ ด็กปฐมวยัมีวิธีกระตุ้นให้เ ด็ก
แสดงความคิด คือ ใชก้จิกรรมสร้างสรรค์ให้เ ด็กแสดงออกทางความคิด ใช ้คําถามกระตุ้นให้เ ด็ก
แสดงความคิดและใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพือให้เกดิการคิดอยา่งเป็นระบบ เ ปิดโอกาสให้
เด็กคิด ให้แสดงออก และยอมรับความคิดของเด็ก ครูต้องไมเ่ ป็นผู้บอกหรือชีนําเ ด็ก หรือคิดแทน
เด็ก ครูตอ้งอาํนวยความสะดวกในการคิด ด้วยการเป็นผู้กระตุ้นให้เ ด็กคิดด้วยคําถามหรือการ
ปรึกษาและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวชัรา  เลา่เรียนดี  ( 2548 : 98 ) ทีกลา่ววา่ การเ รียนรู้จากปัญหา
เป็นยุทธวธีิการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนสามารถนําไปใชใ้นการทาํงานและดํารงชีวิตตลอด
ชีวติ นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิราวรรณ  จนัทะศรี (2553 )  การจัดประสบการณ์แบบ
สืบเสาะหาความรู้สามารถพฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาให้กบัเ ด็กปฐมวยั  จากผลการศึกษาพบวา่ 
การจดัประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถสง่เสริมทักษะการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั 
4 ประเภท ไดแ้ก ่การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีตอ้งแกไ้ขทนัที การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีไมต่้อง
แกไ้ขทนัที การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีเกยีวขอ้งกบัผูอื้นและการคิดแกปั้ญหาของผูอื้น  

เมอืพิจารณาการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัเป็นรายด้านพบวา่ การคิดแกปั้ญหาของผู้อืน
สูงกวา่การคิดแกปั้ญหาของตนเองทีไมเ่กยีวขอ้งกบัผูอื้น ทงันีเนืองจาก สถานการณ์ทีกาํหนดขึนมา
ใช ้ทดสอบเด็กปฐมวยัเ ป็นปัญหาทีใกล้ตัวเ ด็กหรือเ ด็กเคยแก ้ปัญหามากอ่นจึงทําให้ รู้วิธีกา ร
แกปั้ญหานัน ๆ  นอกจากนัน  หลังการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เ ด็ก
ปฐมวยัมพีฤติกรรมชา่งสังเกต มขีอ้คาํถามในสิงทีสงสัย กลา้แสดงออกทางความคิด แสวงหาข้อมูล
จากแหลง่ตา่งๆ ทีหลากหลาย  และสรุปความมากขึน   บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง   อันเป็น
คณุลกัษณะพิเศษทีเห็นเดน่ช ัดของศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  คือ  รู้จักหาหนทางแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคตา่งๆ  มีคําถามตอ่สิงทีเกิดขึนและคิดหาผลลัพธ์ทีได้เสมอ  หาทางอธิบายคําถามทีมี
หลกัฐานและองค์ความรู้อยา่งมเีหตุผล  รู้จกัวธีิเกบ็ขอ้มลู  บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้เ รียน
ยงัสามารถหาหลกัฐานมาอธิบายในสิงทีเกยีวขอ้งกบัการคน้พบองค์ความรู้ได้ทุกจุด และเ รียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองและผูอื้น (สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 2551) 



114 

2. ผลการวจิยัพบวา่ จิตวทิยาศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยัหลัง ทีได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  คือ ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ และความซือสัตย์ อยูใ่น
ระดบัดี ทงันีเนืองจากการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีหลักการในการ
เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์อยา่ง เ ป็นระบบ ขนัตอนการจัดประสบการณ์มีความเหมาะสมและ
สามารถสร้างให้ เ ด็กเกิดความสงสัยได้ทุกขันตอน  เชน่  ขนัที 1 ขนัสร้างความสนใจ ในหน่วย
ดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2 ครูพาเ ด็ก ๆ ไปทัศนศึกษาอุทยานรัชกาลที 2 เพือให้เ ด็กได้ สัง เกต 
สํารวจ ดอกไมที้พบเห็น ขนัตอนนีกอ่ให้เกิดความสงสัยเกียวกบัลักษณะของดอกไม ้ สี กลิน  ทีมี
ความแตกตา่งกนั เมอืเด็กเกดิความสนใจและสงสัยยอ่มตอ้งการทีจะสืบค้นข้อมูลตอ่ไป  จึงนําไปสู่
ขนัที 2 ขนัสํารวจและคน้หา ซึงเด็กไดสั้งเกตดอกไมที้ตนเองสนใจอยา่งละเ อียด  เมือค้นพบคําตอบ
ในขณะทีสํารวจดอกไม ้อาจนําไปสูข่อ้สรุป ลกัษณะเชน่นีจึงนําไปสู่การมีความสนใจใฝ่รู้ ของเ ด็ก
ปฐมวยั ซึงถา้เด็กไดรั้บการจดัประสบการณ์ในลกัษณะนีตอ่ไป จะทําให้เ ด็กมีคุณลักษณะด้านความ
สนใจใฝ่รู้ในอนาคต  ขณะทีเด็กสํารวจ คน้หา ในสิงทีตนเองสงสัย เ ด็กต้องบันทึกผลการสํารวจ
และอธิบายขอ้สรุปทีไดจ้ากการสังเกต  กระบวนการนีชว่ยเสริมสร้างความซือสัตย์ใ ห้แกเ่ ด็กปฐมวยั 
เริมตงัแตก่ารบันทึกผลข้อมูลตรงตามจริงทีได้สัง เกต  สํารวจ หรือค้นหา โดยไมเ่พิมเ ติมความ
คิดเห็นและจินตนาการของตนเองไปดว้ย เชน่ ครูให้บนัทึกผลการสังเกตต้นมะพร้าว โดยการวาด
ภาพต้นมะพร้าว เ ด็กทีสามารถบันทึกผลตรงตามความเป็น จริงได้ คือเ ด็กทีวาดภาพเฉพาะ            
ตน้มะพร้าวเทา่นัน ซึงควรมรูีปรา่งลกัษณะทีเห็นแลว้มองออกวา่เป็นตน้มะพร้าว สําหรับการบันทึก
ผลขอ้มลูทีตรงตามจริงจะอยูใ่นขนัที 3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป  ในขณะเดียวกนั  เ ด็ก ๆ  เกิดความ
สงสัยเพิมเติมจากกจิกรรมในขนัตอนตา่งๆ  ขา้งตน้ กจ็ะนําไปสู ่ขนัที 4 ขนัขยายความรู้ เ ปิดโอกาส
ให้เด็กไดท้ดลอง  หาความรู้เพิมเติม เป็นการขยายความรู้จากประสบการณ์เ ดิมไปสู่ประสบการณ์
ใหม ่ทาํให้ไดเ้รียนรู้มากขึนในเรืองราวตา่ง ๆ จากประสบการณ์ตรงทีไดล้งมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  

เชน่ หนว่ยดอนหอยหลอด น้องพีถามคาํถามวา่ “ ถ้ามนัร้อนหอยหลอดจะออกจากเปลือกไหม ” 
จากคาํถามนีนําไปสูก่ารทดลองเพิมเพือให้เด็กไดค้าํตอบจากสิงทีตนเองสงสัย  จึงทําให้เ ด็ก ๆ  คน
อืนไดรั้บประสบการณ์ไปดว้ย ขนัที 5  ขนัประเมินผล ขันนีเ ป็นขันทีแสดงให้เ ห็นวา่เ ด็กมีความ
เขา้ใจในสิงทีเรียนรู้มากน้อยเพียงใด เชน่ น้องแกม้กาํลงัเลือกภาพวา่ภาพไหนเป็นภาพปลาทู น้อง
เตยจึงบอกวา่ปลาทูหัวเป็นสามเหลียม  เป็นตน้ 

การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ส่งผลให้จิตวิทยาศาสตร์ของเ ด็ก
ปฐมวยั  ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ และความซือสัตย์   อยูใ่นระดับดีทัง  3 ด้าน  ซึงผู ้วิจัย
ขออภิปรายเป็นรายดา้นดงันี 
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จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้ หลังการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E มคีา่คะแนนเฉลียโดยอยูใ่นระดบัดี ทงันีเนืองจากการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E สามารถสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัมจิีตวทิยาศาสตร์ดา้นนี  แสดงให้เ ห็นจาก  ขนัที 1 ขนั
สร้างความสนใจทีชว่ยกระตุน้ให้เด็กกระตือรือร้นตอ่กิจกรรมและเ รืองราวตา่งๆ  กล้าถามคําถาม  
ทาํให้เด็กอยากรู้อยากเห็น เกดิความสงสัยและตอ้งการคน้หาคาํตอบ สํารวจสิงตา่ง  ๆ  ด้วยตนเอง  ใน
ขณะเดียวกนั ขนัที 4 ขนัขยายความรู้ เปิดโอกาสให้เด็กไดท้ดลอง   หาความรู้เพิมเ ติม เ ป็นการขยาย
ความรู้จากประสบการณ์เดิมไปสูป่ระสบการณ์ใหม ่ทําให้ได้เ รียนรู้มากขึนในเ รืองราวตา่ง  ๆ  จาก
ประสบการณ์ตรงทีไดล้งมอืปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง จากการสังเกตและสัมภาษณ์เ ด็กขณะทํากิจกรรม 
พบวา่ เด็ก ๆ มคีวามสนุกสนานในขณะทาํกจิกรรม บางกิจกรรมต้องใช ้เวลานานกวา่ทีกาํหนดไว ้
แตเ่ด็ก ๆ กย็งัให้ความสนใจจนจบกจิกรรม แสดงให้วา่ เ ด็กมีความสุข  อดทนและมุง่มนัในการทํา
กจิกรรม  นอกจากนีเด็กบางคนไดพ้ดูวา่ “ หนูชอบทาํการทดลอง  ใชแ้วน่ขยายสนุกดี หนูอยากเป็น
นักวทิยาศาสตร์ ” คาํพดูเชน่นีแสดงให้เห็นถึงเจตคติทีดีตอ่วทิยาศาสตร์ ผลการวิจัยดังกลา่วข้างต้น
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อนุชา  ขวาไทย (2550) ทีระบุวา่วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ส่งผลตอ่ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้  นอกจากนี ความสนใจใฝ่รู้ถือเ ป็นคุณลักษณะสําคัญและเป็นสิงทีชว่ยพ ัฒนาความเป็น
นักวทิยาศาสตร์ (Muchow  and Lynette, 1986) 

 จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความรับผิดชอบหลงัการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E มคีา่คะแนนเฉลียโดยอยูใ่นระดบัดี ทังนีเ นืองจากการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E  สามารถสง่เสริมให้เ ด็กปฐมวยัมีจิตวิทยาศาสตร์ด้านนี  แสดงให้เ ห็นจาก 
ขนัที  2 ขนัสํารวจและคน้หา  เด็ก ๆ สามารถดาํเนินการคน้หาคําตอบในสิงทีตนเองสงสัยเกียวกบั
เรืองราวตา่ง ๆ ในชว่งแรกของการจดัประสบการณ์ครูผูส้อนต้องเสนอแนะวิธี ในการค้นหาข้อมูล
หรือการสังเกต สํารวจสิงตา่ง ๆ เห็นไดจ้ากทีไปสํารวจดอกไมที้อุทยานรัชกาลที 2 เ ด็ก ๆ  ยังต้อง
ให้ครูบอกวา่สังเกตอยา่งไร  เมือเ ด็ก ๆ  มีประสบการณ์มากขึนจากหน่วยป่าชายเลนก็สามารถที
คน้หาคาํตอบในสิงทีสงสัยดว้ยวธีิของตนเองหรือรว่มกบัเพือน  ๆ  โดยครูไมต่้องชีแนะ  นอกจากนี 
เด็ก ๆ แบง่หน้าทีกนัทีสังเกต สํารวจ ทาํให้เด็กทุกคนไดฝึ้กให้มคีวามรับผิดชอบในสิงตนเองได้รับ
มอบหมาย  เห็นไดจ้ากหนว่ยปลาทูแมก่ลองครูผูส้อนให้เด็ก ๆ นําปลาทูแมก่ลองมาคนละ  1 ตัว เ ด็ก 
ทุกคนกน็ํามาเพือเ รียนรู้ร่วมกนั  และบอกผู้ปกครองได้วา่นําปลาทูแมก่ลองมาใช ้ทําอะไรและ
ในขณะทาํงานกลุม่เด็ก ๆ กแ็บง่หน้าทีกนั ดงันันการปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดกบัเ ด็กตังแตย่ัง
เล็กจึงมคีวามสําคญัแบะเป็นสิงจาํเป็น เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กบัผู ้ปกครอง  ครูและผู้ทีมี
สว่นเกยีวขอ้งทงัหลายไดท้ราบ  วางแผนและนําไปปฏิบติั จากแผนการศึกษาแหง่ชาติ ฉบบัที 11        
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(พ.ศ. 2555 – 2559) กาํหนดให้กระบวนการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ค้นหาศักยภาพเด็ก
และพฒันาให้สอดรับกบัความสามารถและความถนัดสูค่วามเป็นเ ลิศ เชือมโยงกบัการเ รียนรู้ควบคู ่
กบัการปลูกฝังคณุธรรม  จริยธรรม โดยการจัดการศึกษาเน้นคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ เ ป็นคน ดี มีคุณธรรม ชว่ย เหลือตนเอง  ให้เ หมาะสมกบัวยั สอดคล้องกบั ดวงพร         
ทองชอุม่ (2550) กลา่ววา่ ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวยั หมายถึง  การทําหน้าทีทีได้รับมอบหมาย
ให้สําเร็จดว้ยความเพียร พยายาม ตรงตอ่เวลา ยอมรับผลการกระทําของตนทังด้านทีเ ป็นผลดีและ
ดา้นทีเป็นผลเสีย ดงันัน คณุภาพของบุคคลจึงเป็นเ รืองสําคัญ และบุคคลทีมีคุณภาพนัน  หมายถึง 
เป็นคนทีมคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเอง  มวีนิัย หยนัหมนัเพียรในการทาํงาน รู้จักวิธีการเ รียนรู้ คิดเ ป็น  
ทาํเป็นและปัญหาเป็น 

จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความซือสัตย์หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5E พบวา่ มคีา่คะแนนเฉลียสูงทีสุดโดยอยูใ่นระดบัดี ทงันีเนืองจากการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E ขนัที 3 ขนัอธิบายและลงขอ้สรุป และขนัที 5 ประเมินผล เ ด็กมีความตังใจที
ตอ้งบนัทึกผลตามความเป็นจริงทีสังเกตได ้หรือด้วยการใช ้ประสาทสัมผัสตา่งๆ ด้วยตนเอง  ไมม่ี
การเติมความคิดของเด็กลงไป ขนัที  2 ขนัสํารวจและค้นหา ทีเ ด็กต้องสํารวจ ค้นหาข้อมูล ทํางาน
เป็นกลุม่ ผลคน้ควา้และการนําเสนอขอ้มลูจาํเป็นตอ้งมคีวามซือสัตย์  นําเสนอข้อมูลทีได้ไปสํารวจ
มาแบบตรงไปตรงมา มคีวามตงัใจในการแสวงหาขอ้มลู ซึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ  Dougherly 

(1966)  ทีการศึกษาลักษณะการจัดการในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์พบวา่ผู ้ทีมีความ
รับผิดชอบสูงมคีวามซือสัตย์มาก   
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพือพ ัฒนาความสามารถใน

การคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะตอ่การจัดประสบการณ์หรือการศึกษาครัง
ตอ่ไปดงันี 

 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้    เพือให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะบางประการเกยีวกบัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  มี
รายละเอียด ดงันี            
 1. การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  เ ด็กปฐมวยัมีความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาในระดบัสูงมากขึน  มีความกระตือรือร้นขณะทํากิจกรรมและลงข้อสรุปได้ด้วย
ตนเองดงันันครูจึงกาํหนดกจิกรรมให้นา่สนใจ  ทา้ทาย ความสนใจของเด็กปฐมวยั 
 2. การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกบัการใช ้แหลง่ เ รียนรู้รอบ
โรงเรียน ใกลต้วัเด็ก   เด็กปฐมวยัมคีวามสามารถในการคิดแกปั้ญหาทัง  2 ด้านอยูใ่นระดับดี  ดังนัน
ครูควรกาํหนดให้มหีนว่ยการจดัประสบการณ์ กิจกรรม  และสือหรือแหลง่เ รียนรู้ทีอยูใ่กล้ตัวเ ด็ก
หรือในบริบททีเด็กปฐมวยัคุน้เคย 
 3. หลัง การจัดประสบการณ์ด้วยการ สืบเ สาะหาความรู้แบบ 5E      เ ด็กปฐมว ัยมีจิต
วทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบและด้านความซือสัตย์อยูใ่นระดับดี ดังนัน
ครูควรเสริมสร้างจิตวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กบั
กจิกรรมอืน ๆ เชน่ กจิกรรมสร้างสรรค์  กจิกรรมทศันศึกษา กจิกรรมทดลองวทิยาศาสตร์  เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจั ยครัง ต่อไป     ผู ้วิจัยมีข้อเ สนอแนะสํา หรับผู้สนใจในการพัฒน า
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป  มรีายละเอียด ดงันี 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัโดยใช ้การจัด
ประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E ร่วมกบัการจัดประสบการณ์แบบอืน  ๆ  เชน่ 
กจิกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ เป็นตน้       
 2. ควรมกีารศึกษาวจิยัเพือพฒันาการคิดแกปั้ญหาโดยจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E แบบผูป้กครองมสีว่นรว่ม 
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 3. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช ้การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E 

รว่มกบัแหลง่เรียนรู้ในทอ้งถิน  ช ุมชน  หรือภูมิปัญญาท้องถิน  เพือส่ง เสริมพัฒนาการในการคิด
แกปั้ญหา 
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4. อาจารย์  ดร.  ปฤนัต   นัจนฤตย์  อาจารย์ประจาํคณะมนุษยศาสตร์  

 และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน  

 
5. อาจารย์  ดร. นนทชนนปภพ   ปาลินทร  ผูช้ว่ยคณบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษา   

วทิยาลยัการฝึกหัดครู  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  
ผูเ้ชียวชาญดา้นการศึกษาปฐมวยั  
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ตารางที  14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้อง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย ดอนหอยหลอด 

 
 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วยดอกไม้ในอุทยานร.2 

 
 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E    

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย แม่นําแม่กลอง 

 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E    

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 0 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย นาเกลือ 

 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E   

+1 +1 -1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 -1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย ปลาทแูม่กลอง 

 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E    

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14 ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้อง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย ป่าชายเลน 

 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E   

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย มะพร้าว 

 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E    

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 14  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
ของแผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น  

หน่วย นําตาลมะพร้าว 

 
 

รายการประเมนิ ผูเ้ชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. จุดประสงค์ 
1.1 จุดประสงคส์อดคล้องกบัสาระ
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.2 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

1.3 จุดประสงคส์อดคล้องกบัการ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

2. การจัดประสบการณ์ 
  2.1 ความชดัเจนของขนัตอนการสืบ
เสาะหาความรู ้แบบ 5E   

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

 2.2 รูปแบบการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง  

3. สาระการเรียนรู้ เหมาะสม / 
สอดคล้องกบัจุดประสงค์ +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง  

4.  สือ 
  4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการจัดประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  4.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของสือกบัการประเมินผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

5. การประเมนิผล 
  5.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัจุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  

  5.2 ความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
ของการประเมินผลกบัการจัด
ประสบการณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง  
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ตารางที 15 ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  
 ของ แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาจากผูเ้ชียวชาญ 5ทา่น 
ปัญหาของตนเองทไีม่เกียวข้องกับผู้อืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเหน็ของผู้ เชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
สถานการณ์ที 1  0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 2 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 4 0 +1 0 +1 0 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 5 +1 +1 0 +1 0 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 6 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 7 0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 8 0 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 9 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
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ปัญหาของผู้อืน   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเหน็ของผู้ เชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
สถานการณ์ที 1  +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 2 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 3 0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 4 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 5 0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 6 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 
สถานการณ์ที 7 0 +1 -1 +1 0 1 0.20 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 8 0 +1 -1 +1 +1 1 0.20 ไมส่อดคลอ้ง  
สถานการณ์ที 9 0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 ไมส่อดคลอ้ง  
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ตารางที 16  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของแบบสังเกตพฤติกรรมตามคณุลักษณะของจิตวทิยาศาสตร์จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น 

ด้านความสนใจใฝ่รู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเหน็ของผู้ เชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. ความเหมาะสมของ
เกณฑ์การใชค้ะแนน 
จิตวทิยาศาสตร์ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

2. ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบั
ความสามารถของเด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

3. ความเหมาะสมของ
พฤติกรรมจิต
วทิยาศาสตร์เด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

4. ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบั
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
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ตารางที 16  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของแบบสังเกตพฤติกรรมตามคณุลักษณะของจิตวทิยาศาสตร์จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น 

ด้านความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเหน็ของผู้ เชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. ความเหมาะสมของ
เกณฑ์การใชค้ะแนน 
จิตวทิยาศาสตร์ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

2. ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบั
ความสามารถของเด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

3. ความเหมาะสมของ
พฤติกรรมจิต
วทิยาศาสตร์เด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

4. ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบั
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
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ตารางที 16  ผลรวมคา่ดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของแบบสังเกตพฤติกรรมตามคณุลักษณะของจิตวทิยาศาสตร์จากผูเ้ชียวชาญ 5 ทา่น 

ด้านความซือสัตย์ 

 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน ความคิดเหน็ของผู้ เชียวชาญ 
∑R IOC ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1. ความเหมาะสมของ
เกณฑ์การใชค้ะแนน 
จิตวทิยาศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

2. ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบั
ความสามารถของเด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

3. ความเหมาะสมของ
พฤติกรรมจิต
วทิยาศาสตร์เด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

4. ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบั
จุดประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคล้อง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ค. 

ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน  
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ตารางที 17  คะแนนหลงัการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  

 

 
คนที 

หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

ปัญหาของตนเองทีไมเ่กียวขอ้งกบัผู้อืน  ปัญหาของผูอื้น  
รวม 

ขอ้ที 1 ขอ้ที 2 ขอ้ที 3 ขอ้ที 4 ขอ้ที 1 ขอ้ที 2 ขอ้ที 3 ขอ้ที 4 
1 2 2 3 1 3 1 3 3 18 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 22 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
5 2 3 2 2 1 3 3 3 19 
6 3 3 3 3 3 2 2 3 22 
7 3 3 3 3 3 2 2 2 21 
8 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

10 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
12 1 3 3 2 3 3 3 3 21 
13 3 1 3 3 3 3 2 3 21 
14 3 2 3 3 3 3 2 3 22 
15 2 3 2 3 3 3 3 3 22 
16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 23 
18 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
19 3 3 3 2 3 3 3 3 23 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
21 3 2 3 3 3 3 3 2 22 
22 2 3 3 3 3 3 2 3 22 
23 3 2 3 2 3 3 3 3 22 

 2.65 2.73 2.91 2.69 2.78 2.78 2.65 2.91 22.13 
S.D. 0.57 0.54 0.28 0.55 0.51 0.51 0.48  0.28 1.45 
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ตารางที 17  คะแนนหลงัการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  

 
คนที 

หลงัการจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

ปัญหาของตนเองทีไมเ่กียวขอ้งกบัผู้อืน  ปัญหาของผูอื้น  รวม 
1 8 10 18 
2 11 11 22 
3 12 10 22 
4 11 12 23 
5 9 10 19 
6 12 10 22 
7 12 9 21 
8 12 11 23 
9 12 12 24 
10 11 12 23 
11 12 12 24 
12 9 12 21 
13 10 11 21 
14 11 11 22 
15 10 12 22 
16 12 11 23 
17 12 11 23 
18 12 11 23 
19 11 12 23 
20 12 12 24 
21 11 11 22 
22 11 11 22 
23 10 12 22 

 11.00 11.13  22.13 
S.D. 1.16 0.86 1.45  
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ตารางที 18  คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย ดอนหอยหลอด 

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 2 3 3 
5 3 3 3 
6 2 3 3 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 2 2 
10 3 3 3 
11 2 2 2 
12 2 3 2 
13 3 2 2 
14 3 3 3 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
17 3 2 3 
18 3 3 3 
19 3 2 3 
20 3 3 3 
21 3 3 3 
22 3 3 2 
23 3 3 3 

 2.78 2.78 2.78 
S.D. 0.42  0.42  0.42  
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ตารางที 18  คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย ดอกไมใ้นอุทยานรัชกาลที 2  

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 2 2 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 2 3 3 
5 3 3 3 
6 3 3 2 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 2 3 3 
10 3 3 3 
11 3 2 3 
12 2 3 3 
13 2 2 2 
14 2 3 2 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 3 3 
20 3 3 3 
21 3 2 3 
22 3 3 3 
23 3 2 3 

 2.73 2.78 2.82 
S.D. 0.44 0.42 0.38 
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ตารางที 18 คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย แมน่ําแมก่ลอง  

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 3 3 3 
5 3 3 3 
6 3 3 3 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 2 3 3 
12 2 3 3 
13 3 3 3 
14 2 3 3 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 3 3 
20 3 3 3 
21 3 3 3 
22 3 3 3 
23 3 3 3 

 2.82 3.0 3.0 
S.D. 0.38 0.0 0.0 
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ตารางที 18  คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย นาเกลือ 

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 2 2 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 3 3 3 
5 3 3 3 
6 3 3 3 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 3 3 3 
12 2 3 3 
13 3 3 3 
14 3 3 3 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 3 3 
20 3 3 3 
21 3 2 3 
22 3 3 3 
23 3 2 3 

 2.91 2.86 2.95 
S.D. 0.28  0.34 0.20 
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ตารางที 18  คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย ปลาทูแมก่ลอง  

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 3 3 3 
5 3 3 3 
6 3 3 3 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 3 3 3 
12 2 3 3 
13 3 3 3 
14 3 2 3 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 2 3 
20 3 3 3 
21 3 2 3 
22 3 3 3 
23 3 3 3 

 2.91 2.86 3.0 
S.D. 0.28  0.34 0.0 
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ตารางที 18  คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย ป่าชายเลน  

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 3 2 3 
5 3 3 3 
6 3 3 2 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 2 3 3 
12 2 3 3 
13 3 3 2 
14 3 3 3 
15 3 3 3 
16 3 2 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 2 3 3 
20 3 3 3 
21 3 3 3 
22 3 3 3 
23 3 2 3 

 2.82 2.86 2.91 
S.D. 0.38 0.34 0.28 
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ตารางที 18  คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย มะพร้าว 

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 2 3 3 
2 3 3 2 
3 3 3 3 
4 3 3 3 
5 3 3 3 
6 3 3 3 
7 3 2 3 
8 3 3 2 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 3 3 3 
12 2 3 3 
13 3 3 3 
14 3 3 3 
15 3 3 3 
16 3 3 2 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 3 3 
20 3 3 3 
21 3 3 3 
22 3 3 3 
23 3 3 3 

 2.91 2.95 2.86 
S.D. 0.28  0.20 0.34 
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ตารางที 18 คะแนนการสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์แตล่ะดา้น  

คนที 
หนว่ย นําตาลมะพร้าว 

ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความซือสัตย์ 
1 3 3 3 
2 3 3 3 
3 3 3 3 
4 3 3 3 
5 2 2 3 
6 3 3 3 
7 3 3 3 
8 3 3 3 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 2 3 2 
12 3 3 3 
13 3 3 3 
14 3 3 3 
15 3 3 3 
16 3 3 3 
17 3 3 3 
18 3 3 3 
19 3 3 3 
20 3 3 3 
21 2 2 3 
22 3 3 3 
23 3 3 3 

 2.86 2.91 2.95 
S.D. 0.34 0.28 0.20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง. 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั  
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แนวคิดพนืฐาน 

รายละเอียดการใช้แผนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 รายละเอียดการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เ ป็นเอกสาร
ทีใชอ้ธิบายรูปแบบการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพือสร้างความเข้าใจที
ถูกตอ้งสําหรับผู้ทีนํารูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ไปใช ้ใน
สถานการณ์จริง  ทงัหมด 8 หนว่ย ดาํเนินการจดักจิกรรมทุกวนัในชว่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 45 นาที  ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ของครูผู ้สอนและความสนใจ
ของเด็กปฐมวยั โดยการจดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัปัญหาทีต้องการศึกษา  2 ด้าน  คือ ปัญหา
ของตนเองทีเกยีวขอ้งกบัผูอื้นและปัญหาของผูอื้น โดยรายละเอียดการใช ้แผนการจัดประสบการณ์
ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มรีายละเอียดตอ่ไปนี 
 1. แนวคิดพืนฐาน 
 2. หลกัการ 
 3. จุดประสงค์ 
 4. ขนัตอนการจดัประสบการณ์ 
 5. เนือหา 
 
 
 
 การจัดประสบการณ์นี  นําแนวคิดเกยีวกบัการสืบเสาะหาความรู้ 5E มาวเิคราะห์ 
เป็นแนวคิดพืนฐานของการจัดประสบการณ์ครังนี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  
 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
 นักการศึกษากลุม่ BSCS  (  Biological  Science  Curriculum  Study  2006 )  ได้นําวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์  โดยเสนอขันตอนในการเ รียนการ
สอนเป็น 5 ขนัตอน  เ รียกวา่ การเ รียนการสอนแบบ  inquiry  cycle หรือ วฏัจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5E แสดงในแผนภาพที  1 
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ภาพที  1   วฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5E 
 รายละเอียดของวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E มดีงันี  ( BSCS , 2006 และ พิมพนัธ์  
เดชะคปุต์ , 2550 ) 
 1. ขนัสร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นการนําเข้าสู ่บทเ รียนหรือเ รืองทีเ ด็กสนใจ ซึง
อาจเกดิขึนเองจากตวัเด็กหรือเกดิจากการอภิปรายภายในกลุม่  เ รืองทีสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที
กาํลงัเกดิขึนอยูใ่นชว่งเวลานัน  หรือเป็นเรืองทีเชือมโยงกบัประสบการณ์เ ดิมทีพึง เ รียนมารู้มาแล้ว
นํามาใชเ้ป็นตวักระตุน้ให้เด็กสร้างคาํถาม  กาํหนดประเด็นทีศึกษา ในกรณีทียังไมม่ีประเ ด็นใด
นา่สนใจ      ครูอาจจดักจิกรรมหรือสถานการณ์เพือกระตุ้น  ยัวยุ หรือท้าทายให้เ ด็กตืนเต้น  สงสัย
ใครรู้ อยากรู้อยากเห็น หรือขดัแยง้เพือนําไปสูก่ารแกปั้ญหา  การศึกษาค้นควา้  หรือการทดลองแต ่
ไมค่วรบงัคบัให้เด็กยอมรับประเด็นหรือปัญหาทีครูกาํลงัสนใจเป็นเรืองทีจะศึกษา  
 2. ขนัสํารวจและค้นหา  (Exploration)  เ ป็นการตังสมมติฐานจากปัญหาทีต้องการศึกษา  
เด็กได้วางแผนการสํารวจหรือออกแบบการทดลอง   ดําเ นินการทดลอง   สํารวจ  ค้นหา และ
รวบรวมขอ้มลูลงมอืปฏิบติั เชน่  สังเกต  ทดลอง รวบรวมขอ้มลู หรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ 
 3. ขนัอธิบายและลงข้อสรุป (Explaination) เป็นการวเิคราะห์และสือความหมายข้อมูลใน
รูปแบบตา่ง  ๆ โดยเด็กนําข้อมูลทีได้จากการสํารวจและค้นหามาวิเคราะห์   แปลผล สรุปและ
อภิปราย  พร้อมทงันําเสนอผลงานในรูปแบบตา่ง ๆ ซึงอาจเป็นรูปวาด  ตาราง  แผนผัง   โดยมีการ
อา้งอิงความรู้ประกอบการให้เหตุผลทีสมเหตุสมผล  มีการลงข้อสรุปถูกต้องน ่าเชือถือได้  มี
หลกัฐานชดัเจนรวมไปถึงการวเิคราะห์ผลงานวา่สนับสนุนสมมติฐานหรือโต้แย้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไวห้รือไม ่
 4. ขนัขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นการนําความรู้ทีสร้างขึนไปเชือมโยงกบัความรู้เ ดิม 
โดยครูจดักจิกรรมหรือสถานการณ์ เพือให้เด็กมคีวามรู้ลึกซึงขึน   หรือขยายกรอบแนวคิดกวา้งขึน
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หลักการ 

จุดประสงค์  

หรือนําไปสูก่ารศึกษาคน้ควา้  ทดลอง เพิมขึน เชน่  ตงัประเด็นเพือให้เ ด็กร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติมให้ชดัเจนยิงขึน ซกัถามให้เด็กชดัเจนหรือกระจา่งในความรู้ทีได ้
 5. ขันประเมินผล  (Evaluation)  เ ป็นการประเมินการเ รียนรู้ตามสภาพจริงโดยครูจัด
กจิกรรมหรือสถานการณ์ ทีเ ปิดโอกาสให้เ ด็กระบุสิงทีเ ด็กได้เ รียนรู้ รวมไปถึงตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของความรู้ทีได ้ เชน่ การแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั  การอภิปราย  การเปรียบเทียบผล
กบัสมมติฐาน การเปรียบเทียบความรู้ใหมก่บัความรู้เดิม 
 ในการจดัประสบการณ์โดยใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E เ ด็กปฐมวยัได้สัมผัสและมี
ปฏิสัมพ ันธ์ก ับสิงแวดล้อม ได้คิดวางแผนออกแบบการทดลอง  และ ลงมือปฏิบัติ  ฝึกค้นคว ้า
ตรวจสอบดว้ยความคิดของตนเองมากขึนเพือนําประสบการณ์ใหม ่ปรับให้เข้ากบัประสบการณ์เ ดิม 
หรือสร้างองค์ความรู้ใหมด่ว้ยตนเอง 
 
 
 
 1. การเรียนรู้เกดิขึนจากความสงสัย  ความอยากรู้อยากเห็นของเ ด็กอันไปสู่การสืบเสาะหา
ความรู้  กอ่ให้เกดิความเขา้ใจและสามารถสร้างเป็นความรู้ของตนเอง  
 2. การเรียนรู้อาศยัประสบการณ์ตรงทีเ ด็กได้ลงมือกระทํา ได้สํารวจตรวจสอบในแหลง่
เรียนรู้และไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 
 3. การเรียนรู้อาศยัประสบการณ์เดิมเพือเชือมโยงกบัประสบการณ์ใหม ่ผา่นการทบทวน
ไตรต่รอง และสะทอ้นความคิด นําไปสูก่ารเรียนรู้เชิงนามธรรมทีสง่ผลตอ่ความคิดและการปฏิบติั 
 4. การเรียนรู้อาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสิงแวดลอ้มซึงชว่ยให้เ ด็กพ ัฒนาความรู้  
ทกัษะและจิตวทิยาศาสตร์ 
 
 
 

 การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E มีจุดประสง ค์เพื อ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัช ันอนุบาลปีที 2 และจิตวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัทงั 3 ดา้น คือ  ความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ    และความซือสัตย์ 
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ขนัตอนการจัดประสบการณ์  
  

 ขนัตอนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  โดยใช ้แนวคิดการเ รียนรู้
จากวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  ขนัตอนการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ตามหลักการและ
จุดประสงค์ของการเ รียนการสอน  แล้วนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกบัเ ด็กปฐมวยั       
สรุปขนัตอนการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  ไดด้งันี 
 1) ขนัสร้างความสนใจ (Engagement) ขนันีครูสร้างความสนใจโดยใช ้วิธีการตา่ง  ๆ  เชน่ 
เลา่นิทาน ภาพประกอบ ของจาํลองและของจริง  ประสบการณ์เ ดิม การใช ้คําถามซักถามปัญหาที
ตอ้งการรู้ เพือมากระตุน้ให้เด็กเกดิความสนใจ  อยากรู้อยากเห็น   อยากคิดแกปั้ญหา  โดยการสืบ
เสาะหาคาํตอบดว้ยตนเองหรือรว่มกบัเพือน  โดยครูใชค้าํถามปลายเปิดถามเด็ก   
 2) ขนัสํารวจและค้นหา (Exploration) ขนันีครูจัดประสบการณ์ให้เ ด็กปฐมวยัได้ค้นหา
คาํตอบจากทีสงสัยและหาวธีิการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการทีหลากหลายเชน่  สํารวจ สัง เกต จากแหลง่
การเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกห้องเรียน  เชิญวทิยากรให้ความรู้  ทาํกจิกรรมการทดลองเน้นการ
ลงมอืปฏิบติัและให้กระบวนการคิด ครูคอยทาํหน้าทีอาํนวยความสะดวก ส่ง เสริม กระตุ้นให้ฝึกคิด 
สังเกต       
 3) ขนัอธิบายและลงข้อสรุป (Explaination) ขนันีครูกระตุน้และเปิดโอกาสให้เ ด็กปฐมวยั
ไดแ้สดงความคิดทีไดค้น้พบโดยใชข้อ้มลูจากประสบการณ์ใหมแ่ละประสบการณ์เ ดิมมาอภิปราย 
รว่มกนัเพือหาขอ้สรุปของความรู้    
 4) ขนัขยายความรู้ ( Elaboration) ขนันีครูเ ปิดโอกาสให้เ ด็กปฐมวยันําสิงทีได้จากการ
สํารวจ  สังเกต จากแหลง่การเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกห้องเ รียน   เชิญวิทยากรให้ความรู้  การ
เลา่นิทาน  การสนทนาซกัถาม ไปเชือมโยงกบัความรู้เดิมทีเรียนมาแล้วเพือให้เ ด็กได้อธิบายวิธีการ
ในการแกปั้ญหาสถานการณ์อืน ๆ ตอ่ไป   
 5) ขนัประเมินผล (Evaluation) ขนันีครูประเมนิผลดว้ยวธีิการตา่งๆวา่เด็กปฐมวยั  
มคีวามรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากน้อยเพียงใด โดยเน้นการประเมนิจากการเรียนรู้ 
 การจดัประสบการณ์ตามขนัตอนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E  
โดยดําเ นิ นการจัดประสบการณ์ทุกวนัในชว่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สัปดาห์ ละ  5 ว ัน            
วนัละ 45 นาที และจิตวทิยาศาสตร์ของเ ด็กปฐมวยั 3 ด้าน  คือ  ความสนใจใฝ่รู้    ความรับผิดชอบ     
และความซือสัตย์  
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เนือหา  
 เ นือหาของรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามขันตอนการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E  ได้สัง เคราะห์มาจากหน่วยการจัดประสบการณ์ช ันอนุบาลปีที 2 ของ
โรงเรียนบา้นลาดใหญส่ามคัคี โดยแบง่เป็น 8 หนว่ย  ตามลาํดบัดงันี 
ตารางท ี19  หน่วยการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 

สัปดาห์ท ี ชือหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

วันทีจัด
ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1 
 

 
หน่วย 

ดอนหอยหลอด 
วนัท ี4 – 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 

วนัจันทร์และ 
วนัองัคาร 

ลกัษณะทวัไปของหอยหลอด  

วนัพุธ ทศันศึกษาดอนหอยหลอด  
วนัพฤหัสบดี  การจับหอยหลอด  
วนัศุกร์ อาหารททีาํจากหอยหลอด  

2 

 
หน่วย 

ดอกไมใ้นอุทยาน 
รชักาลที 2 
วนัที11 – 15 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2556 

วนัจันทร์  
 

ลกัษณะ รูปร่าง กลิน สี ขนาดและ
ส่วนประกอบของดอกไม ้

 

วนัองัคาร และ  
วนัพฤหัสบดี 

การจัดกลุ่มดอกไมต้ามลักษณะของ
ดอกไม ้

 

วนัพุธ  ทศันศึกษาอุทยานรัชกาลท ี2  
วนัศุกร์ สีทไีดจ้ากดอกไม ้  

3 

 
หน่วยแม่นํา 
แม่กลอง  

วนัท ี18 - 22 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2556 

วนัจันทร์  เมือง 3 นํา    
วนัองัคาร  ทศันศึกษาแม่นําแม่กลอง   
วนัพุธ  
 

การประกอบอาชพีบริเวณแม่นําแม่
กลอง  

 

วนัพฤหัสบดี  ประโยชน์ของนํา  
วนัศุกร์ การอนุรักษ์นํา  

4 

หน่วยนาเกลือ 
วนัท ี25-29 
พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2556 

วนัจันทร์ ลกัษณะของเกลือเม็ดและเกลือป่น  
วนัองัคาร  
 

การทาํนาเกลือ และอุปกรณ์ทใีชท้าํ
นาเกลือ 

 

วนัพุธ 
 

การทดลองการเกดิผลึกเกลือของนํา
ทะเล 

 

วนัพฤหัสบดีและ  
วนัศุกร์ 

การใชเ้กลือถนอมอาหาร  
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ตารางท ี19  หน่วยการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 

สัปดาห์ท ี ชือหน่วยการจัด
ประสบการณ์ 

วันทีจัด
ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ หมาย

เหตุ 

5 

 
หน่วยปลาทู 
แม่กลอง  

วนัท ี2 – 6  ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

 

วนัจันทร์ ลกัษณะของปลาทแูม่กลอง   
วนัองัคารและ  
วนัพุธ 

วธีิการจับปลาทแูม่กลอง  
 

 

วนัพฤหัสบดี อาหารและการประกอบอาหารจาก
ปลาทู 

 

วนัศุกร์ คณุคา่ทางอาหาร  
วนัจันทร์ ลกัษณะทวัไปของป่าชายเลน  

 
6 

 
หน่วยป่าชายเลน 

วนัท ี9 – 11 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2556 

วนัองัคาร ความสําคญัของป่าชายเลน  
วนัพุธ ตน้ไมใ้นป่าชายเลน  
วนัพฤหัสบดี สตัว์ทอีาศยัในป่าชายเลน  
วนัศุกร์ การอนุรักษ์ป่าชายเลน  

7 

 
หน่วยมะพรา้ว 

วนัท ี16 – 20 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2556 

 

วนัจันทร์ ลกัษณะทวัไปของมะพรา้ว  
วนัองัคาร  ประเภทของมะพรา้ว  
วนัพุธและ 
วนัพฤหัสบดี 

ของเล่นของใชจ้ากส่วนประกอบ
ของตน้มะพรา้ว 

 

วนัศุกร์ ขนมททีาํจากมะพรา้ว  

8 

หน่วยนําตาลมะพรา้ว 
วนัท ี23 – 27  ธนัวาคม  

พ.ศ. 2556 
 

วนัจันทร์ ชนิดของนําตาล  
วนัองัคาร ลกัษณะของนําตาลมะพรา้ว  
วนัพุธ อุปกรณ์การทาํนําตาลมะพรา้ว  
วนัพฤหัสบดีและ
วนัศุกร์ 

ขนัตอนการทาํนําตาลมะพรา้วและ
ทศันศึกษาบา้นทาํนําตาลมะพรา้ว 
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 แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ดอนหอยหลอด  

  
ชันอนุบาลปีท ี2 

 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี4 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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แผนการจัดประสบการณ์ 

หน่วยดอนหอยหลอด ชันอนุบาลปีที 2 
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
                        หน่วย  ดอนหอยหลอด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทวัไปของหอยหลอด

การจับหอยหลอด 

การลงมือ
ปฏบัิติจับ 

อาหารทีทาํจากหอย

หอยหลอดเป็นหอยสองฝาชนิดหนึงทปีระกอบด้วยเปลือกทห่ีอหุ้ม
ลาํตวั เป็นรูปทรงกระบอกสีขาวอมเหลืองส่วนปลายของเปลือกทงัสอง
ดา้นมีชอ่งเปิดดา้นหนึงเป็นเทา้และอีกดา้นหนึงเป็นทอ่นํา 

- ทศันศึกษาดอนหอย
หลอด 
- จับหอยหลอดโดยวธีิการ
หยอดปนูขาว 

- หอยหลอดผดัฉ่า   
- หอยหลอดผดักระเทยีม   
- หอยหลอดย่าง 
  เป็นตน้ 

ใชนิ้วมือกระแทกบนพืนดินมวลของดิน
ไปเบยีดชอ่งทหีอยหลอดอาศยัอยู่ให้เล็ก
ลง หอยจะพน่นําพุ่งออกมาให้รูหอยเปิด
ออกใชไ้มจิ้มปนูขาวแหย่ในรูหอย ปนูขาว
ลงในรูหอยได ้หอยหลอดจะขนึมาทนัท ี 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกลกัษณะของหอยหลอด  อุปกรณ์และวธีิการจบัหอยหลอด   ชืออาหารและความรู้สึกทีทาํ
จากอาหารจากหอยหลอด 
2. เด็กสังเกตหอยหลอด  อุปกรณ์และวธีิการจบัหอยหลอด  วาดภาพหอยหลอด    
3. เด็กลงมอืปฏิบัติการจับหอยหลอดดว้ยตนเองทีดอนหอยหลอดได้  
4. เด็กสังเกตอาหารดว้ยประสาทสัมผสัทงั 5 และประกอบอาหารจากหอยหลอดได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ดอนหอยหลอด  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน จันทร์  ท ี4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกลกัษณะของหอยหลอดได้ 
2. วาดภาพหอยหลอดได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ลกัษณะทวัไปของหอยหลอดหอยหลอดเป็นหอยสองฝาชนิดหนึงทีประกอบด้วยเปลือกทีห่อหุ้ม
ลาํตวั เป็นรูปทรงกระบอกสีขาวอมเหลือง  หรือสีเหลืองออ่น  ลักษณะเหมือนหลอดกาแฟ  ส่วน
ปลายของเปลือกทงัสองดา้นมชีอ่งเปิดดา้นหนึงเป็นเท้าและอีกด้านหนึงเป็นทอ่นํา สําหรับกรอง
อาหารยืนออกมา 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง  สัมผัส  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1.  ถามเด็ก ๆ วา่ “ รู้จกัหอยหลอดหรือไม ่และ คิดวา่หอยหลอดมลีักษณะอยา่งไร ” 
2. ให้เด็ก ๆ บอกความรู้เดิม ครูจดบนัทึกคาํพดูเด็ก  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
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1. นําหอยหลอด(ของจริง) ให้เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัสังเกตหอยหลอดวา่มลีักษณะอยา่งไรโดยนํา
แวน่ขยายหรืออุปกรณ์ตา่ง ๆ มาชว่ยในการสังเกต  
 
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. ครูถามเด็ก วา่จากการสังเกตเด็ก ๆ พบอะไรทีเหมอืนกบัเคยรู้มาแล้วและพบอะไรเพิมเติม  ครู
บนัทึกสิงทีเด็กรู้เพิมเปรียบเทียบกบัความรู้เ ดิม 
2. ให้เด็ก ๆ วาดภาพหอยหลอดและบอกลักษณะของหอยหลอด ครูจดบนัทึกคาํพ ูดเด็กลงในผลงาน  
 
สือ 
1. หอยหลอด   (ของจริง) 
2. แวน่ขยาย 
 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. บอกลกัษณะของหอยหลอดและหอยตลับ 
2. วาดภาพหอยหลอด 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ดอนหอยหลอด  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน อังคาร ที 5 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ . 2556   เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. เปรียบเทียบหอยหลอดกบัหลอดและหอยชนิดตา่ง ๆได้ 
2. บอกลกัษณะของหอยหลอดได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ลกัษณะทวัไปของหอยหลอด หอยหลอดเป็นหอยสองฝาชนิดหนึงทีประกอบด้วยเปลือกทีห่อหุ้ม
ลาํตวั เป็นรูปทรงกระบอกสีขาวอมเหลือง  หรือสีเหลืองออ่น  ลักษณะเหมือนหลอดกาแฟ  ส่วน
ปลายของเปลือกทงัสองดา้นมชีอ่งเปิดดา้นหนึงเป็นเท้าและอีกด้านหนึงเป็นทอ่นํา สําหรับกรอง
อาหารยืนออกมา 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง   สัมผสั  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1.  ถามเด็กวา่ เพราะเหตุใดจึงเรียกวา่หอยหลอด ให้เด็ก ๆ แสดงความคิดแล้วให้เปรียบเทียบ
ลกัษณะของหอยหลอดกบัหลอด  
2. นําหอยชนิดตา่งๆ(หอยตลับ)และเปลือกหอยทีมลีักษณะเหมือนหรือตา่งจากหอยหลอดให้เด็ก 
สังเกต  เปรียบเทียบและสรุปความรู้เกยีวกบัหอยชนิดตา่ง  ๆ  
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ขนัท ี5 ขันประเมินผล   
1.  เด็ก ๆ จาํแนกภาพหอยหลอดกบัหอยชนิดตา่ง ๆ และรว่มกนัสรุปความรู้เกียวกบัลกัษณะของ
หอยหลอดโดยใชค้าํถามเพือประเมนิความรู้เด็ก  
สือ 
1. หอยหลอด 
2. หอยตลบั 
3. ภาพหอยหลอดกบัหอยชนิดตา่ง  ๆ  
 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. เปรียบเทียบหอยหลอดกบัหอยชนิดตา่ง ๆ  
2. บอกลกัษณะของหอยหลอด 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ดอนหอยหลอด  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พธุ ท ี 6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2556     เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สังเกตอุปกรณ์ทีใชจ้บัหอยหลอดได้ 
2. บอกชืออุปกรณ์ทีใชจ้ับหอยหลอดได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การจับหอยหลอด  ใชนิ้วมอืกระแทกบนพืนดินมวลของดินจะไปเบียดชอ่งทีหอยหลอดอาศัยอยูใ่ห้
เล็กลง หอยจะพน่นําพ ุง่ออกมาให้รูหอยเปิดออกใชไ้มจิ้มปูนขาวแหยใ่นรูหอย ปูนขาวลงในรูหอย
ได ้หอยหลอดขึนมาทนัที 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง   ฟัง  สัมผสั   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. ถามเด็ก ๆ วา่ใครเคยจับหอยหลอดบ้าง  ใชอุ้ปกรณ์ใดบา้ง  และต้องทาํอยา่งไร  
2. ให้เด็ก ๆ บอกความรู้เดิม ครูจดบนัทึกคาํพดูเด็ก  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็กสํารวจ  คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ทีใชจ้บัหอยหลอดวา่มอีะไรบา้งโดยให้ถามจากบุคคลใน
โรงเรียนและหาอุปกรณ์จับหอยหลอดมาด้วย  
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ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนัสรุปวา่มอุีปกรณ์อะไรบา้งทีใชจ้บัหอยหลอดและเตรียมอุปกรณ์นันนําไปจับหอย
หลอดทีดอนหอยหลอด  
สือ 
อุปกรณ์จบัหอยหลอด 
- ปูนขาว 
- ไมเ้สียบลูกชิน  
- กระป๋อง 
 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. สังเกตอุปกรณ์จบัหอยหลอด  
2. บอกชืออุปกรณ์จับหอยหลอด 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ดอนหอยหลอด  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พฤหัสบดี ท ี7 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. จบัหอยหลอดได้ 
2. บอกชืออุปกรณ์และวิธีการจับหอยหลอดได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
- ทศันศึกษาดอนหอยหลอด 
- จบัหอยหลอดโดยวธีิการหยอดปูนขาวหรือปูนแดงแหยล่งไปในรูหอยซึงใชไ้มจิ้มปูนขาวแหยใ่นรู  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง   สัมผสั   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี4 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้  
 1. พาเด็กไปจบัหอยหลอดทีดอนหอยหลอด   
2. ถามเด็ก ๆ วา่ “ถา้โรยปูนขาวมากเกนิไปจะเป็นอยา่งไร   ”   “ถา้ไมใ่ชปู้นขาวจะใชอ้ะไรแทนได”้ 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. สังเกตการจับหอยหลอดของเด็ก ๆ วา่สามารถทาํไดห้รือไม  ่
2. ให้เด็ก ๆบอกชืออุปกรณ์และวธีิการจบัหอยหลอด   
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สือ 
1. อุปกรณ์จบัหอยหลอด 
- ปูนขาว 
- ไมเ้สียบลูกชิน  
- กระป๋อง 
2. ดอนหอยหลอด 
 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. จบัหอยหลอด 
2. บอกชืออุปกรณ์ทีใชจ้ับหอยหลอด  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ดอนหอยหลอด  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน ศุกร์ ท ี8 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ใชป้ระสาทสัมผสัทงั 5 ในการสังเกตอาหารได้ 
2. ประกอบอาหารบางชนิดจากหอยหลอดได้ 
3. บอกชือวตัถุดิบทีใชป้ระกอบอาหารได้ 
4. บอกความรู้สึกทีมีตอ่อาหารต้มยาํหอยหลอดได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
อาหารทีทาํจากหอยหลอด เชน่ หอยหลอดผดัฉ่า  หอยหลอดผดักระเทียม  หอยหลอดยา่ง  เป็นตน้  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง   สัมผสั  ชิมรส  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําอาหารทีทาํจากหอยหลอดมา 1 ชนิดให้เด็กสังเกตและชว่ยกนัคิดวา่อาหารชนิดนีมีอะไรเป็น
สว่นประกอบ 
 ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. เด็ก ๆ  สังเกตลกัษณะของอาหารดว้ยประสาทสัมผสัทงั 5  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็กทุกคนลงขอ้สรุปวา่ส่วนประกอบหลักของอาหารคือหอยหลอดเพราะเห็นตวัหอยหลอดใน
อาหาร 
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ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. ครูเตรียมวตัถุดิบทีใชท้าํอาหารและให้เด็ก ๆ คิดวา่จะนําว ัตถุดิบมาประกอบอาหารอะไรไดบ้้าง  
เด็ก ๆ เสนอชืออาหาร   เลือกอาหารมา 1 อยา่ง และรว่มกนัประกอบอาหารทีเลือกไว ้  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. ให้เด็ก ๆ เลือกภาพและบอกชือวตัถุดิบทีใชท้าํอาหารมอีะไรบา้งและให้บอกความรู้สึกเกยีวกบั
อาหารทีประกอบรว่มกนั  
 
สือ 
อุปกรณ์การทาํอาหาร  
- หอยหลอด 
- ตะไคร้ 
- มะนาว 
- นําปลา 
- ใบมะกรูด 
- นําเปลา่  
 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ลกัษณะของอาหาร  
2. การประกอบอาหาร 
3. บอกชืออาหาร 
3. บอกความรู้สึกทีมีตอ่ต้มยาํหอยหลอด  
4. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  

 

แผนการจัดประสบการณ์ 
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หน่วย ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลท ี2 
  

 
ชันอนุบาลปีท ี2 

 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัที11 – 15พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2 

แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2    ชันอนุบาลปีที 2 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไมม้ลีักษณะ   รูปรา่ง   กลิน  สี ขนาด 
และสว่นประกอบแตกตา่งกนัออกไป  

ทศันศึกษาอุทยานร. 2 
สีทีไดจ้ากดอกไมบ้างชนิด
สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ใน
การประกอบอาหารได ้ 

ดอกอญัชนั  
ดอกกระเจียบ   
ดอกโสน เ ป็นตน้  

การจัดกลุม่ดอกไมต้ามลกัษณะของ
ดอกไมด้้วยเกณฑ์ของตนเอง 
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จุดประสงค์ทวัไป 

1. เด็กบอกลกัษณะ  รูปรา่ง  กลิน   สี ขนาด และส่วนประกอบของดอกไมที้แตกตา่งกนัออกไปได้ 
2. เด็กจัดกลุม่ดอกไมต้ามลักษณะของดอกไมด้้วยเกณฑ์ของตนเองและวาดภาพดอกไมไ้ด้  
3. เด็กทัศนศึกษาดอกไมที้อุทยานรัชกาลที 2  
4. เด็กทาํนําดอกอญัชนัได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2    ชันอนุบาลปีที 2 

วันจันทร์  ที 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ใชป้ระสาทสัมผสัตา่ง ๆ สังเกตดอกไมไ้ด้ 
2. นําเสนอการสังเกตดอกไมไ้ด้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ดอกไมม้ลีักษณะ   รูปรา่ง   กลิน  สี ขนาด และสว่นประกอบทีแตกตา่งกนั 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   สัมผสั  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําดอกไมห้ลายชนิดให้เด็ก ๆ มาสังเกตโดยใชป้ระสาทสัมผสัตา่ง ๆ ครูใชค้าํถาม เชน่  
- “ เด็ก ๆ สังเกตเห็นดอกไมม้ีกสีี สีอะไรบ้าง  ” 
- “ กลินของดอกไมเ้ป็นอยา่งไร ” 
- “ ดอกไมม้ลีักษณะเป็นอยา่งไร ” 
- “ ดอกไมม้สี่วนประกอบอะไรบา้ง ” 
2. เด็ก ๆ พดูนําเสนอการสังเกตดอกไม  ้
สือ 
1. ดอกไมช้นิดตา่ง  ๆ  
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. ใชป้ระสาทสัมผสัตา่ง ๆ สังเกตดอกไม  ้
2. นําเสนอการสังเกต 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที  2    ชันอนุบาลปีที 2 

วัน อังคาร  ท ี 12  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. จดักลุม่ดอกไมต้ามเกณฑ์ของตนเองได้ 
2. คิดแกปั้ญหาขณะทาํกิจกรรมได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
- ดอกไมม้ลีักษณะ  รูปร่าง  กลิน   สี ขนาด และสว่นประกอบทีแตกตา่งกนั  
- การจดักลุม่ดอกไม ้

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  สัมผัส  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ถามเด็ก ๆ วา่ “ ถา้จัดกลุม่ดอกไมอ้อกเป็นกลุม่จัดได้อยา่งไร” 
2. เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่จดักลุม่ดอกไมด้้วยเกณฑ์ของตนเอง เชน่ ตามสี รูปรา่ง ขนาด สว่นประกอบ  
ฯลฯ 
ขนัท ี3 ขนัการอธิบายและลงข้อสรุป  
1. เด็ก ๆ ร่วมกนัสรุปวา่ดอกไมม้ีความเหมอืนและแตกตา่งกนัอยา่งไร แตล่ะกลุม่นําเสนอการจดั
กลุม่ดอกไมด้้วยเกณฑ์อะไร  
 
 



185 

 

 

 

สือ 
1. ดอกไมช้นิดตา่ง  ๆ  
- ดอกหางนกยูง  
- ดอกอญัชนั  
- ดอกเข็ม 
ฯลฯ 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. จดักลุม่ดอกไม ้
2. คิดแกปั้ญหาขณะทาํกิจกรรม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2    ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พธุ ท ี 13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ . 2556 เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สังเกตดอกไมไ้ด้ 
 2. เกบ็ตวัอยา่งดอกไมห้รือถา่ยภาพดอกไมไ้ด้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
- ทศันศึกษาดอกไมที้อุทยานรัชกาลที 2 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  สัมผัส  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3  
ขนัท ี4 ขนัขยายความรู้ 
1. ถามเด็ก ๆวา่“ถา้ไปอุทยานรัชกาลที 2 พบดอกไมอ้ะไรบ้างและคิดวา่จะนํามาจดักลุม่ไดอ้ยา่งไร ” 
2.พาเด็ก ๆ ไปอุทยานรัชกาลที 2 ให้สังเกตดอกไม ้เก็บตวัอยา่งดอกไมห้รือถา่ยภาพดอกไม ้  
สือ 
1. อุทยานรัชกาลที 2 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. สังเกตดอกไม ้
2. เกบ็ตัวอยา่งดอกไมห้รือถา่ยภาพดอกไมไ้ด้ 
 3. จิตวิทยาศาสตร์ด้านความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  ดอกไม้ในอุทยานรัชกาลที 2    ชันอนุบาลปีที 2 

วันพฤหัสบดี  ท ี14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ . 2556   เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สรุปความรู้เรืองดอกไมไ้ด้ 
2. ทาํสมุดภาพแสดงการแบง่ดอกไมเ้ป็นกลุม่ ๆ ดว้ยเกณฑ์ของตนเองได้  
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
สรุปสิงทีเรียนรู้เกียวกบัดอกไมแ้ละทาํสมุดภาพการแบง่ดอกไมเ้ป็นกลุม่ ๆ ดว้ยเกณฑ์ของตนเอง 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี4 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล  
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนัสรุปสิงทีเรียนรู้เกียวกบัดอกไม ้
2. เด็ก ๆ ร่วมกนันําภาพดอกไมที้ไดถ้า่ยภาพมาจากอุทยานรัชกาลที 2 มาทาํสมดุภาพแสดงการ
จดัแบง่ดอกไมเ้ป็นกลุม่ ๆ ดว้ยเกณฑ์ของตนเอง  
สือ 
1. ภาพดอกไม ้     2. สมุดวาดเขียน  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ตอบคาํถาม 
2. ทาํสมุดภาพดอกไม ้
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  ดอกไม้ในอุทยานร. 2    ชันอนุบาลปีที 2 

วันศุกร์ ที 15 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกสีของดอกอัญชนัได้ 
2. บอกชือดอกไมช้นิดอืนทีนํามารับประทานได้ 
3. บอกขนัตอนการทาํนําดอกอญัชนัได้ 
4. คิดแกปั้ญหาได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
สีทีไดจ้ากดอกไมบ้างชนิดสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาหารหรือเครืองดืมได ้  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําดอกอญัชนัมาให้เด็ก ๆ สังเกตและถามเด็ก ๆวา่ ดอกอญัชนัมสีีอะไร  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ถามเด็ก ๆ วา่ทําอยา่งไรให้เห็นสีของดอกอัญชนั โดยให้เด็ก ๆ หาข้อมลูจากแมค่รัวของโรงเรียน  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป 
1. เด็ก ๆ ร่วมกนัสรุปวา่ดอกอญัชนัมีสีอะไรและทาํอยา่งไรจึงเห็นสีของดอกอญัชนั ( นําไปต้มหรือ
ขยีกบักระดาษแลว้เติมนํามะนาวเพือให้เป็นสีมว่ง )  
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ขนัท ี4 ขนัขยายความรู้ 
1. ถามเด็ก ๆ วา่ นําดอกอญัชนัทีต้มแล้วนําไปทาํอะไรได้บา้ง 
2. เด็ก ๆ ร่วมกนัลงมอืปฏิบติั (  ทาํนําดอกอญัชนัดืม ) 
3. ถามเด็ก ๆ วา่ “ นอกจากดอกอญัชนัแลว้เ ด็ก ๆ เคยทานดอกไมอ้ะไรบา้งและนําไปทาํอะไรทาน ” 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล  
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนับอกขนัตอนการทาํนําดอกอญัชนั 
สือ 
1.ดอกอัญชนั 
2. นําเปลา่  
3. นํามะนาว 
4. กระทะไฟฟ้า  
5. นําตาลทราย   
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ความสนใจในเขา้รว่มกิจกรรม 
2. ตอบคาํถาม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย แม่นาํแม่กลอง  

 
ชันอนุบาลปีท ี2 

 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี18 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 



191 

 

 

 

 
แผนการจัดประสบการณ์ 

หน่วยแม่นําแม่กลอง ชันอนุบาลปีที 2 
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แม่นําแม่กลอง 

เมือง 3 นํา 

นําจืด  นาํกร่อย  นาํเคม็ และทศันศึกษาแม่นําแม่

อาชีพ 

ประโยชน์ของนํา  

ใชอ้าบ ใชดื้ม ใชซ้กัผา้ ใชป้รุงอาหาร  
ชาํระล้าง ถ่ายเทของเสีย     เป็นตน้ 

การอนุรักษ์นํา  

- ปลูกตน้ไม ้  
- ใชน้ําอย่างประหยดั 
- การนํานําทใีชแ้ล้วกลบัไปใชใ้หม่ 
- ไม่ทงิขยะลงแหล่งนํา  
- การทาํบ่อหรือสระเกบ็นํา 

- ตกปลา 
- ตกกุง้  
- เรือประมง 
-  พายเรือขายของ 
- พนักงานขบัเรือ 
- ทาํสวน 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกลกัษณะและทีมาของนําทงั  3 ประเภท  อาชีพ  ประโยชน์  และการอนุรักษ์นําได้ 
2. เด็กบอกได้วา่ทาํไมเรียกแมก่ลองวา่เมอืง 3 นําและ มนีําอะไรบา้ง  
3. เด็กเลน่เกมจับคูภ่าพอาชีพกบัอุปกรณ์ทีใชป้ระกอบอาชีพได้  
4. เด็กให้ความรว่มมอืไปทศันศึกษาแมน่ําแมก่ลองและประตูระบายนําได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย แม่นําแม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วันจันทร์ ที 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ .  2556     เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกสิงทีได้การสังเกตนํา  
2. บอกทีมาของนํา  3 ประเภทได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
เมอืง 3 นํา  จงัหวดัสมุทรสงครามประกอบดว้ยนํา 3 ประเภท ไดแ้ก  ่นําจืด  นํากร่อย และนําเค็ม 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง   ชิมรส 
2. การอธิบายเกียวกบันําจืด  นํากร่อย และนําเค็ม 
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของนําจืด  นํากรอ่ย และนําเค็ม 
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
กิจกรรม 
วันท ี 1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. ถามเด็ก ๆ วา่ ทีบา้นของเด็กนํามรีสชาติเป็นอยา่งไร   
ขนัท ี2  ขนัสํารวจและค้นหา 
1. นํานํา  3 ประเภท ให้เด็ก ๆ สังเกต ดว้ยการชิม  
ขนัท ี3  ขนัการอธิบายและลงข้อสรุป 
1. เด็ก ๆ  สรุปร่วมกนัวา่นํา 3 ประเภทเป็นอยา่งไรครูอธิบายวา่นํามี 3 ประเภทไดแ้ก  ่นําจืด  นํากรอ่ย 
และนําเค็ม นําแตล่ะอยา่งมลีักษณะอยา่งไร  และมีทีมาจากแหลง่ใดบา้ง  
สือ 
1. ตวัอยา่ง   นําจืด  นํากรอ่ย และนําเค็ม 
 
 



194 

 

 

 

ประเมินผล   
สังเกต 
1. บอกทีมาของนํา  3 ประเภท 
2. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  แม่นําแม่กลอง    ชันอนุบาลปีที 2 

วันอังคาร ท ี19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ . 2556     เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ให้ความสนใจขณะไปดูแมน่ําแมก่ลอง  
2. บอกได้วา่เมอืง 3 นําประกอบด้วยนําอะไรบา้ง  
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ทศันศึกษาแมน่ําแมก่ลอง  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง   
2. การอธิบายเกียวกบั นํา 
3. การสํารวจและการสืบคน้ขอ้มลู  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้ 
1. พาเด็ก ๆ    ไปดูบริเวณทีนําจืด  นํากรอ่ยและนําเค็มมาร่วมกนัและชใีห้เด็ก ๆ  ดูวา่นําทงั 3 ประเภท
มาจากบริเวณใด 
ขนัท ี5  ขนัประเมินผล  
1. ถามเด็ก ๆ วา่ทําไมจึงเรียกจงัหวดัสมทุรสงครามวา่เป็นเมอืง 3 นํา และประกอบดว้ยนําอะไรบา้ง  
สือ 
แมน่ําแมก่ลอง  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. บอกวา่เมอืง 3 นําประกอบด้วยนําอะไรบ้าง 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  



196 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย แม่นําแม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วันพธุ ที 20 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556     เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกอาชีพทีทาํบริเวณแมน่ําแมก่ลองได้ 
2. ให้ความสนใจใฝ่รู้กบักจิกรรม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพบริเวณแมน่ําแมก่ลอง  เชน่ ทําประมง   คา้ขาย   ทาํสวน  เป็นตน้  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   
2. การอธิบายเกียวกบัอาชีพบริเวณแมน่ําแมก่ลอง   
3. การสืบคน้ขอ้มูล 
4. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. ถามเด็ก ๆ วา่หลงัจากทีไปดูแมน่ําแมก่ลอง  เด็ก ๆ เห็นชาวบา้นทาํอาชีพอะไรบา้ง 
ขนัท ี2  ขนัสํารวจและค้นหา 
1. เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัรวบรวมขอ้มูลจากทีได้ไปทศันศึกษาแมน่ําแมก่ลอง  
2. ครูจดบนัทึกคาํพดูเ ด็ก  
ขนัท ี3  ขนัการอธิบายและลงข้อสรุป 
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนัสรุปวา่อาชีพทีทาํบริเวณแมน่ําแมก่ลองมีอาชีพอะไรบา้ง  โดยให้เลือกภาพอาชีพที
ทาํบริเวณแมน่ําแมก่ลอง  
สือ 
ภาพอาชีพตา่ง ๆ  
- ตกปลา  
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- ตกกุง้ 
- เรือประมง  
- ทหาร 
- ตาํรวจ 
-  พายเรือขายของ  
- พนักงานขบัเรือ 
- พนักงานขบัรถ 
- บุรุษไปรษณีย์ 
- ทาํสวน  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. บอกอาชีพทีทาํบริเวณแมน่ําแมก่ลอง  
2. ขณะรว่มกจิกรรม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ ด้านความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



198 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  แม่นําแม่กลอง    ชันอนุบาลปีที 2 

วันพฤหัสบดี ที 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของนําได้ 
2. วาดภาพประโยชน์ของนําได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ประโยชน์ของนําใชใ้นบา้นเรือน เชน่ ใชดื้มใชซ้กัผา้ใชป้รุงอาหาร ชาํระลา้ง ถา่ยเทของเสีย  เป็นตน้  
ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง   
2. การอธิบายเกียวกบั ประโยชน์ของนํา 
3. การสํารวจและการสืบคน้ขอ้มลู  
กิจกรรม 
วันท ี4  
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้ 
1. นอกจากแมน่ําแมก่ลองจะชว่ยสร้างอาชีพแลว้ เด็ก ๆ คิดวา่นํามปีระโยชน์อะไรอีกบา้ง   
2. ครูจดบนัทึกคาํพดูเ ด็กบนกระดานและวาดภาพประกอบ  
ขนัท ี5  ขนัประเมินผล  
1. ให้เด็ก ๆ วาดภาพประโยชน์ของนํา 
สือ 
1. กระดาษ   2. กระดาน  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. บอกประโยชน์ของนํา  
2. วาดภาพประโยชน์ของนํา 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย แม่นําแม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วันศุกร์ ที 22 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556     เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกวธีิการอนุรักษ์นําได้ 
2. ให้ความสนใจขณะไปทศันศึกษาประตูระบายนํา 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การอนุรักษ์นํา  
- ปลูกตน้ไม ้
- ใชน้ําอยา่งประหยดั 
- การนํานําทีใชแ้ล้วกลบัมาใชใ้หม ่
- ไมทิ่งขยะลงแหลง่นํา  
- การทาํบอ่หรือสระเกบ็นํา  
ประตูระบายนํา คือ สิงกอ่สร้างในบริเวณทางนําทีใชค้วบคุมการไหลของนํา ใน แมน่ํา คลอง 
ทะเลสาบ ฝาย อา่งเกบ็นํา ประตูระบายนําจะใชสํ้าหรับในการปรับปริมาณนําทีต้องการให้ไหลผา่น 
ปรับความเร็วของนํา หรือใชใ้นการกกัเก็บนําได้ ในขณะเดียวกนัประตูระบายนํายงัชว่ยป้องกนัใน
กรณีทีมพีายุ 
ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง   
2. การอธิบายเกียวกบั การอนุรักษ์นํา  
3. การสํารวจและการสืบคน้ขอ้มลู  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําภาพแผน่ดินทีแห้งแลง้ให้เด็กดูและถามเด็กวา่ทาํอยา่งไรไมใ่ห้แผน่ดินแห้งแลง้และสามารถ
เกบ็กกันําไวไ้ด้ 
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ขนัท ี2  ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็ก ๆ ดูวีดีโอการ์ตูนนําหยดสุดทา้ย  
ขนัท ี3  ขนัการอธิบายและลงข้อสรุป 
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนัสรุปวธีิการเกบ็นําไวใ้ชไ้ดน้าน ๆ  
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้ 
1.  พาเด็ก ๆ ไปทศันศึกษาประตูระบายนํา  
2. สนทนาเกยีวกบัประตูระบายนําของจงัหวดัสมุทรสงครามวา่เป็นสถานทีทีเกบ็กกันําได้ 
ขนัท ี5  ขนัประเมินผล  
1.  ถามเด็กวา่ ๆ วา่มีวธีิใดบา้งทีสามารถเก็บกกันําไวใ้ชไ้ดน้าน  ๆ และให้เด็ก ๆ  วาดภาพ  
สือ 
1. ภาพแผน่ดินทีแห้งแลง้  
2. ประตูระบายนํา  
3. วดีีโอการ์ตูนนําหยดสุดทา้ย 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. บอกวธีิการอนุรักษ์นํา   
2. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
   หน่วย นาเกลอื    

 
ชันอนุบาลปีท ี2 

 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี25 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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นาเกลือ 

แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย  นาเกลือ    ชันอนุบาลปีที 2 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลกัษณะของเกลือเม็ดและเกลือป่น 

การใชเ้กลือถนอมอาหาร  
 เชน่ ทาํไขเ่ค็ม  ผกัและผลไมด้อง  
 เป็นตน้  
 

 
การทดลองการเกิดผลึกเกลือของนําทะเล 

เกลือสมุทร (Sea salt) คือ เกลือทีไดจ้ากสูบ
นําทะเลเขา้มาขงัไวใ้นทีนา ผึงแดดและลมจน
นําระเหยเหลือแตผ่ลึกเกลือสีขาว 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกลกัษณะ  กลิน   สี รสชาติ เปรียบเทียบความเหมอืน  ความแตกตา่งของเกลือเม็ด  เกลือป่น   
อุปกรณ์ทีใชท้าํนาเกลือ   ทีมาของเกลือสมุทร     วธีิการทาํเกลือสมุทรได้  
2. เด็กสังเกต  สํารวจ   อุปกรณ์ทีใชท้าํนาเกลือ  วธีิการทําเกลือสมทุร  
3. เด็กทาํการทดลองการเกดิผลึกเกลือของนําทะเลได้ 
4. เด็กทาํไขเ่ค็มและวาดภาพขนัตอนการทาํไขเ่ค็มได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้     ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย นาเกลือ  ชันอนุบาลปีที 2 

วันจันทร์ ที 25 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ . 2556    เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ใชป้ระสาทสัมผสัตา่ง ๆ สังเกตเกลือเมด็และเกลือป่นได้ 
2. บอกสิงทีได้จากการสังเกต 
สาระการเรียนรู้  

สาระทคีวรเรียนรู้ 
1. เกลือเมด็ ผลิตโดยชาวนาเกลือดว้ยวธีิตาก  
2. เกลือป่น ผลิตโดยโรงงานเกลือป่นทีซือเกลือเม็ดจากชาวนาเกลือมาแปรรูปเป็นเกลือป่น  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  สัมผัส  และชิมรส  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. ให้เด็ก ๆ ใชป้ระสาทสัมผสัตา่ง ๆ  สังเกตลกัษณะ  สี  กลิน ชิมรสชาติ  เปรียบเทียบความเหมอืน
ความแตกตา่งของ  เกลือเม็ด และเกลือป่น  
2. เด็ก ๆ บอกผลจากการสังเกต 
3. ครูบนัทึกคาํพดูเด็กบนแผน่ชาร์ต  
สือ 
1. เกลือเมด็  
2. เกลือป่น 
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. ใชป้ระสาทสัมผสัตา่ง ๆ สังเกตเกลือเมด็และเกลือป่น   
2. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย นาเกลือ  ชันอนุบาลปีที 2 

วันอังคาร ท ี26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ . 2556     เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ให้ความสนใจในการดูวีดีโอการทาํนาเกลือสมุทร  
2. บอกชืออุปกรณ์ทีใชท้าํนาเกลือได้ 
3. บอกขนัตอนการทาํนาเกลือได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
อุปกรณ์การทาํนาเกลือ 
1.รกกลิงนา มหีน้าทีในการปรับผิวของนาให้เรียบ 
2.กงัหันวิดนํา มหีน้าทีทาํให้ระหัดวดินําหมนุ  
3.ระหัดวดินํา มหีน้าทีในการดึงนําจากรางขึนไปตากไวที้นา  
4.อีรุน  มหีน้าทีไลน่ําในรอ่งนา และ  ไลด่อกเกลือทีอยูบ่นผิวนํา  
5.รัวซอย  มหีน้าทีซอยเกลือในนาให้แตกออกจากกนั 
6.ทับทา มหีน้าทีดึงเกลือให้เป็นแถวและทาํให้เกลือเป็นลูกๆ  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายนาเกลือ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็ก ๆ ดูวีดีโอการทาํนาเกลือสมุทร  
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2. ให้เด็ก ๆ  สังเกต  สํารวจ  เกบ็รวบรวมขอ้มูลอุปกรณ์ทีใชท้าํนาเกลือ   ทีมาของเกลือสมุทร  
วธีิการทาํเกลือสมุทรจากวิทยากร  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. ให้เด็ก ๆ รว่มกนัสรุปวา่อุปกรณ์ทีใชท้าํนาเกลือวา่มีอุปกรณ์อะไรบา้งและมขีนัตอนการทาํนา
เกลืออยา่งไร 
2. ครูจดบนัทึกคาํพดูเ ด็ก  
สือ 
1. วดีีโอการทาํนาเกลือสมทุร  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ความสนใจในการดูวดีีโอการทํานาเกลือสมทุร  
2. บอกชืออุปกรณ์ 
3. บอกขนัตอนการทาํนาเกลือ 
4. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย นาเกลือ  ชันอนุบาลปีที 2 

วันพธุ ที 27 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556     เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกสิงทีได้จากการสังเกตได้ 
2. วาดภาพบนัทึกผลการทดลองได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การทดลองการเกิดผลึกเกลือของนําทะเล 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. เด็ก ๆ  ทาํการทดลองการเกดิผลึกเกลือของนําทะเล โดยให้เด็ก ๆ นํานําทะเลเทใสถ่าดเบน นําไป
ตากแดด 4-5 วนั ให้เด็ก ๆ สังเกตและบนัทึกผลทุกวนั  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. เด็ก ๆ วาดภาพบนัทึกผลการทดลอง  
สือ 
1. นําเกลือทะเล 
2. ถาดเบน  
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. การตอบคาํถาม 
2. การวาดภาพบนัทึกผลการทดลอง  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย นาเกลือ  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พฤหัสบดี ท ี28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ .  2556      เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกสิงทีได้จากการสังเกตไขเ่ค็ม 
2. บอกขนัตอนการทาํไขเ่ค็มได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การใชเ้กลือถนอมอาหาร  เชน่ ทาํไขเ่ค็ม  ผักและผลไมด้อง เป็นตน้  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ชิมรส 
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
กิจกรรม 
วันท ี4 
 ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําไขเ่ค็มให้เด็ก ๆ ชิมและถามเด็ก ๆ วา่ “ ทําอยา่งไรไขจึ่งเค็มได ้” 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็ก ๆ รว่มกนัคิดและคน้หาวา่วธีิการทาํไขเ่ค็มจากแมค่รัว  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนัสรุปวา่การทาํไขเ่ค็มตอ้งมอุีปกรณ์ใดบา้งและมขีนัตอนการทาํอยา่งไร  
สือ 
1. ไขเ่ค็ม 
2. ไขเ่ป็ด 
3. นําเปลา่  
4. เกลือ 
4. ภาชน 
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. การตอบคาํถาม 
2. บอกขนัตอนการทาํไขเ่ค็ม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย นาเกลือ  ชันอนุบาลปีที 2 

วันศุกร์ ที 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556     เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ทาํไขเ่ค็มได้ 
2. วาดภาพขนัตอนการทาํไขเ่ค็มได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การใชเ้กลือถนอมอาหาร  เชน่ ทาํไขเ่ค็ม  ผักและผลไมด้อง เป็นตน้  
ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. เด็ก ๆ ร่วมกนัลงมอืทาํไขเ่ค็ม 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. เด็ก ๆ  วาดภาพขนัตอนการทาํไขเ่ค็ม 
2. ครูจดบนัทึกคาํพดูเ ด็ก  
สือ 
1. นําเปลา่  
2. เกลือ 
3. ไขเ่ป็ด 
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. ขณะทาํไขเ่ค็ม 
2. วาดภาพขนัตอนการทาํไขเ่ค็ม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ปลาทูแม่กลอง    

 
ชันอนุบาลปีท ี2 

 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี2 – 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 

 
 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยปลาทแูม่กลอง ชันอนุบาลปีที 2 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ปลาทูแม่กลอง 

ลักษณะของปลาทูแม่กลอง 

ปลาสนั หรือปลาทแูม่กลอง จะทมีีลกัษณะหน้า
เป็นสามเหลียม ตวัสนั แบน เนือเยอะ เนือนิม
เวลากดลงไปทตีวัปลาแล้ว เนือปลากลบัคนื
สภาพเดิมไม่บุ๋มลงไปตามลอยแรงกด ปลาสนั
มีลาํตวัสีเงิน หรือ อมเขยีว ตาดํา  

วิธีการจับ 

อาหารและประกอบอาหารจากปลา

ปลาทูทอด  นําพริกปลาทู  ฉูฉี่ปลาทู 
ยาํปลาทู  ต้มยาํปลาทู  เป็นตน้  

คุณค่าทางอาหาร 

มโีอเมกา้ 3 ชว่ยเสริมสร้างการ
เจริญเติบโต ชว่ยปรับสมดุลและ
ทาํให้รา่งกายแข็งแรงไดเ้ชน่กนั  

ชาวประมงจะใช ้“โป๊ะ” เครืองมือ
หาปลาพืนบา้นโป๊ะ(พืนบา้น) 
 มีขนาดเทา่กบัสนามฟุตบอลขนาด
ย่อม ทาํจากไมไ้ผล่อ้มให้เป็น
วงกลม เปิดชอ่งเป็นทางสาํหรับให้
ปลาทผูา่นเขา้ไปได ้ตงัอยู่กบัท ีรอ
ให้ปลาวา่ยเขา้มาหาเองเป็นอุปกรณ์
สาํคญัในการจับปลาทแูต่ปัจจุบนั
ปลาทไีดส่้วนใหญเ่ป็นปลาอวนติด 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกลกัษณะของปลาทูแมก่ลอง   อุปกรณ์และวธีิการจบัปลาทู   ชืออาหารทีทาํจากปลาทูและ
คณุคา่อาหารของปลาทูได้ 
2. เด็กหักคอปลาทูวางในเขง่  และจาํแนกความแตกตา่งระหวา่งปลาทูกบัปลาชนิดอืนได้  
3. เด็กแสดงบทบาทสมมติวธีิการจบัปลาทู  
4. เด็กประกอบอาหารจากปลาทูได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้     ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยปลาทแูม่กลอง ชันอนุบาลปีที 2 

วันจันทร์ ที 2 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2556      เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สํารวจ สังเกต ปลาทูแมก่ลองได้ 
2. บอกลกัษณะของปลาทูแมก่ลองได้ 
3. เปรียบเทียบความเหมือนและความตา่งของปลาทูแมก่ลองจากปลาอืนได้  
4. แยกปลาทูแมก่ลองจากปลาอืนได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ลกัษณะของปลาทูแมก่ลอง  คือ มสีว่นหน้าเป็นสามเหลียม ตัวสันแบน  เ นือเยอะ  เ นือนิมเมือกดลง
ไปทีตวัปลาแลว้ เนือปลาจะกลบัคืนสภาพเดิมไมบุ๋่มลงไปตามลอยแรงกด มีลําตัวสีเ งินหรืออมเขียว 
ตาดาํมกีารเรียกลกัษณะปลาทูแมก่ลองกนัวา่ "หน้างอ คอหัก สุดยอดปลาทูแมก่ลอง "  เพราะจะต้อง
หักคอปลาทูเล็กน้อยเพือให้ปลาทูวางอยูใ่นเขง่ไดส้วยงาม 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง สัมผสั และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กจิกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. ถามเด็ก ๆ วา่ “ ปลาทูแมก่ลองมลีักษณะเป็นอยา่งไร ” 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็ก ๆสํารวจ สังเกตลักษณะของปลาทูแมก่ลอง( ของจริง  ) 
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ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็ก ๆ ร่วมกนัสรุปลกัษณะของปลาทูแมก่ลอง ครูจดบนัทึกคาํพ ูดบนกระดาษชาร์ต  
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. ถามเด็ก ๆวา่ เคยไดยิ้นคาํวา่  ปลาทูแมก่ลองหน้างอ คอหัก หรือไม ่ทาํไมจึงเป็นเชน่นนั  
2. เด็ก ๆ ทดลองหักคอปลาทูแล้วนําไปวางในเขง่ ซึงเป็นทีมาของปลาทูแมก่ลองหน้างอ  คอหัก         
เพือให้ปลาทูเรียงกนัสวยงาม 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. นําภาพปลาหลาย ๆ ชนิดวางปะปนกนัแลว้ให้เด็กคน้หาหรือเลือกปลาทูแมก่ลองออกมาครู
สังเกตการเลือกวา่เด็กสามารถเลือกออกมาไดถู้กต้องหรือไม  ่
สือ 
1. ปลาทูแมก่ลอง   
2. กระดาษชาร์ต 
3. รูปปลาชนิดตา่ง ๆ  
4. เขง่ปลาทู 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. สํารวจปลาทูแมก่ลอง  
2. บอกลกัษณะของปลาทูแมก่ลอง 
3. เปรียบเทียบปลาทูแมก่ลองกบัปลาชนิดอืน  
4. แยกปลาทูแมก่ลองออกจากปลาชนิดอืน 
5. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยปลาทแูม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน อังคาร  ท ี 3  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556    เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. คน้หาขอ้มูลจากบุคคลตา่ง ๆ ได้ 
2. บอกได้วา่โป๊ะทาํมาจากอะไรและมีไวท้าํอะไร  
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
วธีิการจบัชาวประมงจะใช ้“โป๊ะ” ซึงเครืองมอืหาปลาพืนบ้านเป็นอุปกรณ์สําคัญในการจับปลาทู
แตปั่จจุบนัปลาทีได้ส่วนใหญจ่ะเป็นปลาจับด้วยอวน  แตก่็เ ป็นปลาทูพืนเมืองเหมือนกนั  ชนิด
เดียวกนั จะแตกตา่งตรงเครืองมอืในการจบัเทา่นันคือการนําอวนลงไปล้อมปลาแล้วจึงช ้อนมาบน
เรือ 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง     
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําภาพ “ โป๊ะ” ทีใชจ้บัปลาทู มาให้เด็ก ๆ ดูและถามเด็ก ๆ  
 “ นีคืออะไร ”   
 “ รู้จักกนัหรือไม ่” 
“ ใชท้าํอะไรรู้จักหรือไม ่” 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็ก ๆ นําภาพ  “โป๊ะ ” ทีใชจ้ับปลาทูไปสอบถามจากบุคคลตา่งๆ วา่คืออะไร  
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ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เปิดวีดีโอรายการกบนอกกะลาตอน  “ปลาทูแมก่ลอง”ให้เด็ก ๆ ดูและร่วมกนัสรุปวา่โป๊ะทาํมา
จากอะไรและมไีวใ้ชท้าํอะไร  
สือ 
1. ภาพ โป๊ะทีใชจ้บัปลาทู 
2. วดีีโอรายการกบนอกกะลาตอน  ปลาทูแมก่ลอง 
ประเมิน  
ผลสังเกต 
1. คน้หาขอ้มูล 
2. ตอบคาํถาม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยปลาทแูม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน  พธุ  ท ี 4  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ .  2556      เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. แสดงบทบาทสมมติวธีิการจับปลาทูได้ 
2. บอกชือเครืองมอืใชจ้ับปลาทูและวธีิการจบัปลาทู ได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
วธีิการจับ ชาวประมงจะใช ้“โป๊ะ” เครืองมอืหาปลาพืนบา้นเป็นอุปกรณ์สําคญัในการจบัปลาทูแต ่
ปัจจุบนัปลาทีไดส้่วนใหญจ่ะเป็นปลาอวนติด แตก่เ็ป็นปลาทูพืนเมอืงเหมอืนกนั  ชนิดเดีย ว จะ
แตกตา่งตรงเครืองมือในการจบัเทา่นันเองคือการนําอวนลงไปลอ้มปลาแลว้จึงชอ้นมาบนเรือ  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. นอกจากโป๊ะแลว้เ ด็ก ๆ คิดวา่ ชาวประมงใชเ้ครืองมืออะไรอีกบา้งในการจบัปลาทู  
2. รว่มกนัหาขอ้มูลเพิมเติมแลว้นําภาพอวนจับปลาทูมาให้ดู อธิบายวธีิการจบัปลาทูให้เด็กแสดง
บทบาทสมมติวธีิการจับปลาทู 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. ประเมนิความรู้เกียวกบัวธีิการจับปลาทู บอกชืออุปกรณ์  
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สือ 
1. ภาพอวนจับปลาทู 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. แสดงบทบาทสมมติ 
2. บอกชือเครืองมอืและวธีิการจบัปลาทู  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยปลาทแูม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน  ศุกร์  ท ี 6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ . 2556       เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกลกัษณะและส่วนประกอบของอาหารทีไดจ้ากการสังเกต  
2. บอกส่วนประกอบของอาหารยาํปลาทูได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
อาหารจากปลาทู เชน่ ปลาทูทอด  นาํพริกปลาทู  ฉูฉี่ปลาทู ยาํปลาทู  ปลาทูต้มส้ม ปลาทูซาเ ตียะ  
เป็นตน้ 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง สัมผสั  ชิมรส และดมกลิน 
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี4 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําอาหารทีทาํจากปลาทู(ยาํปลาทู ) ให้เด็กสังเกตวา่ในอาหารนีมอีะไรเป็นส่วนประกอบบา้ง  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา  
1. เด็ก ๆ ชิมรสอาหาร(ยาํปลาทู)และบอกวา่มรีสชาติอยา่งไร  มอีะไรเป็นสว่นประกอบบา้ง  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็ก ๆ ร่วมกนัสรุปวา่ยาํปลาทูต้องมสี่วนประกอบอะไรบา้ง ครูจดบนัทึก  
2. ให้เด็ก ๆ สรุปและแบง่กนัวา่ใครเตรียมอะไรมาบา้ง  
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สือ 
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ยาํปลาทู  
- เนือปลาทู 
- มะนาว 
- นําปลา 
- พริกขีหนู  
- ตะไคร้ 
- หอมแดง  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ตอบคาํถาม 
2. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยปลาทแูม่กลอง  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน ศุกร์  ที6 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2556   เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ประกอบอาหารจากปลาทูได้ 
2. บอกส่วนประกอบทีใชป้ระกอบอาหารได้ 
3. หาขอ้มลูเกียวกบัคณุคา่ทางอาหารได้ 
4. บอกคณุคา่ทางอาหารของปลาทูได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
คณุคา่ทางอาหาร มโีอเมกา้ 3 สําหรับเด็กจะชว่ยเสริมสร้างการเจริญเติบโต ตลอดจนในผูสู้งอายุ 
การทานโอเมกา้ 3 สามารถเขา้ไปชว่ยปรับสมดุลและทาํให้รา่งกายแข็งแรงไดเ้ชน่กนั  
ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  สัมผัส  ชิมรส และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและ อธิบายความเหมอืน ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. เด็ก ๆ ร่วมกนัประกอบอาหาร (ยาํปลาทู)  
2. รว่มกนัสํารวจ สืบคน้เพิมเ ติมวา่คณุคา่ทางอาหารของปลาทูวา่มปีระโยชน์ตอ่รา่งกายอยา่งไรจาก
ห้องสมุดหรือแหลง่อืน  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. ให้เด็ก ๆ เลือกภาพวตัถุดิบทีใชป้ระกอบอาหารบอกวา่อาหารทีทําจากปลาทูมีอะไรบา้งและการ
รับประทานปลาทูมีมปีระโยชน์ตอ่ร่างกายอยา่งไร  
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สือ 
1. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ยาํปลาทู  
- เนือปลาทู 
- มะนาว 
- นําปลา 
- พริกขีหนู  
- ตะไคร้ 
- หอมแดง  
2. ห้องสมดุหรือแหลง่เรียนรู้อืน 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ประกอบอาหาร 
2. บอกส่วนประกอบของอาหาร  
3. หาขอ้มลูและบอกคณุคา่ทางอาหารของปลาทู  
4. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



227 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ป่าชายเลน    

 
ชันอนุบาลปีท ี2 

 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี9 – 11 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 

 
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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ป่าชายเลน 

แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยป่าชายเลน  ชันอนุบาลปีที 2 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทวัไปของป่าชายเลน 

ระบบนิเวศทปีระกอบด้วยพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์หลาย
ชนิด ดาํรงชีวติร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มทเีป็นดินเลน 
นํากร่อย และมีนําทะเลทว่มถึงอย่างสมาํเสมอจึงพบป่า
ชายเลนตามบริเวณทเีป็นชายฝังทะเล ปากแม่นํา 

ต้นไม้ในป่าชายเลน 

สัตว์ทอีาศัยในป่าชายเลน 

ความสําคัญของป่าชายเลน 

- เป็นแหล่งอาหารทสีาํคญั
ของสตัวน์ํา 
- เป็นแหล่งอนุบาลสตัวน์ํา
วยัอ่อน เป็นทหีลบภยัและที
อยู่อาศยัของสตัวน์าํ นานา
ชนิด 

การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

- การจัดการวางแผนการใชท้ดิีนชายฝัง
ทะเลใหเ้หมาะสม 
- การเพิมพืนทป่ีาชายเลน โดยการปลูกป่า 
- การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรป่าชายเลนให้
มีประสิทธิภาพมากขึน 

โกงกางใบใหญ่  โกงกางใบเล็ก 
ถวัดํา  ถวัขาว   พงักาหัวสุมดอกแดง
โปรงขาว  โปรงแดง   ตะบนูดาํ  
ตะบนูขาว  แสมขาว  แสมทะเล   
ลาํพู  ลาํพูทะเล   ตาตุม่ทะเล   
เหงือกปลาหมอ  ป่าชายเลนมีชอื
เรียกอีกอย่างวา่ ป่าโกงกาง  

กุง้กลุาดาํ กุง้แชบว๊ย หอยนางรม 
หอยแครง หอยจอบ ปแูสมปูกา้มดาบ ปู
ทะเล นกยางเปีย นกกานําเล็ก เหยียวแดง 
คา้งคาว ลิงลม ลิงแสม เป็นตน้ 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกลกัษณะของป่าชายเลน  บริเวณทีพบป่าชายเลน  ชือตน้ไมแ้ละสัตว์ทีพบในป่าชายเลน   
ความสําคญัและการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 
2. เด็กปฏิบติัตามขอ้ตกลงขณะไปทัศนศึกษาป่าชายเลนได้ 
3. เด็กตงัใจฟังความรู้จากเจา้หน้าทีของป่าชายเลนได้ 
4. เด็กวาดภาพป่าชายเลนและเลา่เรืองราวจากผลงานได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้    ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ป่าชายเลน ชันอนุบาลปีที 2 

วันจันทร์ ที 9 เดือน ธันวาคม  พ.ศ . 2556    เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกลกัษณะของป่าชายเลนได้ 
2. ให้ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ลกัษณะทวัไปของป่าชายเลน (Mangrove forest)  คือ ระบบนิเวศทีประกอบไปด้วยพนัธ์ุพืช พนัธ์ุ
สัตว ์หลายชนิด ดาํรงชีวิตร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มทีเป็นดินเลน  นํากร่อย และมนีําทะเลทว่มถึง
อยา่งสมาํเสมอ ดงันันจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยูท่ัวไปตามบริเวณทีเป็นชายฝังทะเล ปากแมน่ํา 
ทะเลสาบ และ รอบเกาะแกง่ตา่งๆ ในพืนทีชายฝังทะเล  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน   
กิจกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําภาพป่าชายเลนให้เด็ก ๆดูและถามวา่เด็ก ๆ “ ภาพนีเรียกวา่อะไร ” 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่สังเกตจากภาพวา่มอีะไรบา้งและร่วมกนัคิดวา่เป็นภาพอะไรหรือสถานทีนีพบ
ไดที้ไหน เรียกวา่อะไร  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
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1. เด็ก ๆ ร่วมกนัสรุปวา่สถานทีนีเรียกวา่ “ ป่าชายเลน” พบได้ตามบริเวณทีเป็นชายฝังทะเล ปาก
แมน่ํา  
2. ครูจดบนัทึกคาํพดูของเด็ก  
 
สือ 
1. ภาพป่าชายเลน 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ตอบคาํถาม 
2. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยป่าชายเลน  ชันอนุบาลปีที 2 

วันอังคาร ท ี10 เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556      เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกความสําคญัของป่าชายเลนได้ 
2. วาดภาพป่าชายเลนได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ความสําคญัของป่าชายเลน 
- เป็นแหลง่อาหารทีสําคญัของสัตวน์ํา   
- เป็นแหลง่อนุบาลสัตวน์ําวยัออ่น เป็นทีหลบภยัและทีอยูอ่าศัยของสัตวน์ํา นานาชนิด 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การการอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง ๆ  
2. การสืบคน้ขอ้มูล 
3. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. ถามเด็ก ๆ วา่ ถา้ไมม่ีตน้ไมใ้นป่าชายเลนในป่าชายเลนจะเกดิอะไรขึน และสง่ผลอยา่งไรตอ่
มนุษย์ 
2. ให้เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่ร่วมกนัคิด  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. เด็ก ๆ วาดภาพป่าชายเลนและเลา่เรืองราวจากผลงาน  
2. ครูจดบนัทึกคาํพดูเ ด็ก  
สือ 
1. ภาพป่าทีไมม่ีตน้ไม  ้
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. ตอบคาํถาม 
2. วาดภาพและเลา่เรืองราวจากผลงาน  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วย ป่าชายเลน ชันอนุบาลปีที 2 

วันพธุ ที 11  เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556 เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกลกัษณะของป่าชายเลนได้ 
2. บอกชือตน้ไมที้พบในป่าชายเลนได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ตน้ไมใ้นป่าชายเลน  ไดแ้ก  ่โกงกางใบใหญ ่ โกงกางใบเล็ก  ถัวดํา  ถัวขาว   พงักาหัวสุมดอกแดง   
โปรงขาว  โปรงแดง   ตะบูนดาํ   ตะบูนขาว  ลาํพ ู  แสมขาว  แสมทะเล   ลาํพทูะเล   ตาตุม่ทะเล   
เหงือกปลาหมอ  พนัธ์ุไมที้มีมากและมีบทบาทสําคัญทีสุดในป่าชายเลน คือ ไมโ้กงกาง ป่าชายเลน
จึงมชีือเรียกอีกอยา่งวา่ ป่าโกงกาง  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง  สัมผสั   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. พาเด็ก ๆไปทศันศึกษาป่าชายเลน  
2. เจา้หน้าทีให้ความรู้ตน้ไมที้พบทีป่าชายเลน  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1.ให้เด็กๆ สังเกตวา่ตน้ไมที้พบในป่าชายเลนมีตน้ไมอ้ะไรบา้ง  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. ให้เด็ก ๆ รว่มกนัสรุปวา่ตน้ไมใ้นป่าชายเลนมตีน้อะไรบา้ง 
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สือ 
1. ป่าชายเลน  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. บอกลกัษณะของป่าชายเลน  
2. บอกชือตน้ไมที้พบในป่าชายเลน  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยป่าชายเลน  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พฤหัสบดี ท ี12 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สํารวจสัตว์ทีพบในป่าชายเลนได้ 
2. บอกชือสัตว์ทีพบในป่าชายเลนได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
สัตวที์อาศยัในป่าชายเลนได้แก  ่ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว   กุง้กา้มกราม กุง้นําจืด กุง้
กลุาดาํ กุง้แชบ๊วย หอยนางรม หอยแครง หอยจอบ ปูแสมปูกา้มดาบ ปูทะเล นกยางเปีย นกกานํา
เล็ก เหยียวแดง  ค้างคาว ลิงลม ลิงแสม หนูบ้าน  นาก เ สือปลา แมวป่า หมูป่า เกง้  งูชนิดตา่งๆ 
ตะกวด เตา่ และจระเข ้

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจ 
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี4 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. นอกจากตน้ไมที้พบในป่าชายเลนแล้วเด็ก ๆ ชว่ยกนัสํารวจและรวบรวมขอ้มูลวา่มีสัตวอ์ะไรบา้ง
ทีอาศัยในป่าชายเลน  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1.  เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่วาดภาพและบอกชือสัตว์ทีพบในป่าชายเลน  
สือ 
1. สัตวที์พบในป่าชายเลน  
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. สํารวจสัตว์ทีพบในป่าชายเลน  
2. บอกชือสัตว์ทีพบในป่าชายเลน  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยป่าชายเลน  ชันอนุบาลปีที 2 

วันศุกร์ ที 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556  เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. เสนอความคิดของตนเองรว่มกบัคณุครูและเพือนได้ 
2. บอกวธีิการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
การอนุรักษ์ป่าชายเลน  
- การจดัการวางแผนการใชที้ดินชายฝังทะเลให้เหมาะสม 
- การเพิมพืนทีป่าชายเลน โดยการปลูกป่า  
- การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้มปีระสิทธิภาพมากขึน  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  ฟัง   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจ 
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1.  นําภาพป่าชายเลนทีมีตน้ไมน้้อยให้เด็ก ๆดูและถามเด็ก ๆ วา่ “ ถา้ต้องการให้ป่าชายเลนมีตน้ไม้
มากขึนควรทาํอยา่งไร ” 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. เด็ก ๆ แตล่ะกลุม่ชว่ยหาข้อมลูจากบุคคลในโรงเรียน   
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็กแตล่ะกลุม่นําเสนอความคิดครูบนัทึกคาํพ ูดเด็กบนกระด  
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ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. เด็กและครูรว่มกนัสนทนาเกียวกบัการรณรงค์ให้ชว่ยกนัอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดม
สมบูรณ์มากขึนควรทาํอยา่งไรบา้งให้เด็ก ๆ เสนอวธีิการรณรงค์และลงมือปฏิบัติ เชน่ จัดบอร์ด
นิทรรศการ  ทาํแผน่พ ับ   เป็นตน้  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. เด็ก ๆ บอกวธีิการอนุรักษ์ป่าชายเลน  
สือ 
1. ภาพป่าชายเลนทีมีตน้ไมน้้อย  
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ตอบคาํถาม 
2. บอกวธีิการอนุรักษ์ป่าชายเลน  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
 

   หน่วย มะพร้าว    
 
 

ชันอนุบาลปีท ี2 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี16 – 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 

 
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

มะพร้าว  

ลักษณะทวัไปของมะพร้าว 

ไมต้น้ สูง 20-30 เมตร ลาํตน้กลม ตงัตรง ไม่แตกกงิกา้น เปลือกตน้แข็ง สีเทา ขรุขระ ใบลกัษณะเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ผล เปลือกนอก ถดัไปขา้งในจะเป็นใยมะพรา้ว ถดัไปขา้งในเป็นกะลามะพรา้ว ซงึมีรู
สีคลาํอยู่ 3 รู สาํหรบังอก ถัดเขา้ไปเป็นเนือมะพรา้ว ภายในซงึเมือมะพรา้วแก่กดู็ดเอานํามะพรา้วไปหมด 

ประเภท
ของ

ของเล่นของใช้จาก

ของใช้จากมะพร้าว เชน่ หมวกจากใบมะพรา้ว  
ไมก้วาดจากกา้นมะพรา้ว  
กระบวยจากกะลามะพรา้ว เป็นตน้ 
ของเล่นจากมะพร้าว เชน่ โมบายปลาตะเพียน
จากใบมะพรา้ว    เรือจากกาบมะพรา้ว เป็นตน้ 

ขนมททีาํจาก  
มะพร้าวและ

วุน้มะพรา้ว   มะพรา้ว
สงัขยา เคก้มะพรา้วอ่อน  
ขนมบา้บนิ  ขนมจาก   
ขนมกลว้ยบวชช ีฟักทอง
แกงบวด บวัลอย  ขนม
เปียกปนู ขนมขหีนู  สาคู
เปียก ซา่หริม เป็นตน้ 

1. มะพรา้วนําหอม  
2. มะแพรว้ 
3.  มะพรา้วพวงร้อย 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกลกัษณะและส่วนประกอบของตน้มะพร้าว  ของเลน่ของใชที้ทาํจากมะพร้าวและขนมที
ทาํจากมะพร้าวและกะทิได้ 
2. เด็กสังเกตและเปรียบเทียบลูกมะพร้าวพนัธ์ุตา่ง ๆ ได้ 
3. เด็กทาํของเลน่หรือของใชจ้ากสว่นตา่ง ๆ ของตน้มะพร้าวได้  
4. เด็กทาํขนมวุน้มะพร้าวได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้     ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยมะพร้าว    ชันอนุบาลปีที 2 

วัน จันทร์  ท ี16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556       เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สังเกตลักษณะและสว่นประกอบของตน้มะพร้าวได้ 
2. บอกลกัษณะและส่วนประกอบของตน้มะพร้าวได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ลกัษณะทวัไปของตน้มะพร้าวไมต้น้ สูง  20-30 เมตร ลําตน้กลม ตงัตรง  ไมแ่ตกกงิกา้น เปลือกตน้
แข็ง สีเทา ขรุขระ ใบลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผล  เปลือกนอก ถัดไปขา้งในเป็นใย
มะพร้าว ถัดไปขา้งในเป็นกะลามะพร้าว ซึงจะมีรูสีคลาํอยู ่3 รู สําหรับงอก ถดัเขา้ไปเป็นเนือ
มะพร้าว ภายในซึงเมือมะพร้าวแกก่็จะดูดเอานํามะพร้าวไปหมด  
ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง   สัมผสั  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. พาเด็ก ๆ ไปดูตน้มะพร้าวทีสวนมะพร้าว  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. เด็ก ๆ สังเกต สํารวจลักษณะ และส่วนประกอบตา่ง  ๆ ของตน้มะพร้าวมอีะไรบา้งและแตล่ะสว่น
มชีือเรียกวา่อะไร  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
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1. เด็ก ๆ ร่วมกนัสรุปวา่ตน้มะพร้าวมลีกัษณะและส่วนประกอบอะไรบา้งโดยให้เด็ก ๆบอกทีละ
สว่นเรียกวา่อะไร  
 
 
สือ 
1. ตน้มะพร้าว 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ตน้มะพร้าว 
2. บอกลกัษณะและส่วนประกอบของตน้มะพร้าว  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยมะพร้าว   ชันอนุบาลปีที 2 

วัน อังคาร ที 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556       เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สังเกตลูกมะพร้าวแตล่ะพนัธ์ุได้ 
2. บอกชือและลักษณะของลูกมะพร้าวแตล่ะพนัธ์ุได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ประเภทของมะพร้าว 
1. มะพร้าวนําหอมอยา่งใบเตยหอม 
2. มะแพร้ว 
3.  มะพร้าวพวงร้อย 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง    สัมผัส   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1. นําลูกมะพร้าวพนัธ์ุตา่ง ๆ มาให้เด็ก  สังเกตลกัษณะภายในและภายนอก  
2. เด็ก ๆ สังเกต เปรียบเทียบลูกมะพร้าวแตล่ะพนัธ์ุวา่มคีวามเหมอืนหรือความตา่งกนัอยา่งไร  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. เด็ก ๆ บอกชือและลกัษณะของลูกมะพร้าวแตล่ะพนัธ์ุ 
สือ 
1. มะพร้าวนําหอม 
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2. มะแพร้ว   
3. มะพร้าวพวงร้อย  
 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. ลูกมะพร้าวแตล่ะพนัธ์ุ  
2. บอกชือและลักษณะของลูกมะพร้าวแตล่ะพนัธ์ุ  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยมะพร้าว   ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พธุ ท ี18 เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556  เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สังเกตลักษณะของเลน่ของใชไ้ด้ 
2. บอกได้วา่ของเลน่ของใชท้าํมาจากสว่นใดของตน้มะพร้าว  
3. บอกได้วา่ของใชท้าํมาจากส่วนใดของตน้มะพร้าว  
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ของใชจ้ากมะพร้าว เชน่ หมวกจากใบมะพร้าว  ไมก้วาดจากกา้นมะพร้าว  กระบวยจาก
กะลามะพร้าว เป็นตน้  
ของเลน่จากมะพร้าว เชน่ โมบายปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว   เรือจากกาบมะพร้าว เป็นตน้  
ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง    สัมผัส   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นําไมก้วาดจากกา้นมะพร้าว   กระบวยจากกะลามะพร้าว  โมบายปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว     
เรือจากกาบมะพร้าวให้เด็ก ๆ ดูและถามเด็กวา่แตล่ะอยา่งคืออะไร  ทาํมาจากอะไร  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. ให้เด็ก ๆ สังเกตและสํารวจวา่สิงทีให้ดูคืออะไรและทาํมาจากส่วนใดของตน้มะพร้าว  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็ก ๆ  ร่วมกนัสรุปวา่สิงทีให้ดูคืออะไร ทาํมาจากสว่นใดของตน้มะพร้าว  



248 

 

 

 

2. ให้เด็กเลือกทาํของเลน่ 1 อยา่ง (  พบัหอนจากใบมะพร้าว)  
 
 
สือ 
1. ของเลน่ทีทาํจากมะพร้าว 
- ไมก้วาดจากกา้นมะพร้าว  
- กระบวยจากกะลามะพร้าว 
2. ของใชที้ทาํจากมะพร้าว 
- โมบายปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว      
- เรือจากกาบมะพร้าว 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. สํารวจของเลน่ของใช  ้
2. บอกได้วา่ของเลน่ทาํมาจากสว่นใดของตน้มะพร้าว  
3. บอกได้วา่ของใชท้าํมาจากส่วนใดของตน้มะพร้าว  
4. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยมะพร้าว   ชันอนุบาลปีที 2 

วันพฤหัสบดี ที 19 เดือน ธันวาคม  พ.ศ . 2556 เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ทาํของเลน่จากสว่นประกอบของตน้มะพร้าวได้ 
2. บอกชือของเลน่หรือของใชอื้นทีทาํจากสว่นประกอบของตน้มะพร้าวได้  
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ของใชจ้ากมะพร้าว เชน่ ตะกร้าจากใบมะพร้าว  หมวกจากใบมะพร้าว  ไมก้วาดจากกา้นมะพร้าว  
กระบวยจากกะลามะพร้าว เป็นตน้  
ของเลน่จากมะพร้าว เชน่ โมบายปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว   เรือจากกาบมะพร้าว เป็นตน้  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง    สัมผัส   
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การประดิษฐ์  
4.  การทาํงานร่วมกบัผูอื้น  
กิจกรรม 
วันท ี4 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1.  เด็กร่วมกนัทาํของเลน่(พบัหนอนจากใบมะพร้าว)  
2. ให้เด็ก ๆ บอกวา่นอกจากของเลน่หรือของใชที้นํามาให้ดูแล้วส่วนประกอบของตน้มะพร้าว
นําไปทําอะไรได้อีกบา้ง 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. ให้เด็ก ๆ บอกของเลน่หรือของใชที้ทาํจากส่วนประกอบของตน้มะพร้าววา่มอีะไรบา้งและนํามา
จากส่วนใดของตน้มะพร้าว 
สือ 
1.  อุปกรณ์ทีใชท้าํของเลน่  ( พบัหนอน )   ใบมะพร้าว 
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ประเมินผล  
สังเกต 
1. ทาํของเลน่หรือของใช  ้
2. บอกชือของเลน่หรือของใชอื้นทีทาํจากสว่นประกอบของตน้มะพร้าว  
3. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยมะพร้าว   ชันอนุบาลปีที 2 

วันศุกร์ ที 20 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2556   เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. สังเกต บอกรสชาติวุน้มะพร้าวได้  
2. ทาํขนมวุน้มะพร้าวได้ 
3. บอกชือขนมชนิดอืนทีทาํจากมะพร้าว 
4. บอกชือวตัถุดิบและขนัตอนการทาํวุน้มะพร้าวได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ขนมทีทําจากมะพร้าว ไดแ้ก  ่วุน้มะพร้าว   มะพร้าวสังขยา เคก้มะพร้าวออ่น   ขนมบ้าบิน  ขนมจาก 
เป็นตน้ 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสังเกตสิงตา่ง  ๆ ดว้ยการมอง  สัมผัส  ชิมรส และดมกลิน  
2. การอธิบายเกียวกบัสิงของ   เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ของสิงตา่ง  ๆ  
3. การสํารวจและอธิบายความเหมอืน  ความตา่งของสิงตา่ง ๆ  
4. การสืบคน้ขอ้มูล 
5. การทาํงานรว่มกบัผู้อืน  
กิจกรรม 
วันท ี5 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1.  นําวุน้มะพร้าวให้เด็กสังเกต ชิมรส  
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. เด็ก ๆ สํารวจวา่วุน้มะพร้าวมีวตัถุดิบอะไรบา้ง  
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. ให้เด็ก ๆ สรุปวา่วุน้มะพร้าวใชว้ตัถุดิบอะไรบา้ง  
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
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1. เด็กและครูรว่มกนัทาํขนมวุน้มะพร้าว  
2. ให้เด็ก ๆ บอกชือขนมชนิดอืนทีทาํจากมะพร้าว 
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. ให้เด็ก ๆ บอกชือวตัถุดิบและขนัตอนการทาํวุน้มะพร้าว 
2. ให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกยีวกบัวุน้มะพร้าวทีร่วมมอืกนัทาํ  
สือ 
1. วุน้มะพร้าว 
2. วสัดุอุปกรณ์ทีใชท้าํวุน้มะพร้าว  
- ผงวุน้  
- เนือและนํามะพร้าว 
- นําตาลทราย 
- ภาชนะ 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. บอกรสชาติของวุน้มะพร้าว 
2. ทาํวุน้มะพร้าว 
3. บอกชือขนมชนิดอืนทีทาํจากมะพร้าว  
4. บอกชือวตัถุดิบและขนัตอนการทาํวุน้มะพร้าว 
5. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้ ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
 

    หน่วย นาํตาลมะพร้าว    
 
 

ชันอนุบาลปีท ี2 
 

ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา  2556 
วนัท ี23 – 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 

 
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี    

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยนําตาลมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี   สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
หน่วย  นําตาลมะพร้าว           นําตาลมะพร้าว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําตาลมะพร้าว  

อุปกรณ์การทาํ
นําตาลมะพร้าว

ขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว 

ทศันศึกษาบ้านททีาํ
นําตาลมะพร้าว

ผลิตภ ัณฑ์ทีได้จากการเคียวนําตาลสดจากจนัมะพร้าว 
นําตาลมะพร้าวหากอยูใ่นลกัษณะเป็นกอ้น  เรียก นําตาลปึก 
เรียก นําตาลปีบ หากบรรจุในปีบ 
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จุดประสงค์ทวัไป 
1. เด็กบอกผลการสังเกตนําตาลมะพร้าว   อุปกรณ์ทีใชท้าํนําตาลมะพร้าว   และ  ขนัตอนการทาํ
นําตาลมะพร้าวได้ 
2. เด็กให้ความสนใจไปทศันศึกษาบา้นทีทาํนําตาลมะพร้าว  
3. เด็กลงมอืปฏิบัติการทํานําตาลมะพร้าว   วาดภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าว และ วาด
ภาพขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าวได้ 
4. เด็กเรียงลาํดบัภาพการทาํนําตาลมะพร้าวได้ 
5. เด็กมจิีตวิทยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยนําตาลมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

วันจันทร์ท ี23 เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556       เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกผลการสังเกตนําตาลมะพร้าวได้ 
2. ให้ความสนใจกบักจิกรรมและให้ขอ้มลูทีเป็นจริงได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
นําตาลมะพร้าว หมายถึง ผลิตภ ัณฑ์ทีได้จากการเคียวนําตาลสดจากจนัมะพร้าวนําตาลมะพร้าวหาก
อยูใ่นลกัษณะเป็นกอ้น  เรียก นําตาลปึก เรียก นําตาลปีบ หากบรรจุในปีบ 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสัมผสั  ชิมรสและดมกลินนําตาลมะพร้าว 
2. การแสดงความรู้สึกด้วยคาํพดู  
3. การสังเกตอุปกรณ์ทีใชท้าํนําตาลมะพร้าว 

กิจกรรม 
วันท ี1 
ขนัท ี1 ขนัสร้างความสนใจ 
1. นํานําตาลมะพร้าวให้เด็กได้สัมผสั สังเกตลักษณะ   ชิมรส ดมกลิน   
2. รว่มกนันําเสนอผลทีไดจ้ากการสังเกต  
3. ถามเด็ก ๆ วา่นําตาลมะพร้าวได้มาจากอะไร  
สือ 
1.นําตาลมะพร้าว 
ประเมินผล  
1. สังเกตจากการสัมผัส สังเกตลักษณะ  ชิมรส ดมกลิน  
2. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยนําตาลมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน อังคาร  ที24  เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556        เวลา 09.30 – 10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ให้ความสนใจสังเกตการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. สนทนา  ซักถามในสิงทีเรียนรู้ได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์การทาํนําตาลมะพร้าว 
2. ทศันศึกษาบา้นทีทาํนําตาลมะพร้าว 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การสืบคน้ขอ้มูล 
2. การสังเกตขนัตอนการทาํนําตามะพร้าว 
3. การรู้จกัสิงตา่ง ๆ  ด้วยการมอง   สัมผสั 
กิจกรรม 
วันท ี2 
ขนัท ี2 ขนัสํารวจและค้นหา 
1. พาเด็ก ๆ ไปทัศนศึกษาบา้นทีทํานําตาลมะพร้าว 
2. เด็ก ๆ  สังเกตและเกบ็รวบรวมขอ้มูลขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าวจากวทิยากร  
3. เด็ก ๆ ชว่ยกนัคน้หาวา่มอุีปกรณ์ทีใชท้าํนําตาลมะพร้าว และอุปกรณ์เหลา่นันใชสํ้าหรับทาํอะไร  
สือ 
1. บา้นทีทาํนําตาลมะพร้าว 
2. อุปกรณ์ทีใชท้าํนําตาลมะพร้าว 
ประเมินผล  
1. สังเกตจากความสนใจขณะสังเกตการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์ 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยนําตาลมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

วัน พธุ ท ี25 เดือน ธันวาคม พ.ศ . 2556       เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. บอกและวาดภาพขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าวได้ 
2. วาดภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าว 
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
ขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว 
1. ตดังวงมะพร้าว 
2. รองนําตาลลงในกระบอก 
3. ไดน้ําตาลสด 
4. นํานําตาลสดทีได้ กรองด้วยผา้บางใสใ่นกระทะ แลว้ตงับนเตาไฟ  
5. ระหวา่งเคียวนําตาล ใช ้“โค” ครอบขณะเดือด 
6. เคียวได้ทีแล้วยกกระทะลงจากเตา  
7. ใชเ้หล็กกระแทกเพือระบายความร้อน  
8. เทนําตาลมะพร้าวใสปี่บหรือหยอดเป็นกอ้น ๆ  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผา่นผลงาน  
2. การเขียนภาพผา่นประสบการณ์ทีสือความหมายตอ่เด็ก  
3. การเรียงลาํดับขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว 
4. การแสดงความรู้สึกด้วยคาํพดู  
กิจกรรม 
วันท ี3 
ขนัท ี3 ขนัอธิบายและลงข้อสรุป   
1. เด็ก ๆ  ชว่ยกนัสรุปขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว โดยวาดภาพบนัทึกผลแตล่ะขนัตอนและ
บนัทึกคาํพดูเ ด็ก 
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2. วาดภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าวและบอกชืออุปกรณ์นัน  
 
สือ 
1. ภาพบนัทึกขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว 
ประเมินผล  
สังเกต 
1. วาดภาพบนัทึกขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าวและบอกชืออุปกรณ์  
2. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยนําตาลมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

วันพฤหัสบดี ที 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556       เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. ทดลองทาํนําตาลมะพร้าวได้ 
2. ให้ความสนใจกบักจิกรรม 
สาระการเรียนรู้ 
สาระทคีวรเรียนรู้ 
ขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว 
1. ตดังวงมะพร้าว 
2. รองนําตาลลงในกระบอก 
3. ไดน้ําตาลสด 
4. นํานําตาลสดทีได้ กรองด้วยผา้บางใสใ่นกระทะ แลว้ตงับนเตาไฟ  
5. ระหวา่งเคียวนําตาล ใช ้“โค” ครอบขณะเดือด 
6. เคียวได้ทีแล้วยกกระทะลงจากเตา  
7. ใชเ้หล็กกระแทกเพือระบายความร้อน  
8. เทนําตาลมะพร้าวใสปี่บหรือหยอดเป็นกอ้น ๆ  

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การทดลองการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. การวางแผนและลงมอืปฏิบัติ  
3.  การทาํงานร่วมกบัผูอื้น  
4. การตงัสมมติฐาน  
กิจกรรม 
วันท ี4 
ขนัท ี4  ขนัขยายความรู้   
1.  เด็ก ๆ รว่มกนัทดลองทาํนําตาลมะพร้าวตามขนัตอนตา่ง ๆ ทีไดไ้ปศึกษาจากวทิยากร  
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สือ 
1. อุปกรณ์การทดลอง  
ประเมินผล  
1. ทดลองทาํนําตาลมะพร้าว 
2. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์  
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยนําตาลมะพร้าว  ชันอนุบาลปีที 2 

วันศุกร์  ท ี27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556       เวลา 09.30 –  10.15 น. 
จุดประสงค์  
1. เรียงลาํดับภาพการทาํนําตาลมะพร้าวได้ 
2. หยิบภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าวและบอกชืออุปกรณ์นันไดถู้กตอ้ง  
สาระการเรียนรู้ 

สาระทคีวรเรียนรู้ 
1.เรียงลาํดบัภาพการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. ภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าว 

ประสบการณ์สําคัญ 
1. การแกปั้ญหาในการเลน่เกมการศึกษา  
2. การเรียงลาํดับขนัตอนการทาํนําตาลมะพร้าว 
3.  การจาํแนก 

4. การเลน่ร่วมกบัผูอื้น  
กิจกรรม 
วันท ี5  
ขนัท ี5 ขนัประเมินผล   
1. ให้เด็ก ๆ เลน่เรียงลําดับภาพการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. ให้เด็ก ๆ หยิบภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าวและบอกชืออุปกรณ์นัน  
สือ 
1. เรียงลาํดับภาพการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. ภาพอุปกรณ์ทีใชสํ้าหรับทาํนําตาลมะพร้าว 
ประเมินผล  
1. สังเกตการเลน่เรียงลาํดับภาพการทาํนําตาลมะพร้าว 
2. จิตวทิยาศาสตร์ดา้นความสนใจใฝ่รู้   ความรับผิดชอบ  และความซือสัตย์ 
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รายละเอียดแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาประกอบการวิจัย  
เรือง การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทไีด้รับ  

การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
 ลักษณะทวัไปของแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบช ุดนีเ ป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัมี
ลกัษณะเป็นสถานการณ์ปัญหาทีเกดิขึนโดยทวัไปของเ ด็กปฐมวยั  เ ด็กจะต้องแกปั้ญหาสถานการณ์ที
สร้างขึน  โดยการตอบสถานการณ์นัน  ๆ  เ ป็นคําบรรยายสถานการณ์ปัญหาประกอบรูปภาพ      โดย
จาํแนกสถานการณ์ออกเป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะละ 4 ขอ้ รวม 8 ขอ้ 
 1. ปัญหาของตนเองทีไมเ่กยีวขอ้งกบัผูอื้น   คือ  ปัญหาทีเกิดขึนจากความต้องการของตนเองที
กระทาํขึน  และมผีลกระทบตอ่ตนเองและผูอื้น  ตอ้งไดรั้บการแกปั้ญหาทนัที  ไดแ้ก ่         
 1.1  ถา้หนูรับประทานปลาทูแลว้กา้งปลาติดคอ  หนูทาํอยา่งไร   
  1.2  ถา้หนูไปปลูกป่าชายเลนแลว้โดนโคลนดูดขา  หนูทาํอยา่งไร 
  1.3  ถา้หนูอยากใชแ้วน่ขยาย แตเ่พือนกาํลงัใชอ้ยู ่ หนูทาํอยา่งไร 
  1.4  ในขณะทีหนูยืนเขา้แถว  หนูรู้สึกปวดปัสสาวะ  หนูทาํอยา่งไร  

2. ปัญหาของผูอื้น  คือ  การกระทาํของผูอื้นแตม่ผีลกระทบกบัตนเอง  ไดแ้ก ่ 
 2.1  ถา้หนูเห็นเพือนไมก่ลา้เดินบนนาเกลือ  หนูทาํอยา่งไร    
 2.2  ถา้หนูพบกระเป๋าสตางค์ของคนอืนหลน่ทีพืน  หนูทาํอยา่งไร     
 2.3  ถา้มนีักทอ่งเทียวมาถามทางไปสุขา   หนูทาํอยา่งไร   
 2.4  ถา้เพือนทาํรองเทา้  หนูทาํอยา่งไร 
   

 วิธีดําเนินการทดสอบ 
  1. ผูด้าํเนินการทดสอบศึกษาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็ก
ปฐมวยัจากรายละเอียดแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหาให้เข้าใจ รวมทังฝึกการใช ้
ภาษาทีชดัเจน  เขา้ใจงา่ย เพือให้เด็กสนใจและเขา้ใจ 
  2. จดัเตรียมสถานทีสําหรับการทดสอบเป็นรายบุคคลและเตรียมอุปกรณ์ทีใช ้ในการ
ทดสอบ ซึงไดแ้ก ่แบบบนัทึกคาํตอบ  นาฬิกาจบัเวลา และปากกาจดบนัทึก 
  3. ดาํเนินการทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล ในชว่งหลังการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้ในแตล่ะหนว่ย  โดยมผูีด้าํเนินการทดสอบ 2 ทา่น เป็นผูว้จิยั 1 ทา่น  และพีเ ลียงเ ด็ก 1 ทา่น 
โดยให้เ ด็กดูภาพทีละภาพตามลําดับหมายเลข ครูจับเวลาภายใน  30 วินาที เ ด็กยังไมต่อบคําถาม 
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ผูด้าํเนินการทดสอบถามเด็กอีกครัง หลงัจากนันไมเ่กิน  1 นาที ถ้าเ ด็กไมต่อบถือวา่เ ด็กไมส่ามารถคิด
แกปั้ญหาไดแ้ละไมไ่ดค้ะแนน 
 เวลาทใีช้การทดสอบ 
 ผูว้จิยักาํหนดเวลาในการตอบคาํถามของเ ด็กปฐมวยั โดยใช ้แบบทดสอบวดัความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาเป็นภาพสถานการณ์  ขอ้ละไมเ่กนิ 1 นาที  
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  

   3  คะแนน    หมายถึง แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาไดดี้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
   2 คะแนน     หมายถึง แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาไดพ้อใชเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
   1  คะแนน    หมายถึง แส ดง พฤ ติก ร รม คิด แก ้ปัญ ห าต้ อง ปรั บป รุ ง เ หม าะ สมก ับ             

สถานการณ์ 
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แบบบันทกึคําตอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
ชือ..........................................................นามสกลุ.............................................ชนั............................ 

ผูจ้ดบนัทึก.......................................  
 

ข้อที คําบรรยายสถานการณ์ปัญหา  คําตอบ คะแนน 
 

1 

ปัญหาของตนเองทไีม่เกียวข้องกับผู้อืน    
ถา้หนูรับประทานปลาทูแล้วกา้งปลาติด
คอ  หนูทาํอยา่งไร    

 
..................................................
..................................................  

 

2 ถา้หนูไปปลูกป่าชายเลนแลว้โดนโคลน
ดูดขา  หนูทาํอยา่งไร 

..................................................

..................................................  
 

3 ถา้หนูอยากใชแ้วน่ขยาย แตเ่พือนกาํลงั
ใชอ้ยู ่ หนูทาํอยา่งไร  

..................................................

........................................... ....... 
 

4 
ในขณะทีหนูยืนเขา้แถว  หนูรู้สึกปวด
ปัสสาวะ  หนูทาํอยา่งไร  

..................................................

..................................................  
 

 

1 

ปัญหาของผู้อืน  
ถา้หนูเห็นเพือนไมก่ลา้เ ดินเข้าไปในนา
เกลือ  หนูทาํอยา่งไร    

..................................................

..................................................  
 

2 
ถา้หนูพบกระเป๋าสตางค์ของคนอืนหลน่
ทีพืน  หนูทาํอยา่งไร     

..................................................

..................................................  
 

3 
ถา้มนีักทอ่งเทียวมาถามทางไปสุขา     
หนูทาํอยา่งไร   

..................................................

..................................................  
 

4 ถา้เพือนทาํรองเทา้นักเรียนหาย  หนูทาํ
อยา่งไร 

..................................................

..................................................  
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชุดท ี 1 

ปัญหาของตนเองทไีม่เกียวข้องกับผู้อืน   
สถานการณ์ที 1   ถา้หนูรับประทานปลาทูแลว้กา้งปลาติดคอ  หนูทาํอยา่งไร   
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบั
สถานการณ์  เชน่  
1. กนินําเขา้ไปเยอะ ๆ  
2. กลืนขา้วลงไป 

  
 

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาได้
พอใชเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่  1. คายกา้งออกมา  
        2. เอามือล้วงกา้งออกมา  

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
1. ให้พอ่พาไปหาหมอ 
2. บออกป้าวา่กา้งติดคอ 
3. บว้นนํา 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

ชุดท ี 1 
ปัญหาของตนเองทไีม่เกียวข้องกับผู้อืน   
สถานการณ์ที 2  ถา้หนูไปปลูกป่าชายเลนแลว้โดนโคลนดูดขา  หนูทาํอยา่งไร 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่  1. ดึงขาขึนแรง ๆ  
        2. จบัไมดึ้งตวัขึนมา  

3.จบัตน้ไมแ้ลว้ดึงขา
ขึนมา 

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดพ้อใชเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
เชน่ 1. ขดุโคลนแลว้เอาขา
ขึนมา  
       2. เอามอืจบัโคลนออก 
       3. ใชม้อืจบัเชือกดึงขึนมา 

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
1. บอกให้คนอืนมาชว่ย 
2. กระโดดให้ขาลอยขึนมา 
3. เอานําถูขา 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

ชุดท ี 1 
ปัญหาของตนเองทไีม่เกียวข้องกับผู้อืน   
สถานการณ์ที 3  ถา้หนูอยากใชแ้วน่ขยาย แตเ่พือนกาํลงัใชอ้ยู ่หนูทําอยา่งไร 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่ 
       1. ขอเพือนใชบ้า้ง 
       2. รอเพือนใชใ้หเ้สร็จกอ่น 
       3. บอกเพือนแบง่กนัใช  ้

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดพ้อใชเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
เชน่ 
       1.  ไปใชอ้ยา่งอืนกอ่น  

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
         1. ดูเพือนใช  ้
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชุดท ี 1 

ปัญหาของตนเองทไีม่เกียวข้องกับผู้อืน   
สถานการณ์ที 4  ในขณะทีหนูยืนเขา้แถว  หนูรู้สึกปวดปัสสาวะมากหนูทาํอยา่งไร 

 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบั
สถานการณ์  เชน่ 
        1.ขออนุญาตครูไป
ปัสสาวะ  
       

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาได้
พอใชเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่     
       1.  บอกครูวา่ปวดปัสสาวะ  
       2.  อดทน เขา้แถวเสร็จแลว้
ไปปัสสาวะ  

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
     1. ปัสสาวะราดตรงนันเลย 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชุดท ี 2 

ปัญหาของผู้อืน   
สถานการณ์ที   1  ถา้หนูเห็นเพือนไมก่ลา้เ ดินเขา้ไปในนาเกลือ หนูทาํอยา่งไร    
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบั
สถานการณ์  เชน่  
       1. จูงมอืเพือนเดิน  
       2. ให้เพือนเดินตามมา  
       3.ให้เพือนเกาะแขนเดิน   

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาได้
พอใชเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่  1. ให้คนอืนมาอุ้มเพือน 
        2. ให้เพือนรอขา้ง ๆ นา
เกลือ 

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
1. ให้เพือนนังบนรถนาเกลือ 
2. ไมต่อ้งให้เพือนเดิน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชุดท ี 2 

ปัญหาของผู้อืน   
สถานการณ์ที   2  ถา้หนูพบกระเป๋าสตางค์ของคนอืนหลน่ทีพืน หนูทาํอยา่งไร     

 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบั
สถานการณ์  เชน่ 1.เกบ็ให้
คณุครูหรือเจา้ของกระเป๋า  
     

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหาได้
พอใชเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่  1. ถามหาเจา้ของวา่ของใคร  
        2. ถามเพือนวา่กระเป๋าของ
ใคร 

แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม คิ ด
แก ้ปั ญหา ต้อง ปรับปรุ ง
เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ   
สถานการณ์   เชน่ 
1. เกบ็ไปเป็นของตนเอง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชุดท ี 2 

ปัญหาของผู้อืน   
สถานการณ์ที   3    ถา้มนีักทอ่งเทียวมาถามทางไปสุขา  หนูทาํอยา่งไร   

 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่  1. บอกทางเขาวา่อยู ่
ตรงไหน  
               2. ชบีอกทางเขา   

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดพ้อใชเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
เชน่  1. พาเดินไปห้องสุขา  
        2. ถามครูวา่ห้องนําอยูที่
ไหน 

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
1. ไมต่อบ  ไมบ่อกทาง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ชุดท ี 2 

ปัญหาของผู้อืน   
สถานการณ์ที   4    ถา้เพือนทาํรองเทา้หาย หนูทาํอยา่งไร 

 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดดี้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
เชน่ 1. ชว่ยเพือนหารองเทา้  
       2. ไปหารองเทา้ให้เพือน  
       3. พาเพือนไปหารองเทา้  

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ไดพ้อใชเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
เชน่ 1. เจอแลว้เก็บไปให้เพือน 
       2 . บอกครูวา่รองเทา้เพือน
หา 

แสดงพฤติกรรมคิดแกปั้ญหา
ต้องปรับปรุงเ หมาะสมก ับ   
สถานการณ์   เชน่ 
1. ไมช่ว่ยเพือนหารองเทา้ 
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รายละเอียดการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ประกอบการวิจัย 
เรือง การพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทไีด้รับ  

การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
คําชีแจง  
 แบบสังเกตพฤติกรรมตามคณุลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมมี
จุดมุง่หมายเพือให้บนัทึกพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีแสดงออกในขณะการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบ
เสาะหาความรู้เกยีวกบัจิตวทิยาศาสตร์ 3 ดา้น ไดแ้ก  ่
  1.ดา้นความสนใจใฝ่รู้  
  2. ดา้นความรับผิดชอบ   
  3. ดา้นความซือสัตย์     
วิธีการสังเกตและบันทกึผลการสังเกต  
 1. สังเกตเด็กเป็นรายบุคคล ในชว่งการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E 
 2. บนัทึกขอ้มลูทวัไปของเด็กปฐมวยัแตล่ะคนกอ่นการสังเกต 
 3. ระหวา่งการจัดประสบการณ์ของแตล่ะวนับันทึกพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัทีแสดงออก
เกียวกบัจิตวิทยาศาสตร์ในแตล่ะด้าน  โดยบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงทีสังเกตลงในชอ่ง
พฤติกรรมทีเกดิขึน ไมค่วรเพิมเติมความรู้สึกหรือความคิดเห็นใด ๆ ของผูสั้งเกตลงไป 
 4. นํามาวเิคราะห์พฤติกรรมทีเกดิขึนจากการสังเกตภายหลงัจากการสังเกตเสร็จสิน  โดยทําการ
วเิคราะห์เกยีวกบัจิตวทิยาศาสตร์ทีปรากฏเพือดูความกา้วหน้าแตล่ะดา้น   
 5. ให้คะแนนพฤติกรรมทีสังเกตโดยดูจากเกณฑ์การให้คะแนน และนําคะแนนมาหาคา่เฉลียใน
ทุกดา้นของเด็กปฐมวยัแตล่ะคน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  
คําชีแจง   แบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์  แบง่ออกเป็น  2 ตอนประกอบดว้ย  
ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไป 
ชือ..................................................................... หนว่ย..............................วนัทีสังเกต....................... 

ตอนท ี2   ให้ผูสั้งเกตจดบนัทึกพฤติกรรมทีเกิดขึนแลว้นํามาวเิคราะห์พฤติกรรมทีเกิดขึน  
    และทาํเครืองหมาย ลงในชอ่งคะแนนโดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์การให้คะแนน  

พฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ของจิตวิทยาศาสตร์ 

พฤติกรรมทเีกิดขึน วิเคราะห์พฤติกรรม  
ระดับคะแนน 

ดี 
( 3 ) 

พอใช้ 
( 2 ) 

ปรับปรุง 
( 1 ) 

1.ด้านความสนใจใฝ่รู้  
- มีความกระตือรือร้นตอ่
กจิกรรมและเรืองราวตา่ง ๆ  
- ชอบทดลองคน้ควา้  
- ชอบสนทนา ซักถาม ฟัง 
อา่น เพือให้ไดรั้บความรู้
เพิมขึน  

     

2. ด้านความรับผิดชอบ  
 - ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย
ให้สมบูรณ์ตามกาํหนดและ
ตรงตอ่เวลา  
- ดาํเนินการแกปั้ญหา
จนกวา่จะไดค้าํตอบ 

     

3. ด้านความซือสัตย์    
- บนัทึกผลหรือขอ้มลูตาม
ความเป็นจริง  
 
 

     

รวมคะแนน  
เฉลีย  
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เกณฑ์การให้คะแนนจิตวิทยาศาสตร์  
 

 
คุณลักษณะจิต
วิทยาศาสตร์ 

คุณภาพ 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง  
(1) 

1.  ด้านความสนใจใฝ่รู้ 
- มีความกระตือรือร้น
ตอ่กิจกรรมและ
เรืองราวตา่ง ๆ  
- ชอบทดลองคน้ควา้  
- ชอบสนทนา ซักถาม 
ฟัง อา่น เพือให้ได้รับ
ความรู้เพิมขึน  

มีความกระตอืรือรน้ตอ่
กจิกรรมและเรืองราว
ตา่ง ๆ  ดว้ยความสนใจ
ตงัแตต่น้จนจบ 
ชอบทดลอง คน้ควา้ 
ชอบสนทนา ซกัถาม 
ฟัง อ่าน เพือใหไ้ดร้บั
ความรูเ้พิมขนึได้
เหมาะสมกบัวยั 

มีความกระตอืรือรน้ตอ่
กจิกรรมและเรืองราวตา่ง 
ๆ ดว้ยความสนใจ 
ชอบทดลอง คน้ควา้ 
ชอบสนทนา ซกัถาม ฟัง 
อ่าน เพือใหไ้ดร้บัความรู้
เพิมขึนโดยมีผูช้แีนะ 

ขาดความกระตือรือรน้ตอ่
กจิกรรมและเรืองต่าง ๆ  
ไม่ชอบทดลอง คน้ควา้ 
ไม่ชอบสนทนา ซกัถาม 
ฟัง อ่าน เพือใหไ้ดร้บั
ความรูเ้พิมขนึ 

2.  ด้านความรับผิดชอบ 
- ทาํงานทีไดรั้บ
มอบหมายให้สมบูรณ์
ตามกาํหนดและตรงตอ่
เวลา  
- ดาํเนินการแกปั้ญหา
จนกวา่จะไดค้าํตอบ 

ทาํงานทไีดร้ับ
มอบหมายให้สมบรูณ์
ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลาและดาํเนินการ
แกปั้ญหาจนกวา่ได้
คาํตอบไดด้้วยตนเอง 

ทาํงานทไีดร้ับมอบหมาย
ให้สมบรูณ์ตามกาํหนด
และตรงต่อเวลาและ
ดาํเนินการแกปั้ญหา
จนกวา่ไดค้าํตอบโดยมีผู ้
ชแีนะ 

ไม่ทาํงานทไีดร้บั
มอบหมายให้สมบรูณ์
ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลา และไม่ดาํเนินการ
แกปั้ญหาจนกวา่ได้
คาํตอบ 

3.  ด้านความซือสัตย์ 
- บนัทึกผลหรือขอ้มลู
ตามความเป็นจริง  
- ไมแ่อบอา้งผลงาน
ของผูอื้นวา่เป็นผลงาน
ของตน  

บนัทกึผลหรือขอ้มูล
ตามความเป็นจริงได้
เหมาะสมกบัวยัทกุครงั 
และไม่แอบอา้งผลงาน
ของผูอื้นวา่เป็นผลงาน
ของตน 

บนัทกึผลหรือขอ้มูลตาม
ความเป็นจริงได้
เหมาะสมกบัวยัเกอืบทกุ
ครงั และไม่แอบอ้าง
ผลงานของผูอื้นวา่เป็น
ผลงานของตน 

ไม่สามารถบนัทึกผลหรือ
ขอ้มูลตามความเป็นจริง 
และแอบอ้างผลงานของ
ผูอื้นวา่เป็นผลงานของตน  

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ. 

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการจดัประสบการณ์การสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E ตามขนัตอน 
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ผลการจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพือพ ัฒนาความสามารถด้านการคิด
แกปั้ญหาและจิตวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัทัง  3 ด้าน  คือ ด้านความสนใจใฝ่รู้                ด้านความ
รับผิดชอบ และดา้นความซือสัตย์ แสดงเป็นภาพไดด้งันี  

 

      
ภาพที 4 การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ขนัที 1  ขนัสร้างความสนใจ 

(Engagement) 

       
ภาพที 5 การจดัประสบการณ์ดว้ยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ขนัที  2  ขนัสํารวจและค้นหา 

(Exploration ) 

       
ภาพที 6 การจดัประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ขนัที  3  ขนัอธิบายและลง

ขอ้สรุป  (Explaination) 
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ภาพที 7 การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ขนัที  4  ขนัขยายความรู้ 

(Elaboration) 
 

            
ภาพที 8 การจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ขนัที  5  ขนัประเมินผล 

(Evaluation) 
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