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บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาสำาหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
แบบ 5 ส. ดว้ยกระบวนการวทิยาศาสตร ์สำาหรบัเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปทีี ่2 โดยศกึษากลุม่ตวัอยา่งจาก 
นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปี
การศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน 30 คน เพื่อพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบ 5 ส.ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นการวิจัยและพัฒนา ถอดบทเรียนและขยายเครือข่าย 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริบทของการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ
วทิยาศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาของเด็กปฐมวยั ช้ันอนุบาลปทีี ่2 2) พัฒนา (Development)  
รูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้
ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) ทดลองใช้จัดกิจกรรมด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อส่ง
เสริมทกัษะการคดิแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั 4) ศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนของเด็กปฐมวยัช้ันอนบุาล 
ปทีี ่2 เกีย่วกับการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์บบ 5 ส. และ 5) การถอดบทเรยีน
และขยายผล เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์เชงิลกึ 2) คูม่อืการจดัประสบการณ์
ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบ 5 ส. เปน็แผนการจดัประสบการณ ์จำานวน 42 แผน 3) กจิกรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ จำานวน 42 กิจกรรม 4) แบบ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ไดร้ปูแบบการจดัประสบการณด์ว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์บบ 5 ส. 
เพือ่สง่เสรมิทักษะการคดิแกปั้ญหาของเด็กปฐมวัยชัน้อนบุาลปทีี ่2 ทีม่ปีระสทิธภิาพเทา่กับ 82.54/83.50 
ซึง่มีประสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 คะแนนเฉลีย่ทกัษะการคดิแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัชัน้
อนุบาล 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 3) นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 
2 มีความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมในระดับมาก 4) ผลการถอดบทเรียนสะท้อนผลและขยายผล พบว่า 
รูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้
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ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมจำานวน 42 
แผน โดยได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ การสังเกต การสงสัย การสมมติฐาน 
การสืบค้น และการสรุป 5) โรงเรียนที่ได้รับการขยายผลเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเครือข่าย 
มีทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น 

คำาสำาคัญ: ทักษะการคิดแกปั้ญหา, การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้บบ 5 ส., กระบวนการวทิยาศาสตร,์ 
เด็กปฐมวัย

Abstract

The study of developing problem-solving, thinking skills for 2nd year kindergarten-
ers by learning 5S science process. A sample group in this research was Kindergarten 
students, year 2/5, Municipality School, 3rd December, Yasothon Municipality, Yasothon 
Province, academic year 2018, 30 students. This research has the objectives; to produce and  
experiment a model of experienced-learning organization with a 5S scientific process. It is 
the research to prepare lessons and extend the network consisting of 5 steps. 1) To study 
general information about the context of scientific actions to promote 2nd year kindergarteners’  
problem solving skills. 2) To develop a theoretical account of experience management with 
a 5S scientific process to enhance their problem-solving thinking skills. 3) To experiment by 
using scientific processes, activities to encourage their problem solving skills. 4) To study 
the learning satisfaction of the 2nd year kindergartener about the experience of applying the 
5S scientific process. 5) To interpret the lessons and extend the outcomes.

The research instruments consisted of 1) in-depth interview form 2) the 5S scientific 
process guide including 42 experienced-learning lesson plans 3) 42 experienced-learning 
activities 4) Problem solving skills evaluation form 5) learning satisfaction questionnaires 

The results of the study found that 1) The 5S scientific process used to promote 
2nd year kindergarteners’ problem-working skills are effectively equal to 82.54/83.50, which  
was higher than the standard (80/80). The post learning average score of 2nd year  
kindergarteners’ problem-working skills are significantly higher than pre learning at. 01.  
3) The students were very gratified with the activities. 4) The results of interpreting, reflect-
ing and extending were shown that the 5S scientific process used to promote 2nd year  
kindergarteners’ problem-solving skills was organized with 42 scientific process lesson 
plans and activities practiced such as observation, doubting, hypothesis, investigation and  
closing. 5) The 2nd year kindergarteners in other network schools have more proficient 
problem solving skills

Keywords: problem solving skills, 5S experienced-learning system, scientific process, 
kindergarteners
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำาคัญ
กระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การถ่ายทอด
ความรู้ ฝึกอบรมสืบสานทางวัฒนธรรมและสร้าง
องค์ความรูอ้นัเกดิจากการจัดสภาพแวดล้อมสงัคม
การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเก้ือหนนุใหบ้คุคลเรียนรูอ้ยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนำาวชิาความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิและสามารถ
พึง่พาตนเองไดน้ั้น ตอ้งเปน็การศกึษาทีมี่คุณภาพที่
มอียูใ่นตวัคนไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ทีท่ำาใหเ้ปน็
คนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัว
ใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อยา่งรวดเรว็ มี
จริยธรรม คุณธรรมและสามารถดำารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นหลักการศึกษาจึง
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติความเปน็อยูข่องผูเ้รยีนใน
สงัคมไทยไดต้ระหนกัถงึคณุคา่ของการศกึษาตลอด
การจดัการศกึษาทีม่คุีณภาพใหแ้กป่วงชนทกุคนจงึ
เป็นภารกิจหลักของรัฐบาลในทุกประเทศ สำาหรับ
ประเทศไทยนัน้ตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่
ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่เปน็กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
หรือเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของ
ประเทศได้กำาหนดความมุ่งหมายและหลักการใน
การจดัการศึกษาในมาตรา 6 การจัดการศกึษาตอ้ง
เปน็ไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ ทีส่มบรูณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชีวติ สามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ได้อยา่งมีความสุข เปน็การมุง่พัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆ ของ
การศึกษา คือ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำารงชวีติสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

ในแง่มุมของการศึกษาเมื่อพิจารณาถึง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ซ่ึงได้กำาหนดจุดมุ่งหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560: 31) สำาหรับ
เด็กอายุ 3–5 ปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิธีคิดใน
ข้อที่ 10 ว่า “มีความสามารถในการคิดและการ 
แกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกับวัย” และพัฒนาการเกีย่วกบั 
กระบวนการคดิของเดก็แตล่ะวยั คอื เดก็อาย ุ3 ป ี
สรา้งผลงานตามความคิดของตนเองอย่างงา่ย เดก็
อาย ุ4 ป ีพยายามแกป้ญัหาดว้ยตนเองหลงัจากได้
รับคำาชี้แนะ เด็กอายุ 5 ปี พยายามแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ครูปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาใน
การจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนคิดให้
เหมาะกบัเดก็แตล่ะวยั สำาหรบัการฝกึทกัษะทีส่ำาคญั
และจำาเปน็สำาหรบัเดก็ ไดแ้ก ่ทกัษะการเคลือ่นไหว 
ทกัษะการคดิ ทักษะการใชภ้าษา คณติศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้น รูปแบบในการเรียน
โดยจัดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้จากประสบการณด้์วยตนเอง 
เดก็ไดล้งมอืปฏบิตั ิจะทำาใหเ้ด็กซมึซับประสบการณ ์
และรับไว้จนนำาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ (สุรางค์  
โคว้ตระกูล, 2554) ดังนั้น แนวทางที่จะทำาให้
การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์โดยเด็กเอง สามารถได้เล่น ได้
แสดงออก และคิดค้น ตามความสนใจ ความเหมาะสม  
แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิด
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2551) ซึง่ไดน้ำาเสนอวา่ พฒันาการของเดก็ในวยันี้ 
สามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำาเพื่อให้ได้รับ 
และเกิดความเข้าใจจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียนกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มีพลังและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนบุคคล 
ให้เจริญถงึขดีสงูสดุ คือ ผู้เรียนสามารถคดิเปน็พ่ึงพา
ตนเองได้ รู้จักวิธีการแก้ปัญหา สามารถดำารงชีวิต
อยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสุขและปลอดภยั ความสามารถ
นี้จะพัฒนาได้จากการมีกระบวนการวิทยาศาสตร์  
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(เอราวรรณ ศรจีกัร, 2550: 1) การเรยีนวทิยาศาสตร ์
เปน็การแกป้ญัหาอยา่งมเีหตผุล เรยีกกระบวนการ
ในการเรียนรู้ในลักษณะนี้ว่า “กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์” เมื่อพิจารณาบริบทของเด็กปฐมวัย 
เดก็ปฐมวัยสามารถเรยีนรูก้ระบวนการวทิยาศาสตร์
ได้ผ่านการ ทำากิจกรรมร่วมกันของครูกับเด็กช่วย
กันคิดและปฏิบัติเป็นกระบวนการเริ่มจากขั้นที่ 
1 ถึงขั้นที่ 5 ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำาหนดขอบเขตของ
ปัญหา ครูกับเด็กร่วมกันคิดตั้งประเด็นปัญหาส่ิง
ที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ต้นไม้โตอย่างไร ขั้นที่ 2  
ตั้งสมมติฐาน เป็นขั้นของการวางแผนร่วมกัน ใน
การที่จะทดลองหาคำาตอบจากการคาดเดาล่วง
หน้าว่า ถ้า....จะเกิด....เป็นต้น ขั้นที่ 3 ทดลองและ
เก็บข้อมูล เป็นข้ันที่ครูกับเด็กร่วมกันดำาเนินการ
ตามแผนการทดลองตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวใ้นขอ้ 2  
ขัน้ท่ี 4 วเิคราะหข์อ้มูล ครแูละเดก็นำาผลการทดลอง
มาสนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม
กัน เช่น ทำาไมต้นไม้ปลูกพร้อมกันจึงโตไม่เท่ากัน 
ขั้นท่ี 5 สรุปผลคำาตอบสมมติฐานว่าผลที่เกิดคือ
อะไร เพราะอะไร ทำาไม ถ้าเด็กต้องการศึกษาต่อ
เดก็จะกลบัมาเรียนขัน้ที ่1 ใหม ่แลว้ตอ่เนือ่งไปถงึ
ขั้นที่ 5 เป็นวงจรของการขยายการเรียนรู้ (กุลยา 
ตันติผลาชีวะ, 2551: 168–169)

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของ
มนุษย์ซ่ึงมีศักยภาพสูงมากเป็นความสามารถที่มี
อยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนแต่จะมีความแตกต่างกัน
ในแง่ของคุณภาพในการคิด ถ้ามนุษย์ทุกคนคิด
เปน็กจ็ะสามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่มีปีระโยชนใ์หก้บั
ตัวเองและสังคมได้อีกมากมาย (ทิศนา แขมมณี,  
2555) การคิดแก้ปัญหา เป็นความสามารถ
ทางการคิดระดับสูง ที่จะช่วยให้เราสามารถตอบ
คำาถาม หรอืวเิคราะหข์อ้มูลขา่วสารได้อยา่งมหีลกั
การ สามารถตดัสินใจบนพ้ืนฐานของการใชเ้หตุผล 
และเป็นสิ่งสำาคัญในการเรียนรู้การดำาเนินชีวิตใน
โลกปัจจุบัน การคิดแก้ปัญหาเป็นการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ไตร่ตรอง ประมวลข้อมูลปัญหาเรื่องราว

ต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือกระทำาส่ิงต่างๆ 
เพื่อให้ได้ความคิด ท่ีรอบคอบสมเหตุสมผล เด็ก
เล็กมีกระบวนการคิดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่กล่าวคือ 
สามารถเรียนรู้ จำา สร้างความคิดรวบยอด และ
สื่อสารสิ่งที่ตนเองคิดได้ แต่กระบวนการคิดของ
เด็กอาจไม่ซับซ้อนเท่ากับผู้ใหญ่ วิธีการคิดอาจ 
แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ที่ 
เด็กได้รับ (เทิน ศรีนวน, 2559) อย่างไรก็ตาม 
การคดิแกป้ญัหาเปน็สิง่ทีส่ามารถพฒันาใหเ้กดิขึน้
ได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยฝึกทักษะการคิดขั้นพื้น
ฐานกอ่น และเพิม่ความซบัซอ้นใหม้ากขึน้ แนวทาง
ทีท่ำาใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิแกป้ญัหาคอืการใหผู้เ้รยีน
ได้ลงมือทำากิจกรรมจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้
จากของจรงิ หรอืประกอบการใชส้ือ่ทีเ่ปน็รปูธรรม
จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมองในการคิด 
(ประพันธ์ ศิริเสาสุรัจ, 2551) 

นอกจากนี้จากการประชุมขององค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ(United Nations Educational  
Scientific and Cultural Organization) หรอืยูเนสโก  
(UNESCO) เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษาในปี ค.ศ. 
2000 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ว่าสิ่งที่ต้องเน้นมากเป็นพิเศษคือ พัฒนาการของ 
ผู้เรียนในด้านของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
แก้ปัญหาและทักษะการสื่อสาร โดยเน้นคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาเป็นสำาคัญ (เอราวรรณ์  
ศรจีกัร, 2550: 1) กระบวนการเรยีนรูท้ีม่พีลงัและ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนบุคคลให้เจริญถึง 
ขดีสงูสดุ คอืผูเ้รยีนสามารถคดิเปน็ พึง่พาตนเองได ้
รูจ้กัวธิกีารแกป้ญัหา สามารถดำารงชวีติอยูไ่ดอ้ยา่ง
มีความสุขและปลอดภยั ความสามารถน้ีจะพฒันา
ไดจ้ากการมีกระบวนการวิทยาศาสตร์ (เอราวรรณ  
ศรจัีกร, 2550: 1) ดงัที ่กลุยา ตนัตผิลาชวีะ กลา่ววา่ 
การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล ซึ่งเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เดก็ปฐมวยัสามารถเรยีนรูก้ระบวนการวทิยาศาสตร์
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ได้โดยครูกับเดก็ชว่ยกันคดิและปฏบัิตเิปน็กระบวน
การเริม่จากขัน้ที ่1 ถงึขัน้ที ่5 ดงันี ้ขัน้ที ่1 กำาหนด
ขอบเขตของปญัหา ครกูบัเดก็รว่มกนัคดิตัง้ประเดน็
ปญัหาสิง่ทีต้่องเรียนรู้ร่วมกนั เช่น ต้นไมโ้ตอย่างไร 
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน เป็นขั้นของการวางแผนร่วม
กัน ในการที่จะทดลองหาคำาตอบจากการคาดเดา
ล่วงหน้าว่า ถ้า....จะเกิด....เป็นต้น ขั้นที่ 3 ทดลอง
และเก็บข้อมูล เป็นขั้นที่ครูกับเด็กร่วมกันดำาเนิน
การตามแผนการทดลองตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ใน
ข้อ 2 ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล ครูและเด็กนำาผล
การทดลองมาสนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน เช่น ทำาไมต้นไม้ปลูกพร้อมกันจึง
โตไม่เท่ากัน ขั้นที่ 5 สรุปผลคำาตอบสมมุติฐานว่า 
ผลทีเ่กดิคืออะไร เพราะอะไร ทำาไม ถา้เดก็ตอ้งการ
ศึกษาต่อเด็กจะกลับมาเรียนข้ันที่ 1 ใหม่ แล้ว 
ต่อเนื่องไปถึงขั้นที่ 5 เป็นวงจรของการขยายการ
เรียนรู้ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2546)

ผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
เตรยีมความพร้อมใหกั้บเด็กปฐมวยัโรงเรยีนเทศบาล 
3 ห้าธันวาคม กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร 
และไดศึ้กษาการประเมนิพฒันาการของทกุปพีบว่า 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์มาตรฐานที ่10 มคีวาม
สามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบั
วยั ผู้วิจัยจงึสนใจการพฒันาทกัษะการคิดแกป้ญัหา
ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 
ห้าธันวาคม โดยจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการคิดแก้
ปญัหา ใหกั้บเดก็ปฐมวยัและยังเปน็ประโยชนส์ำาหรบั 
ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวยั จะไดใ้ชเ้ปน็แนวทางในการจัดประสบการณ์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่เด็กปฐมวัยสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความ

ตอ้งการการจดัประสบการณด์ว้ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

2. เพือ่พฒันารปูแบบการจัดประสบการณ์
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 

3. เพือ่ศกึษาผลการทดลองจดัประสบการณ์
แบบ 5 ส.ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

4. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ ของเดก็ปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์บบ 5 ส. เพือ่สง่เสรมิ 
ทักษะการคิดแก้ปัญหา

5. เพื่อถอดบทเรียน สะท้อนผลการจัด
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบ 5 ส. เพือ่สง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหา และ
ขยายผลการวิจัย สู่โรงเรียนเครือข่าย 2 โรงเรียน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดแก้
ปญัหาสำาหรับเดก็ปฐมวยัทีไ่ดรั้บการจดัประสบการณ ์
ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. สำาหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้วิจัยกำาหนดวิธีดำาเนิน
การวิจัย ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและความ
ตอ้งการการจดัประสบการณด์ว้ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
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ขัน้ตอนที ่3 การทดลองจดัประสบการณก์าร
เรียนรูแ้บบ 5 ส. ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจ ในการ
เรยีนของเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปทีี ่2 เกีย่วกบัการ
จดัประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แบบ 5 ส.

ขัน้ตอนที ่5 การถอดบทเรยีนและขยายผล

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และความต้องการการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อ
สง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศกึษานเิทศก์ จำานวน 2 คน ครผูู้สอนระดับปฐมวยั
จำานวน 5 คน นกัเรยีนปฐมวยัชัน้อนบุาล 2 จำานวน 
237 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาล 3 หา้ธนัวาคม จำานวน 13 คน รวม 255 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 คน ศึกษานิเทศก์ จำานวน 1 คน ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย รวมจำานวน 5 คน นกัเรียนปฐมวัยช้ันอนบุาล
ปทีี ่2/5 จำานวน 30 คน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม จำานวน 3 
คน รวม 40 คน 

วิธีดำาเนินการ

วิเคราะห์หลักสูตร

การศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 และ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 ห้า
ธนัวาคม สังกดักองการศกึษา เทศบาลเมอืงยโสธร

ศึกษาตำารา เอกสาร 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมดว้ย
กระบวนการวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะการคิด

แกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั ชัน้อนบุาลปทีี ่2 ทีไ่ดร้บั
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบ 5 ส. ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ศึกษาความต้องการของผู้เรียนเกี่ยว
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหา
สื่อ นวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล การนำา
ไปใชก้ารจดักจิกรรมดว้ยกระบวนการวทิยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

สังเกตและสอบถามความ พึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่
เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจดักจิกรรมดว้ยกระบวนการ
วิทยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหาของ
เด็กปฐมวัย ขอบข่าย เนื้อหา สื่อ การวัดผลและ
ประเมนิผล การนำาการจดักจิกรรมดว้ยกระบวนการ
วิทยาศาสตรเ์พือ่พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหาของ
เด็กปฐมวัย ไปใช้ให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณด์ว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แบบ 5 ส. เพ่ือสง่เสริมทักษะการคิดแก้ปญัหา
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผูใ้หข้อ้มูลสำาคัญ ไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 
5 ทา่น เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
จัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยผู้วิจัยได้กำาหนด
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญดังนี้

1. ผูเ้ชีย่วชาญ เป็นอาจารยส์อนในสถาบนั
อุดมศึกษาและสำาเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต 
ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำานวน 1 คน
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2. ผู้เชี่ยวชาญเป็นศึกษานิเทศก์ ด้านการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำานวน 2 คน

3. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนระดับการ
ศกึษาปฐมวยั วทิยฐานะ ครูชำานาญการพเิศษข้ึนไป 
ที่ความรู้และประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี 
จำานวน 2 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด 
ได้แก่

1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
แผนการจัดประสบการณ์ จำานวน 42 แผน

2. กจิกรรมการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ 
แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จำานวน 42 กิจกรรม 

3. แบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 

4. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการ
เรียน

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคือ นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม เทศบาล
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2561 จำานวน 8 ห้องเรียน รวม 235 คน

กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นีคื้อ นกัเรยีน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 และ 2/5 โรงเรียนเทศบาล 3 
หา้ธนัวาคม เทศบาลเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 2 ห้องเรียน 
นักเรียน 60 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจัดสลาก
หอ้งเรียนเพือ่ใชเ้ปน็ กลุ่มทดลอง และกลุม่ควบคมุ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็น
แผนการจัดประสบการณ์ จำานวน 42 แผน

2. กจิกรรมการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ 
แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จำานวน 42 กิจกรรม 

3. แบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 
เป็นแบบประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัย อายุ 4-5 ปี 

วิธีดำาเนินการ

1. ผูว้จิยันำากิจกรรมการจดัประสบการณก์าร
เรียนรูแ้บบ 5 ส. ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ไปทดลองกบัเดก็ปฐมวยั ชัน้อนบุาลปทีี ่2/5 จำานวน 
30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2. ศึกษารายละเอยีดเครือ่งมอื ที ่ใช้ในการ
ทดลองประกอบด้วย คูม่อืการจดัประสบการณก์าร
เรียนรูแ้บบ 5 ส. ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 ส. 
ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และแบบประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหา 

3. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำาเป็นใน
การจดัประสบการณต์ามคูม่อืการจดัประสบการณ์
ใหค้รบถว้น เพือ่สะดวก ในการจดัการเรยีนการสอน
ให้มีความสมบูรณ์ตรงตามจุดประสงค์

4. ดำาเนินการทดลองตามคู่มือการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบ 5 ส. ดว้ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ จำานวน 42 แผน 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 
ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำานวน 42 
กิจกรรม 

5. หลงัการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้บบ 
5 ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเมื่อ
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จดักจิกรรมการเรยีนรูค้รบทัง้ 42 กจิกรรม ทำาการ
ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจ 
ในการเรียนของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 
เกีย่วกบัการจดัประสบการณด์ว้ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม เทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2561 จำานวน 
8 ห้องเรียน รวม 235 คน

กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้นีคื้อ นกัเรยีน
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเทศบาล 3 ห้า
ธนัวาคม เทศบาลเมอืงยโสธร จังหวัดยโสธร ปกีาร
ศึกษา 2561 จำานวน 1 ห้องเรียน 30 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการเรยีน 

วิธีดำาเนินการ

หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 
5 ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเมื่อ
จดักจิกรรมการเรยีนรูค้รบทัง้ 42 กจิกรรม ทำาการ
วัดความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบสอบถามที ่
ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 การถอดบทเรียนและ
ขยายผล 

ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญั ไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 
5 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
จดัประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของ 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ผู้วิจัยได้กำาหนด
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเหมือนขั้นตอนที่ 1) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

บันทึกการสนทนากลุ่ม 

วิธีดำาเนินการ 

ผู้วิจัยดำาเนินการสนทนากลุ่ม ดังนี้

1. ศึกษาวิธีการสนทนากลุ่ม และกำาหนด
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 

2. ดำาเนนิการสร้างแบบบนัทกึการสนทนา
กลุ่ม เกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์บบ 5 ส. เพือ่สง่เสรมิ 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 
ปีที่ 2

3. นำาเสนอผลการพฒันาทกัษะการคดิแก้
ปญัหาสำาหรับเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดรั้บการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูก้ารเรยีนรูแ้บบ 5 ส. ดว้ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สำาหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 2

4. เผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไปโรงเรียนเครือข่าย

การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำาหรบั
เด็กปฐมวัย

ทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
เป็นหนึ่งในทักษะที่สำาคัญ ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริม
พัฒนาการและรูปแบบในการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กปฐมวัย
ซึง่รปูแบบ ในการเรยีนรูจ้ะตอ้งมกีารหาแนวทางที่
เหมาะสมในการสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ให้
กับเดก็ปฐมวัย โดยมแีนวคดิเก่ียวกับการจัดรปูแบบ
การเรียนรูว้ทิยาศาสตรใ์หก้บัเด็กปฐมวยัดงัตอ่ไปนี้
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แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา นัก
ปฐมวยัท่ีมอีทิธพิลตอ่แนวการจดัประสบการณ์

อรุณี หรดาล (2553: 71-72) กล่าวถึง
แนวคิดของบุคคลในอดีตถูกนำามากำาหนดทิศทาง
หรอืสาระของแนวทางจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยั 
โดยรุสโซ (Rousseau) มีความเช่ือว่าเด็กเรียนรู้
จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการได้ลงมือกระทำาโดย
การลองผิดลองถูกวิธีการเรียนรู้ของเด็กแตกต่าง
จากผู้ใหญ่ การจัดการศึกษาให้เด็กต้องสอดคล้อง
สัมพันธ์กับระดับพัฒนาการของเด็ก ไม่ใช่จัดตาม
ความตอ้งการของผูใ้หญ ่นอกจากนีร้สุโซยงัมแีนวคดิ
วา่ผูใ้หญค่วรจดัสภาพแวดลอ้มให้เดก็อย่างเหมาะสม 
เพื่อที่เด็กจะได้พัฒนาได้อย่างสูงสุดตามศักยภาพ 
ส่วนสกินเนอร์ (Skinner) เชื่อว่าพฤติกรรมของ
มนุษย์เกิดจากปัจจัยภายนอกดังน้ันจึงสามารถ
ปรับพฤติกรรมได้ด้วยตัวเสริมแรงทางวัตถุ กล่าว
คือ เมื่อเด็กพอใจจากผลของการแสดงพฤติกรรม
จะมีแนวโน้มของการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซ้ำาอีก 
ครแูละผูเ้กีย่วขอ้งกบัเด็กปฐมวัยนิยมใชต้วัเสรมิแรง
ทางสังคมกับเด็กเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ตัวเสริมแรงทางสังคมที่นิยมใช้ เช่น การให้ความ
สนใจ การชมเชย การแสดงความยอมรับ การโอบ
กอด เป็นตน้ ส่วนเฟรอเบล (Froeble) มคีวามเชือ่
ว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยควรจัดให้สอดคล้อง
กับระดับ พัฒนาการของเด็ก เด็กที่มีอายุต่างกัน
จะมีระดับการพัฒนาการที่ต่างกัน นอกจากนี้ 
เฟรอเบล ยงัเนน้ถึงความสำาคัญของการเล่นทีด่ตีอ่
การพฒันาการเดก็ และมองเหน็วา่เดก็จะสามารถ
เรยีนรูไ้ดจ้ากกระบวนการเลน่ จึงได้พฒันาแนวการ
จดัประสบการณพ์รอ้มอปุกรณข์องเลน่อยา่งหลาก
หลาย การจดั การศกึษาปฐมวัยตามแนวคดิของเฟ
รอเบล เน้นท่ีการเล่นและการท่ีเด็กได้เรียนรู้จาก
การใชป้ระสาทสัมผัส ในขณะที ่Motessori เช่ือวา่ 
เด็กมีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากผู้ใหญ่เด็กในช่วง
ปฐมวัย จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยใช้ประสาทสัมผัส 
ดังนั้นจึงเน้นการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็ก การจัดการ
ศึกษาตามแนวคิดของมอนแตสเซอรี เน้นให้เด็ก
ได้ทำากิจกรรมต่างๆ เช่น ให้เด็กจำาแนกอุปกรณ์ สี 
กลิ่น เป็นต้น การให้เด็กช่วยงานบ้าน เช่น จัดโต๊ะ
อาหาร ขัดรองเท้า เป็นต้น (Motessori, 1800)

ดงันัน้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศักราช 
2560 จงึไดน้ำาแนวคดิของนกัปรชัญาการศกึษาและ
นักปฐมวัยศึกษาแต่ละท่านมากำาหนดเป็นปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยคือการศึกษาปฐมวัยเป็นการ
พัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการเล้ียง
ดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตาม
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็ก
อาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความ
เข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้
เดก็พฒันาไปสูค่วามเปน็มนษุยท่ี์สมบรูณเ์กดิคณุคา่
ต่อตนเองและสังคม

แนวคดิท่ีมอีทิธพิลของนักทฤษฎดีา้น
พัฒนาการเด็ก

ทฤษฎกีารพฒันาการมนุษย์ช่วยใหผู้้ศึกษา
มคีวามเขา้ใจ ถงึกระบวนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ในระยะต่างๆ ของเดก็เพือ่นำาแนวคดิจากทฤษฎมีา
จัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็ก
อย่างเหมาะสมกับวัย ได้แก่

เพียเจต์ (Piaget) มองกระบวนการคิด
วา่เปน็กระบวนการของการปรบัตัวต่อสิง่แวดล้อม
และการพัฒนาการด้านสติปัญญาประกอบด้วย
การเปลี่ยนแปลงวิถีทางท่ีบุคคลสามารถปรับตัว
ได้สำาเร็จ เพียเจต์เช่ือว่าพฤติกรรมของคน คือ 
การปรับตัวของร่างกายและการจัดระบบของ 
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะก่อให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา
ขึน้ เพยีเจตแ์บง่ความสามารถทางการคดิ ออกเปน็ 
4 ข้ันตอน สำาหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในข้ันตอนที่ 2 
ความคิดในข้ันกอ่นการปฏิบตักิารพัฒนาการภาษา
ของเด็กจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เด็กสามารถพูด
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กบัคน สิง่ของ วตัถแุละเหตกุารณต์า่งๆ ซึง่จะชว่ย
ใหเ้ดก็กา้วสู่การพฒันาการทางการคดิได้เรว็ยิง่ขึน้ 
การใชจ้นิตนาการเปน็สิง่จำาเปน็ในการจดักจิกรรม
การเลน่ของเดก็ เดก็สามารถเลน่บทบาทสมมตไิด ้ 
เลียนแบบพฤติกรรมของคนและสัตว์ต่างๆ ได้ 
เป็นต้น แม้ว่าเด็กมีความสามารถต่างๆ เพิ่มขึ้น 
แต่เด็กก็มีข้อจำากัดอยู่มาก เน่ืองจากยังยึดติดอยู่
กบัสิง่ตา่งๆ ท่ีปรากฏหรือยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง 
(Piaget, 2003) 

จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยจะ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้อง
จำาเปน็ตอ้งมคีวามสามารถในการกำาหนดหรอืเลือก
ใชแ้นวการจัดประสบการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม กลา่ว
คือ นอกจากจะคำานึงถึงปรัชญา แนวคิด และหลัก
การจดัการศกึษาท่ีสถานศกึษาไดต้ัง้ปณธิานเอาไว้
แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  
และพัฒนาการของเด็กวัยนี้ด้วย

บทบาทการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(2551: 6) ไดก้ลา่วถงึบทบาทการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์สำาหรับระดับปฐมวัยไว้ ดังนี้

1. การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ระดบัปฐมวยัชว่ย
ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความตระหนกัเก่ียวกับส่ิงตา่งๆ ที่
เกดิขึน้ในโลกรอบตวัเดก็ จะไดร้บัการสง่เสริมและ
ตอบสนองต่อคำาถามที่เกิดข้ึนระหว่างการสำารวจ
สิ่งต่างๆ รอบตัวของตนเองอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงทีและได้ฝึกฝนการจัดโครงสร้างความคิด
จากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการวางพื้นฐาน
โครงสรา้งกรอบแนวคดิ (Conceptual framework) 
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัวให้ถูกต้องเหมาะสม
ตัง้แตใ่นระดบัปฐมวยัอนัจะชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้
และพัฒนาการของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น

2. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
ช่วยเด็กได้พัฒนาคุณลักษณะตามวัยท่ีสำาคัญ 4 

ด้าน ได้แก่

2.1 คุณลักษณะตามวัยด้านร่างกาย เช่น 
การจัดกิจกรรมให้เด็ก ได้สำารวจสิ่งต่างๆ รอบ
ตัวเด็ก ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าและใช้อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย ซึ่งในการสำารวจเป็นการ
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก

2.2 คุณลักษณะตามวัยด้านอารมณ์และ
จิตใจ เช่น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้สำารวจและ
ทดลองสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กได้รับการฝึกฝน
ใหรู้จ้กับทบาทหนา้ทีข่องตนเองใหก้ารทำากจิกรรม 
รู้จักใช้เหตุผลในการทำาการสำารวจและอธิบาย 
ส่ิงต่างๆ รู้จักตัดสินใจในการเลือกวิธีการทดลอง
และยอมรับผลที่เกิดขึ้น ได้แสดงผลงานจากการ
สำารวจและแสดงความสามารถของตนเอง

2.3 คุณลักษณะตามวัยด้านสังคม เช่น 
การจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้สำารวจสิ่งต่างๆ รอบ
ตัวเดก็ เดก็ไดฝ้กึฝนการช่วยเหลอืตนเองในการทำา
กจิกรรม รูจ้กัการทำางานรว่มกบัเพือ่นในกลุม่ รูจ้กั
การให ้การรบัฝกึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรือขอ้
ตกลงรว่มกนัและเหน็คณุคา่ของสิง่แวดลอ้มรอบตัว
และช่วยกันดูแลรักษา

2.4 คณุลกัษณะตามวยัดา้นสตปิญัญาเชน่ 
การจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดส้ำารวจตรวจสอบ ทดลอง
หรอืสบืคน้สิง่ตา่งๆ รอบตวัเดก็ เดก็ไดพ้ฒันาความ
สามารถในการถามคำาถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่าง
ง่าย การลงมือค้นหาคำาตอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัวยั เชน่ การสงัเกต การสอบถาม การ
ทดลอง การจำาแนกสิง่ตา่งๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเอง
หรือเกณฑท์ีค่รูกำาหนดขึน้ไดบ้อกลกัษณะของสิง่ที่
สำารวจพบด้วยคำาพูด การวาดภาพ หรือการแสดง
บทบาทสมมติ และการสรุปส่ิงที่ตนเองได้เรียนรู้
ใหม่และบอกวิธีการเรียนรู้ของตนเอง

3. การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ระดบัปฐมวยั ชว่ย
ใหเ้ดก็มโีอกาสใชจ้นิตนาการและความคดิสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ 
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สิง่ประดษิฐ ์ตลอดจนคดิวธิกีารแกป้ญัหาตา่งๆ ตาม
วัยและศักยภาพการเล่นทางวิทยาศาสตร์ 

หลกัการจดัประสบการณท์างวทิยาศาสตร์
สำาหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
สำาหรับเด็กปฐมวัยนั้นจะจัดในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็ก
ได้ฟัง พูด สังเกต คิดและปฏิบัติการทดลองเพื่อ
ให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept) และเพิ่มพูน
ทกัษะตา่งๆ ดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย เชน่ สนทนา ซกั
ถาม อภิปราย สังเกต ทัศนศึกษาและปฏิบัติการ
ทดลอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 20) ซึ่งมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่เนน้ใหฝ้กึทักษะกระบวนการเรยีนรู ้
มากกวา่เนือ้หา เม่ือเด็กเกดิการเรยีนรูก้ระบวนการ
เด็กก็จะเกิดความรู้ ความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ ด้วย
ตนเอง สว่นกิจกรรมดา้นปฏบิตักิารกเ็ป็นสือ่ทีส่ำาคญั
ทีจ่ะทำาใหเ้ดก็เกดิการเรียนรู้เชน่กัน ครูไมค่วรมุง่เนน้ 
เฉพาะผลผลิตทางวิทยาศาสตร์เท่าน้ันแต่ควร 
ปลูกฝงักระบวนการแสวงหาความรูใ้หก้บัเดก็ควบคู่
ไปด้วยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยการ 
กระทำา ซึ่งดิวอี้ (Dewey) บรูเนอร์ (Bruner) และ
มอนแตสซอรี่ (Montessori, 2003: 40) กล่าว
ในทำานองเดียวกันว่า กระบวนการพัฒนาทางสติ
ปญัญาน้ันเกดิจากการเรยีนรูด้้วยการกระทำา ดงันัน้
ครูควรสนบัสนนุใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรู้ดว้ยการคน้พบและ
หาประสบการณ์จากส่ิงแวดล้อมตนเอง นอกจากนี้
การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็ก
ปฐมวยัควรเนน้ทีท่กัษะกระบวนการอนัไดแ้ก่ การ
สงัเกต การแสดงปรมิาณ การจำาแนกประเภท และ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ

ซเีฟลด ์(Seefeldt, 1980: 230) ไดเ้สนอ
หลกัในการจดัประสบการณท์างวิทยาศาสตร์สำาหรบั
เด็กปฐมวัย ดังนี้

1. ควรเปน็ประสบการณท์ีใ่กลต้วัเด็ก โดย
ใกล้ทั้งทางด้านเวลาและเหมาะสมกับพัฒนาการ 

ความสนใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาของเด็ก

2. ควรเป็นกิจกรรมท่ีเอื้ออำานวยให้เด็ก
ได้กระทำาตามธรรมชาติของตน เด็กมีธรรมชาติที่
จะสำารวจ ตรวจค้น ดังนั้นครูควรเลือกกิจกรรมที่
จะสนองต่อธรรมชาติในส่วนนี้ของเด็ก

3. ควรเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก ดังนั้นหากมี
เหตกุารณท์ีเ่ดก็สนใจเกดิขึน้ ในชัน้เรยีน ครคูวรรบี
ถือโอกาสนำาเหตุการณ์นั้นมาเป็นประโยชน์ในการ
จัดประสบการณ์ ที่สัมพันธ์กันในทันที

4. ควรเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากหรือซับซ้อน
เกนิไปประสบการณน์ัน้ควรมเีนือ้หาเปน็สว่นเลก็ๆ 
ทลีะส่วนทัง้นีเ้พราะประสบการณท์างวทิยาศาสตร์
ของเดก็สว่นใหญจ่ะเปน็พืน้ฐานสำาหรบัความเขา้ใจ
วิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป

5. ประสบการณ์ที่จัดให้เด็กควรมีความ
สมดุล เพื่อที่เด็กจะได้มีโอกาสพัฒนาความพร้อม
ทุกๆ ด้าน แม้ว่าเด็กจะมีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิต แต่ครูก็ควรจัดประสบการณ์หรือแนะนำาให้
เด็กสนใจวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ ด้วย

แนวการจดัประสบการณท์างวทิยาศาสตร์
ให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น ครูเป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการ
ที่จะจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างพร้อม
เพรียงการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ไว้นั้น ควรคำานึงถึง
สิ่งต่างๆ ดังนี้

1. ครูไม่ควรคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของเด็กอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะสิ่ง
ทีค่รคูดิว่างา่ยนัน้อาจเปน็สิง่ทีย่ากสำาหรบัเดก็กไ็ด้

2. เดก็ปฐมวัยยงัมีข้อจำากดัเกีย่วกบัความ
สามารถในการใช้เหตุผล ครูควรตระหนักเสมอว่า  
การถามให้เด็กอธิบายอย่างสมเหตุสมผลนั้น  
เป็นสิ่งที่ไม่ควรคาดหวัง

3. การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์น้ัน ไม่มี
ขอบเขตจำากดัวา่จะตอ้งจัดเฉพาะในหอ้งเรยีนเทา่นัน้ 



132 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 11 Number 3 September - December 2020

เพราะในโลกของเด็กสามารถพบวิทยาศาสตร์ได้
ทุกหนทุกแห่งและพบได้อยู่เสมอ 

4. ธรรมชาติของเด็กจะมีการเรียนรู้ด้วย
การกระทำาและคดิในสิง่ท่ีเขากำาลงักระทำาเด็กตอ้งการ
ทดลองให้เหน็จรงิวา่จะเกดิอะไรขึน้ในสถานการณ์
ต่างๆ ครูควรตระหนกัวา่การจดักจิกรรมใหเ้ดก็เรยีนรู ้ 
ควรใหเ้ดก็ไดล้งมอืกระทำาดว้ยตวัของเขาเอง แทน
การบอกให้รู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการจำา

5. การทีจ่ะใหเ้ดก็ใหเ้ขา้ใจวทิยาศาสตร์อยา่ง
แทจ้รงินัน้ ครจูะตอ้งให้เดก็ไดศ้กึษาจากธรรมชาติ
รอบตวัเดก็ด้วยตนเอง โดยการจัดประสบการณใ์ห้
เป็นรูปธรรม และให้เวลาแก่เด็กในการสำารวจ ค้น
ประสบการณ์ท่ีจัดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ครูไม่ควร
บังคับหรือควบคุมเด็กจนเกินไป

6. การถามคำาถามก่อนและหลังการจัด
ประสบการณจ์ะมปีระโยชนต์อ่การสรา้งความรูข้อง
เด็ก กลา่วคอื การถามกอ่นการจัดประสบการณจ์ะ
ช่วยให้เด็กต้องการค้นคว้าหาคำาตอบและเป็นการ
ช่วยกำาหนดทิศทางการศึกษา การสำารวจของเด็ก 
การถามภายหลงัการจดัประสบการณจ์ะชว่ยใหค้รู
ได้ทราบผลการศึกษา และการสำารวจของเด็ก จะ
ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษาดีขึ้น

7. อุปกรณ์ที่ใช้จัดประสบการณ์ที่ผ่าน
มาแล้ว ไม่ควรเก็บไว้ในตู้ แต่ควรนำามาวางไว้
ในมุมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้ทดลองทำาหรือ 
เล่นซ้ำาๆ เพื่อเป็นการทบทวนและเน้นย้ำาให้เด็ก
เกิดความเข้าใจมากขึ้น

8. เด็กต้องการกระทำาอย่างเดียวซ้ำาๆ แต่
เดก็กต็อ้งการความหลากหลาย สิง่แวดลอ้มของเด็ก
มหีลากหลายมากเทา่ใดก็ย่ิงมกีารเรียนรูเ้กิดข้ึนมาก
เทา่นัน้ ความหลากหลายของการกระทำาซ้ำาๆ รวม
กัน ทำาให้เด็กสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับปริมาณ ทั้งนี้
เพราะตวัเลขหรอืวทิยาศาสตรม์ไิดม้แีตก่ารหยบิจับ
หรือกระทำาต่อสิ่งของเท่านั้น แต่อาจมาจากความ
หลากหลายของสิ่งแวดล้อมด้วย

9. ความแปลกใหม่เป็นอีกส่วนหน่ึงที่ครู
ควรคำานงึถงึในการจดัประสบการณเ์พือ่กระตุน้ให้
เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น

10. การจัดประสบการณท์างวทิยาศาสตร์ 
ครูตอ้งกระตุน้ให้เดก็พัฒนาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

11. คำาถามที่ครูใช้ควรเป็นคำาถามที่มี 
คำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว

12. ครูต้องทำาให้เด็กเข้าใจว่า กิจกรรม
วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ของเหตุ
และผลไม่ใช่เรื่องมายากล

เฮลฟิช (เยาวพา เตชะคุปต์, 2550: 
94-95 ; National Science Teacher, 1960: 
15-16) ได้กล่าวว่า การสร้างประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ควรเป็นการสอนเพ่ือนให้เด็กเข้าถึง
เหตุและผลไม่ใช่จากการท่องจำา ควรให้เกิดความ
คิดรวบยอดและสามารถ สรุปจากประสบการณ ์
ที่ประสบมาด้วยตนเอง

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบว่าการ
จัดกิจกรรมด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อส่ง
เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย เป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมในการนำาไปจดัการเรยีนการสอนไดเ้ปน็
อย่างดี เพราะการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียน
ได้และยังช่วยอำานวยความสะดวกแก่ครู นอกจาก
นี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ยังสามารถส่งเสริม
ทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงทำาให้
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และถือ
เปน็การปฏบิตัติามแนวทางซึง่ไดม้กีารกำาหนดไวใ้น
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การเรยีนรูผ้า่นประสบการณแ์ละเสรมิสรา้งรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้พัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบรูณ ์ในสว่นของผูเ้รยีนเองพบวา่ ผูเ้รยีนและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเห็นวา่ การพฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหา
สำาหรบัเดก็ปฐมวัยทีไ่ดร้บัการจัดประสบการณด์ว้ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. สำาหรบัเดก็
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
มีตัวอย่าง ลักษณะของกิจกรรมที่ชัดเจน รูปภาพ
สวยสีสันเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ดังนั้น เน้ือหา
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ควรเพิม่เตมิหรอืแทรกเน้ือหาใหส้อดคล้องกบัการนำา
ไปใชใ้นชวีติประจำาวันในทกุกจิกรรมทัง้ 42 กจิกรรม 
เมือ่พจิารณาในแงข่องประสทิธภิาพของแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2  
ทีผู้่วิจยัสร้างและพฒันาข้ึน มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 
82.54/83.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 สำาหรับผลการประเมินความ
พงึพอใจในการเรยีนของนกัเรยีนปฐมวยัชัน้อนบุาล 
ปทีี ่2 ทีม่ตีอ่จดักจิกรรมด้วยกระบวนการวทิยาศาสตร ์
เพือ่สง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้การพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหาสำาหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้การเรียนรู้แบบ 5 
ส. ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง
ได้รับทราบ หรือเป็นการสะท้อนความรู้ผลการจัด
กจิกรรม และเผยแพรร่ปูแบบการจดัประสบการณ์
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
ชัน้อนบุาลปีที ่2 ไปโรงเรยีนเครอืขา่ย พบวา่ นกัเรยีน
ปฐมวยัชัน้อนบุาลปทีี ่2 โรงเรยีนเครอืขา่ยมทีกัษะ
การคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น

อภิปรายผล 

การจดักจิกรรมดว้ยกระบวนการวิทยาศาสตร์
เพือ่สง่เสรมิทกัษะการคดิแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั 
เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีจะนำาไปจัดการเรียนการสอนได้
เปน็อยา่งด ีเพราะการจดักจิกรรมดว้ยกระบวนการ
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียน
ได้ และยังช่วยอำานวยความสะดวกแก่ครู อย่างไร
ก็ตามกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะต้องคำานึงถึง
ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีนเปน็สำาคญั 
โดยจดัทำาขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการและความ
สามารถของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างแท้จริงและปฏิบัติ
กจิกรรมดว้ยตนเอง โดยมคีรผููค้อยแนะนำาชว่ยเหลือ 
ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่นกัเรยีนแตล่ะคนมสีตปิญัญา 
ความสามารถในการเรยีนรู้ทีแ่ตกตา่งกัน สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2550) ที่
ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. สำาหรับ
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นการนำาเอาหลัก
จิตวิทยามาใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีคำานึงความ
ต้องการของนักเรียนเป็นสำาคัญ เพราะนักเรียน
แต่ละคนมีความแตกต่างในด้านความสามารถสติ
ปญัญาจึงควรเปดิโอกาสและใหอ้สิระในการเรยีนรู ้
ตามระดับสติปัญญาของนักเรียน สอดคล้องกับ
แนวคดิของ เยาวพา เดชะคปุต ์(2550: 91) กล่าว
วา่การเรยีนวทิยาศาสตรส์ำาหรบัเดก็ปฐมวยัเปน็การ
ส่งเสริมให้เด็กสนใจอยากรู้ อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมรอบๆ ตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว 
ซึ่งจะฝึกได้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และ
การถามคำาถาม ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่
เด็กได้รับ จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำา
วันของเด็ก สามารถพัฒนาความคิด รู้จักหา 
คำาตอบแบบวิทยาศาสตร์ ส่วนประสิทธิภาพของ
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แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้บบ 5 ส. ดว้ย
กระบวนการวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาล
ปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 82.54/83.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
รูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้ผ่าน
กระบวนการพจิารณา ตรวจสอบ และประเมนิความ
สอดคล้องความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความ
เช่ียวชาญในดา้นหลักสูตรการจดัประสบการณเ์ด็ก
ปฐมวัย และได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะของผู้เชี่ยวชาญให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไป
ตามหลักวิชาการ ก่อนนำาไปทดลองจริง 

ความสำาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์
สำาหรบัเดก็ปฐมวยั มกีระบวนการเรยีนรู ้5 ขัน้ไดแ้ก ่
สังเกต สงสัย สมมติฐาน สืบค้น และสรุปผล เข้า
มาในการเรยีนรูซ้ึง่เปน็การกระตุน้พฒันาการเรยีนรู ้ 
และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านให้เกิดขึ้นอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพ สามารถแก้ปัญหาอย่างมี
เหตผุล และเป็นรากฐานในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปณัณธ์ชิา ถนนนอก 
(2560) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การจดักระบวนการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ได้
แผนการจดัประสบการณโ์ดยใชก้ารจดักระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มี
คุณภาพสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และมโนทศันท์างวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวัยกลุม่
เป้าหมาย ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92.85 สูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือร้อยละ 70.00 

สำาหรบัความสำาคญัของการเรยีนวิทยาศาสตร์
สำาหรบัเดก็ปฐมวยัมกีระบวนการเรยีนรู ้5 ขัน้ไดแ้ก ่
ขั้นสังเกต ขั้นสงสัย ขั้นสมมติฐาน ขั้นสืบค้น และ

ขั้นสรุปผล เข้ามาในการเรียนรู้ซึ่งเป็นการกระตุ้น
พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ สามารถ
แกป้ญัหาอยา่งมเีหตผุลและเปน็รากฐานการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทนา 
ติ๊บปัญญา (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัด
ประสบการณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
คำาถามเพ่ือพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ผลการ
วจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคคำาถาม มี
คะแนนเฉลี่ยการคิดสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์แบบปกติ เฉล่ียเท่ากับ 13.15  
คิดเป็นร้อยละ 32.87 

นอกจากนีน้กัเรยีนสว่นใหญม่คีวามสนใจ 
กระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้มทีกัษะการแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง มีความสุข สนุกกับการเรียน มีความ
รบัผดิชอบในการเรยีนรู ้กจิกรรมกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์แบบ 5 ส. ทีน่ำามาทดลองใชน้ำาเหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนจริงมาประกอบการเรียนรู้ นอกจากน้ี
นกัเรยีนสามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู ้ด้วยความ
สนใจมีความกระตือรือร้น สนใจปฏิบัติกิจกรรม 
สนุกกับการหาข้อมูลที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์จริง
ตามท่ีกำาหนดให้ พรอ้มท้ังไดศ้กึษาจากการทดลอง
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 
5 ส. สำาหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำาให้
นักเรียนได้ศึกษาจากสถานการณ์จริงสอดคล้อง
กับการศึกษาของลีโอนาร์ด เดอร์แมน และไมส์ 
Leonard, Derman & Miles, 1963: 45) กล่าวว่า  
การจดัประสบการณเ์พือ่สง่เสรมิการแกป้ญัหาของ
เด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ 6 ประการคือ 
1) เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี 2) เพื่อให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม 3) เพื่อให้แสดงออกด้านการตัดสินใจ 
แกป้ญัหา 4) เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจส่ิงตา่งๆ รอบตวั  
และชื่นชมในสิ่งเหล่านั้น 5) เพื่อให้มีอิสระในการ
คิดแก้ปัญหา 6) เพื่อให้มีความเข้าใจ ในความรู้
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ทักษะต่างๆ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การคิด 
แกป้ญัหา เป็นสว่นสำาคญัของการศึกษาสภาพชีวติ
ในสงัคมปจัจบุนัลว้นแตเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา ดงันัน้ 
การแก้ปัญหามิใช่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เท่านั้น 
หากแตมี่บทบาทสำาคญัย่ิงตอ่เดก็ในอนาคต เพราะ
การรู้จักคิดจะช่วยให้เด็กนำาสิ่งที่ตนเรียนรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ และยังช่วยให้ครูมีประสิทธิภาพ
ในการคิดแก้ปัญหาส่วนตนและการแก้ปัญหาใน
การเรียนการสอนอีกด้วย

เมื่อพิจารณากิจกรรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แบบ 5 ส. มีรูปแบบที่หลากหลาย 
มีความน่าสนใจ ช่วยให้เด็กปฐมวัยเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบ 5 ส. ไดง้า่ยขึน้  
ช่วยให้การเรียนน่าสนใจมากขึ้น เป็นส่ือที่ทำาให้
มีความเหมาะสมกับเรื่องที่เรียน ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยเกิดการเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
เด็กเห็นคุณค่าและความสำาคัญของกิจกรรม
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของเด็กปฐมวัย ช่วยพัฒนาทักษะการคิด
แกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั สอดคลอ้งกบั วรรณวิมล  
จงจรวยสกุล (2551: 36) ที่ได้กล่าวว่าความ 
พึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่ดี นักเรียนที่มีความ
พอใจในการเรียนจะทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียน
เกิดความพึงพอใจและมีความสนใจและรู้สึกรักท่ี
จะเรียนจึงมีความสำาคัญต่อการจัดประสบการณ์ 
หรือการจัดการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบสำาคัญหลายประการที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เช่น ระดับสติ
ปัญญา อายุ ประสบการณ์ ที่เด็กแต่ละคนได้รับ 
วิธีสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทีเ่ปดิโอกาสใหเ้ดก็มอีสิระในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
มากทีสุ่ด จะชว่ยใหเ้ดก็เกดิความพงึพอใจ อกีทัง้สง่
ผลให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี 

สำาหรับรูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. มี กิจกรรม
ที่หลากหลายให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติจริงผ่าน
การทดลอง ปฏิบัติจริง 42 กิจกรรม ในแต่ละ
กิจกรรมกระบวนการวิทยาศาสตร์ เด็กได้รับการ
จัดประสบการณ์เพื่อทดลองปฏิบัติจริง ได้แก่ การ
สังเกต การสงสัย การสมมติฐาน การสืบค้น และ
การสรปุ สามารถพฒันาการคดิแกป้ญัหาใหก้บัเดก็
ปฐมวัย สอดคล้องกับแนวคิดขององอาจ นัยพัฒน์ 
(2551: 338) กล่าวว่า การนำาผลการศึกษาวิจัย
ทีค่น้พบหรอืสรรคส์รา้งขึน้ การถอดบทเรยีนทำาให้
ครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมตีความหมายจาก
ข้อมูลจากการวิจัย นำามาสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การสะท้อนกลับผลของการนำา 
รูปแบบการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แบบ 5 ส. ที่ได้นำามาปฏิบัติแล้ว  
ผูเ้ชีย่วชาญไดร้ว่มวพิากษ ์และขยายเครอืขา่ย เพือ่
ใหก้ารจดัประสบการณ์เกดิประสทิธภิาพ และเกดิ
ประสิทธิผลมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำาหลักสูตรการ
ศกึษาปฐมวยั สามารถนำาไปใชใ้นการกำาหนดเปน็ก
ระบวนการจัดประสบการณใ์นหลกัสูตรการศกึษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาหรอื เนือ่งจากสามารถพฒันา
ทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนากระบวนการคิดสำาหรับเด็ก
ปฐมวัย
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ขอ้เสนอแนะเพือ่การนำาผลการวจิยัไปใช้

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 
ส. ดว้ยกระบวนการวทิยาศาสตร ์สำาหรบัเด็กปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ง
เสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยได้ 

2. การพฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหาสำาหรบั
เดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้
แบบ 5 ส. ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ควรจัด
ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน ควร
จัดกิจกรรมให้หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ามความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีรูป
แบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

3. ผู้สอนมีบทบาทสำาคัญในการจัด
ประสบการณ์ ดังนั้น ผู้สอนจึงควรมีลักษณะ
กลัยาณมิตร ให้คำาปรกึษา ชีแ้นะคอยอำานวยความ
สะดวกและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลาก
หลายเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัคร้ังตอ่ไป

1. ควรทำาการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะ
การคดิแกป้ญัหาสำาหรบัเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดั
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบ 5 ส. ที่สอดคล้องกับรายวิชาอื่น และระดับ
อื่นๆ ควรใช้การวิจัยปฏิบัติการร่วมกับทักษะ การ
คิดแก้ปัญหา

2. ควรศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วกบัจดัประสบการณ์
ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์แบบ 5 ส. ทีม่ตีอ่
พฒันาการทางดา้นสตปิญัญาดา้นอืน่ๆ ของผูเ้รยีน 

3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้
ประเภทอื่นๆ เช่น สื่อ วีดีทัศน์ มัลติมิเดีย หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เพื่อนำามาประกอบกับจัด
ประสบการณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบ 5 ส. เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีผลการเรียนที่สูงขึ้น
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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