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บทคัดย่ อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 2) ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียน 232 คน กลุ่มแม่ร�ำพึง – พงศ์ประศาสน์ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การขับเคลือ่ นพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัย โดยใช้กลยุทธ์
การบริหารเครือข่าย และกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้ในการขับเคลื่อนครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 2) กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยครูในศูนย์เครือ
ข่ายเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาและเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 47.97
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Abstract

The aims of this study were to evaluate: 1) to study the strategy of propel the development solving ability
of kindergarten students 2) to study the strategy of the development solving ability of kindergarten students of
Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1 3) to compare the solving ability pre and post Project
Based Learning of kindergarten students of Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1 The
sample of this study were 232 students of Mae Ramphueng-Pongprasat Group using Sample Random Sampling.
The instruments were 1) Project Based Learning plan 2) the assessment of kindergarten students’ solving ability.
The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and percent progress.
The results of this research were as follows: 1) Strategies in driving and developing problem solving abilities of kindergarten children were network administrative strategy and participation administrative strategy. They
were used to drive teachers to develop problem-solving abilities of kindergarten children. 2) Strategy in developing
problem solving abilities of kindergarten children was using project-based learning experience. Teachers in the
network centers were the stratege driver. 3) By comparing the problem solving abilities of kindergarten children
before and after using the project-based learning, it was found that after learning, problem solving abilities were
at an excellent level with progress percentage 47.97.
Keywords : strategy of propel, network management, Project Based Learning, solving

บทน�ำ

การศึกษามีความส�ำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงแห่งการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต และเป็นช่วงชั้นส�ำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการให้
เหมาะสมตามวัย การคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะหนึ่งที่เด็กควรได้รับการพัฒนา เนื่องจากเด็กวัย 3 - 6 ปีเป็นช่วงที่มี
ความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญา เด็กที่อยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดีจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาดีกว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ด้อย ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย จะพัฒนาตามอายุและความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถ
แก้ปัญหาได้ดี เช่น การให้เด็กได้มีโอกาสพบกับปัญหาและแก้ปัญหาบ่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กฝึกฝน
ตนเองในการคิดแก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหาของเด็กจะดีหรือไม่ย่อมต้องอาศัยประสบการณ์เดิม แรงจูงใจในการหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ถ้าเด็กได้รับแรงจูงใจสูงเด็กจะสามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ดีขึ้น ประกอบกับสิ่งส�ำคัญอื่น
ๆ ที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของเด็ก [1]
กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจากปี 2546 ขึน้ มาเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้การจัดการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพกับตัวเด็กมากขึ้น โดยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นส�ำคัญ การสร้างคุณภาพทีด่ ใี ห้กบั เด็กนัน้
ต้องอาศัยความร่วมมือหลาย ๆ ด้าน กระบวนการบริหารจึงเป็นหลักส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นคุณภาพของการศึกษาให้ดี
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ขึน้ โดยต้องใช้หลักการและทฤษฎีทมี่ คี วามสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกับกระบวนการศึกษา ซึง่ หลักการบริหารเครือข่าย
และการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระดับของปฐมวัยนั้น เป็นการสร้างเครือข่ายใหญ่ลงสู่เครือข่ายระดับอ�ำเภอและ
เครือข่ายระดับศูนย์ ท�ำให้ครูปฐมวัยได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา ครูระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมในการคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูปฐมวัยในเครือข่ายจึงมี
ความรูค้ วามสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็กได้ตรงเป้าหมายและเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน [2] จากการ
ศึกษาหลักสูตรผู้วิจัยเห็นว่า พัฒนาการเด็กในทุก ๆ ด้านเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ด้านที่ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพิม่ จากหลักสูตรเดิมคือด้านสติปญ
ั ญาจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องศึกษาและหากลยุทธ์ทจี่ ะมาตอบสนองต่อ
การพัฒนาด้านสติปญ
ั ญาของเด็กปฐมวัย จึงได้ศกึ ษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและศึกษางานวิจยั ระดับปฐมวัย
พบว่า ปัจจุบนั มีวธิ กี ารจัดการเรียนรูห้ ลายรูปแบบ ซึง่ วิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กจะส่งผลต่อทัศนคติทางการเรียน
รู้ ผู้วิจัยจึงใช้หลักการบริหารขับเคลื่อนเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
(Project-based learning ) เพื่อให้เห็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและสามารถพัฒนาเด็กได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของเด็กในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 เนื่องจากบริบทของสภาพแวดล้อมนั้นติดทะเลและภูเขา สภาพสังคมมีความเหลื่อมล�้ำระหว่างคนรวยและ
คนจน มีความเจริญอยู่แต่ในเมืองไม่ได้กระจายออกไปสู่ชนบท คนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับน้อย ปรับตัวไม่ทัน
กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้เงินเป็นใหญ่ จึงท�ำให้หลักการใช้ชีวิตขาดขั้นตอนในการคิดหรือกระบวนการ (Process)
มีแต่การใช้เงินเพื่อซื้อวัตถุ (Input) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบายในการด�ำเนินชีวิต (Output) จึงท�ำให้มองข้ามขั้น
ตอนของกระบวนการไป ซึ่งขั้นตอนของกระบวนการนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญเพื่อให้คนได้ใช้ความคิด
ไตร่ตรองในการเลือกที่จะตัดสินใจ การหาทางออกที่ดีให้กับปัญหา การมีเหตุมีผลกับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่อที่จะสามารถน�ำไปปรับใช้กับการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ซึ่งสอดคล้องกับส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
[3] พุทธศักราช 2550 มาตรา 24 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลาย การฝึกปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา กลยุทธ์การขับเคลือ่ นและพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยในสถาน
ศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งการจัดประสบการณ์แบบโครงงานนั้น
เป็นการจัดการเรียนรูท้ เี่ ด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง โดยอาศัยหลักการบริหารเครือข่ายและการบริหารแบบมีสว่ นร่วม
ของครูปฐมวัยจากความรูแ้ ละประสบการณ์ตา่ ง ๆ ถ่ายทอดลงสูต่ วั เด็กเพือ่ ให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาเพิม่
ขึ้น สามารถน�ำมาปรับปรุง วางแผนในการใช้ชีวิตประจ�ำวันและสามารถเผชิญกับภาวะสังคมได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์การขับเคลือ่ นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยวัยในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
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ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาด้วยเชิงพรรณนา ด้วยการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงงาน และแบบประเมินวัดความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา งานวิจัยนี้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลัก ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่มีอายุ 5-6 ปี รวม
ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน จ�ำนวน 2,741 คน ใช้กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายจ�ำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายอ�ำเภอเมือง
เครือข่ายอ�ำเภอทับสะแก เครือข่ายอ�ำเภอบางสะพาน และเครือข่ายอ�ำเภอบางสะพานน้อย กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ซึ่งมาจากกลยุทธ์การขับเคลื่อนการบริหารเครือข่ายโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random Sampling) มาจาก 8 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มชัยเกษม กลุ่มร่อนทองมงคล กลุ่มก�ำเนิดนพคุณ และกลุ่มแม่
ร�ำพึงพงศ์ประศาสน์ ได้ 1 กลุ่มเครือข่ายคือ กลุ่มแม่ร�ำพึงพงศ์ประศาสน์ จ�ำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะ
ม่วง โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านดอนส�ำราญ และโรงเรียนบ้านอ่าวยาง รวมจ�ำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด 232 คน
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ผู้วิจัยจะท�ำการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายแม่ร�ำพึง- พงศ์ประศาสน์ สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี เพือ่ ขอความร่วมมือไปยังผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ เครือข่ายแม่รำ� พึง-พงศ์ประศาสน์ สังกัดสำ� นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์เขต 1 ให้ดำ� เนินการจัดประสบการณ์สำ� หรับเด็กปฐมวัยในระยะเวลา
3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 วันละ 30 นาที 2) ผู้วิจัยแจกเครื่องมือในการวิจัยด้วยตนเอง
ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงงานและแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยน�ำไป
ให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 3) ผู้วิจัยน�ำแบบประเมินวัดความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้มาท�ำการตรวจ
สอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยได้รับแบบประเมินวัดความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย กลับคืนมาเรียบร้อยแล้ว ได้ด�ำเนิน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป 1) ตรวจนับแบบประเมินวัดความสามารถการแก้ปญ
ั หา
ของเด็กปฐมวัย พร้อมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทไี่ ด้รบั กลับคืนมา 2)การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินวัด
ความสามารถการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ค�ำนวณค่า
สถิติ คือ ค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ร้อยละความก้าวหน้า
เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลัง โดยใช้ค่า t - แบบ Dependent Sample

ผลการวิจยั

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประเด็นที่จะน�ำมาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยกลุ่มเครือ
ข่ายแม่ร�ำพึง – พงศ์ประศาสน์ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้
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1.1 กลยุทธ์เครือข่าย วิธีการการจัดตั้งเครือข่ายเป็นการใช้เครือข่ายทางการศึกษากลุ่มเดิมที่มีการจัดตั้ง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่แล้วนั้น จ�ำนวน 8 โรงเรียน ได้จ�ำนวนครูในกลุ่มเครือข่ายที่ด�ำเนินการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จ�ำนวน 19 คน ความสัมพันธ์ของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันด�ำเนิน
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบของรัศมีวงกลม ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นจุดศูนย์กลาง
คอยประสานงานส่งและรับข้อมูลจากครูในกลุ่มเครือข่าย สมาชิกทุกคนในกลุ่มเครือข่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
เสนอแนะ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีการปฏิสมั พันธ์สอื่ สารระหว่างกัน น�ำข้อมูลมาคิดวางแผนร่วมกัน เพือ่ เป็นแนวทางใน
การด�ำเนินการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งในการด�ำเนิน
กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการประชุมครูในกลุ่มเครือข่ายจ�ำนวน 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษา 2561 มีการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่าย
1 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมในโครงการสร้างความสัมพันธ์ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายแม่ร�ำพึงพงศ์ประศาสน์ หลังจากนั้นมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยี การตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การถ่ายทอดข้อมูล ประสบการณ์
พูดคุยสนทนา และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆในกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเด็ก
ปฐมวัยมีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงรูปแบบการสร้างเครือข่ายการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยในรูปแบบของรัศมีวงกลม
		 1.2 กลยุทธ์การมีส่วนร่วม (Participation Strategy) หลังจากมีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแล้วนั้น ผู้วิจัยก็ใช้
หลักกลยุทธ์การมีสว่ นร่วมโดยให้สมาชิกครูในกลุม่ เครือข่าย เริม่ จากการลงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกันในหัวข้อ
“เสริมทักษะอย่างไรให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีส่ มวัย” โดยการสร้างแผนภูมริ ปู ภาพแบบใยแมงมุมให้เห็นถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ และปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายได้ร่วมกันคิด วางแผน และร่วมตัดสินใจหาแนวทาง
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะที่เกิดขึ้นอย่างเต็มวัย และร่วมกันวางแผนแนวทางการด�ำเนินการ รวมถึงวิธีการ
ประเมินผลการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัย จากนั้นผู้วิจัยได้เสนองานวิจัยของ จิราภรณ์ ส่องแสง เรื่องผล
ของการใช้กิจกรรมศิลปะบูรณาการที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยน�ำเสนอเป็นรูปแบบ
ของมายแม๊บเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามงานที่วิจัยที่ผู้วิจัยน�ำเสนอ โดยมีข้อ
หัวในการน�ำเสนอเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) การบอกสาเหตุของปัญหา 2)
การบอกวิธีการแก้ปัญหา 3) การบอกเหตุผลของการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา 4) การหาตัวเลือกใหม่ได้ถ้ามี
อุปสรรค 5) การบอกเหตุผลการแก้ปญ
ั หาทางบวก โดยครูในกลุม่ เครือข่ายจำ� นวน 19 คน มีความคิดเห็นตรงกันว่าจะ
น�ำความสามารถในการแก้ปัญหาทั้ง 5 ข้อนี้มาพัฒนาให้กับเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่าย หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่ม
เครือข่ายได้ร่วมกันก�ำหนดวางแผนการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เริ่มจากการร่วมกันก�ำหนดตารางการจัด
ประสบการณ์ ก�ำหนดระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ และร่วมก�ำหนดรูปแบบของแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงงาน ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และข้อสรุปที่
ครูในเครือข่ายได้มสี ว่ นร่วมลงความคิดเห็นไว้ มาจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบโครงงานโดยผูว้ จิ ยั
เป็นผู้จัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ในหัวข้อเรื่อง “กรดของผลไม้” แล้วน�ำแผนการจัด
ประสบการณ์ส่งต่อให้ครูในเครือข่ายเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของตนเอง จากนั้นมีการ
จัดท�ำแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยควบคู่กับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงงานด้วย เพือ่ ให้ครูในกลุม่ เครือข่ายสามารถประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
แบบโครงงาน
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2. ผลการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย กลุ่มเครือข่ายแม่ร�ำพึง –
พงศ์ประศาสน์ คือกลยุทธ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
		 2.1 ขั้นน�ำเสนอ เป็นขั้นที่ครูสนทนาพุดคุยกับนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้รู้ว่าก�ำลังเรียน
เรื่องอะไร ผนวกกับการน�ำเอาความรู้ ทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะเรียน ก่อนเริ่มเข้าสู่การ
เรียนรู้ขั้นตอนอื่น ๆ โดยครูออกแบบกิจกรรมที่สามารถเร้าความสนใจของนักเรียน สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนมาอยู่ที่การจัดประสบการณ์ของครู เป็นการเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิในการฟังเรื่องที่ครูก�ำลังจะสอน เช่น
การน�ำกิจกรรมร้องเพลงประกอบท่าทาง การเล่านิทาน การท่องค�ำคล้องจอง การทายปัญหาจากของจริงหรือภาพ
การเล่นบทบาทสมมุติ หรือใช้การตั้งค�ำถามของครูที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุดเพื่อที่จะน�ำมาเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหาที่นักเรียนต้องการจะเรียน ซึ่งเป็นการเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการเรียนรู้ เปิดทัศนคติที่
ดีต่อตัวนักเรียนเองให้มีความอยากรู้อยากเรียน สนใจ และพร้อมที่จะเข้าใจเนื้อหาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนยิ่งขึ้น
		 2.2 ขัน้ วางแผน เป็นขัน้ ทีก่ ำ� หนดแผนการเรียนรูไ้ ว้ลว่ งหน้าว่าต้องทำ� อะไร ศึกษาอะไร เพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการเรียนรูก้ อ่ นการลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยนักเรียนเป็นผูค้ ดิ ตัดสินใจในการเลือกหัวข้อทีต่ นเองอยากจะเรียน
รู้ ว่าต้องการศึกษาอะไร ท�ำไมจึงเลือกและอยากศึกษาหัวเรื่องโครงงานนี้ โดยเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
นักเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัญหา ค�ำถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของตัวผู้เรียนเอง หัวเรื่องจะมี
ความชัดเจนอ่านแล้วจะสามารถรับรู้ได้ว่านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องอะไร นักเรียนจะใช้วิธีการระดมความคิดเห็น
อภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม มีการจดบันทึกเป็นแผ่นชาร์ทรูปภาพ หรือครูเป็นผู้จดบันทึกเมื่อเด็กมีการอภิปราย
ร่วมกัน เพื่อเป็นระดมความคิดและเป็นแนวทางสู่ขั้นปฏิบัติหรือขั้นด�ำเนินการตามแผนอย่างรัดกุมและรอบคอบ
		 2.3 ขัน้ ปฏิบตั ิ เป็นขัน้ ของกระบวนการวิธกี ารจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้า
หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ร่วมกันวางแผนไว้ ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกกระบวนการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการ
วางแผนในการทำ� งานหรือการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ การจัดประสบการณ์การในการปฏิบตั งิ านให้นกั เรียนได้รบั
ประสบการณ์เหมือนกับการท�ำงานในชีวติ จริง มีการพัฒนาทักษะต่างๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์
ตรง การหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท�ำการทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้วิธีการแก้
ปัญหารูจ้ กั การทำ� งานอย่างเป็นระบบ รูจ้ กั การวางแผนในการปฏิบตั ิ ฝึกการเป็นผูน้ ำ� ผูต้ ามทีด่ ี ฝึกการคิดวิเคราะห์และ
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนอุปกรณ์ สถานการณ์ สนับสนุนการแก้ปัญหาและสร้างแรง
จูงใจให้กับผู้เรียน เพื่อน�ำความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท�ำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง น�ำไป
สู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกต โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท�ำงาน
เป็นกลุ่ม จนด�ำเนินงานส�ำเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผ้เู รียนมีทกั ษะการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย แล้วน�ำมาสรุป
ผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการสรุปเป็นภาพวาดหรือสรุปลงแผ่นชาร์ท
		 2.4 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นของการวัดและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงของผู้เรียน เช่น การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียน หรือการจดบันทึกพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บตามจุดประสงค์ ตัว
ชี้วัด และน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความส�ำเร็จของโครงงาน โดยครูผู้สอนจะท�ำการ
ประเมินร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นต่างๆในกิจกรรมที่ท�ำร่วม
กัน เพื่อให้ทราบถึงผลความก้าวหน้า ความส�ำเร็จของโครงงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะเป็นผลสะท้อนได้
ว่านักเรียนประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ายแม่ร�ำพึง – พงศ์
ประศาสน์ พบว่า หลังจากที่เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เครือข่ายแม่ร�ำพึง -พงศ์ประศาสน์ อ�ำเภอบางสะพาน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการแก้
ปัญหาสูงขึ้นมีระดับความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่า
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยได้ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 47.97 ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ายแม่ร�ำพึง – พงศ์ประศาสน์
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน
ระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหา ของเด็กปฐมวัย

ก่ อนทดลอง

หลังทดลอง

จ�ำนวน (คน)

ร้ อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้ อยละ

ดี

-

-

227

97.84

พอใช้

153

65.94

5

2.15

ปรับปรุง

79

34.05

-

-

รวม

232

100.00

232

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้แบบโครงงาน นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับพอใช้ จ�ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 65.94 ระดับ
ปรับปรุง จ�ำนวน 79 คิดเป็นร้อยละ 34.05 และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนมีระดับ
ความสามารถอยู่ในระดับดี จ�ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.84 และระดับพอใช้ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีของคะแนน และร้อยละความก้าวหน้าของความสามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานระดับปฐมวัย
ความสามารถในการ
แก้ ปัญหา ของเด็กปฐมวัย

จ�ำนวน
นักเรียน



S.D.

t

ร้ อยละ
ความก้ าวหน้ า

ก่อนการทดลอง

232

0.84

0.46

0.756

47.97

หลังการทดลอง

232

1.66

0.40

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน โดยภาพรวมพบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีร้อย
ละความก้าวหน้าเท่ากับ 47.97
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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อภิปรายผล

การศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยกลุ่มเครือข่ายแม่
ร�ำพึง – พงศ์ประศาสน์ มีประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษากลยุทธ์การขับเคลือ่ นและพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัย พบว่า กลยุทธ์
ทีใ่ ช้ในการขับเคลื่อนครูกลุม่ เครือข่ายแม่ร�ำพึง – พงศ์ประศาสน์ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1)กลยุทธ์เครือข่าย
วิธีการการจัดตั้งเครือข่ายเป็นการใช้เครือข่ายทางการศึกษากลุ่มเดิมที่มีการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยู่แล้วนั้น จ�ำนวน 8 โรงเรียน ได้จ�ำนวนครูในกลุ่มเครือข่ายที่ด�ำเนินการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัย จ�ำนวน 19 คน ความสัมพันธ์ของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันด�ำเนินการพัฒนาความสามารถในการแก้
ปัญหาของเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบของรัศมีวงกลม ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นผู้จุดศูนย์กลางคอยประสานงานส่งและรับข้อมูล
จากครูในกลุ่มเครือข่าย สมาชิกทุกคนในกลุ่มเครือข่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการ
ปฏิสัมพันธ์สื่อสารระหว่างกัน น�ำข้อมูลมาคิดวางแผนร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการจัดประสบการณ์
ต่าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งในการด�ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการ
ประชุมครูในกลุ่มเครือข่ายจ�ำนวน 2 ครั้ง มีการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่าย 1 ครั้ง ในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู นักเรียน และผู้ปกครอง หลังจากนั้นมีการ
จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยอาศัยระบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ การถ่ายทอดข้อมูล
ประสบการณ์ พูดคุยสนทนา และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆในกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้การพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาเด็กปฐมวัยมีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น 2) กลยุทธ์การมีส่วนร่วม (Participation Strategy) วิธีการด�ำเนินการ
มีส่วนร่วมของครูในกลุ่มเครือข่าย เริ่มจากการให้ครูในกลุ่มเครือข่ายอภิปรายร่วมกันถึงปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น
กับตัวเด็กระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนของตนเองที่ท�ำให้กิจกรรมการเรียนรู้นั้นไม่ประสบ
ความส�ำเร็จเท่าที่ควร หลังจากนั้นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจวิธีแก้ปัญหา ร่วมกันด�ำเนิน
การแก้ปัญหา และร่วมกันประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จากนั้นผู้วิจัยได้ร่วม
ปรึกษาและน�ำเสนอความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ส่องแสง
[1] ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ งผลของการใช้กจิ กรรมศิลปะบูรณาการทีม่ ตี อ่ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัย
แล้วให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันลงความคิดเห็นและร่วมกันหาสรุปความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 5
ข้อ ดังนี้ 1) การบอกสาเหตุของปัญหา 2) การบอกวิธีการแก้ปัญหา 3) การบอกเหตุผลของการตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 4) การหาตัวเลือกใหม่ได้ถ้ามีอุปสรรค 5) การบอกเหตุผลการแก้ปัญหาทางบวก โดยครูในกลุ่มเครือข่าย
จ�ำนวน 19 คน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผน ก�ำหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ นั่นคือ ร่วมกันก�ำหนดตารางการจัดประสบการณ์ ก�ำหนดระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ และร่วมก�ำหนดรูป
แบบของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน จ�ำนวน 15 แผน รวม 3 สัปดาห์ จากนั้นผู้วจิ ัยได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และข้อสรุปที่ครูในเครือข่ายได้มีส่วนร่วมลงความคิดเห็นไว้ มาจัดท�ำแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานและจัดท�ำแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย เพื่อที่
จะได้น�ำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน และแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยแจกให้กบั ครูในกลุม่ เครือข่าย เพือ่ ให้ครูในกลุม่ เครือข่ายได้มสี ว่ นร่วมในการจัดประสบการณ์และมีสว่ นร่วม
ในการประเมินพัฒนาการความสามารถของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [4] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า
1)รูปแบบที่มีประสิทธิผลของระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เป็นเครือข่ายผสมผสานระหว่างบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งอย่างไม่เป็นทางการ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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และเป็นทางการช่วยการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย องค์การของเครือข่าย การจัดการ
เครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย การธํารงรักษาเครือข่าย 2) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเครือข่าย โดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเป็นประโยชน์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องในระดับมากที่สุด ยกเว้น
องค์ประกอบที่ 3 การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความ เป็นไปได้และองค์ประกอบที่ 4 การธํารงรักษาเครือข่าย ความ
เป็นไปได้ความถูกต้องในภาพรวมมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินผลการใช้ระบบการบริหาร
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ความส�ำเร็จในภาพรวมมี
ความส�ำเร็จในระดับมากที่สุด การพัฒนาระบบสามารถน�ำไป ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเครือข่ายการจัดการศึกษาได้
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด การพัฒนาระบบมีการจัดศูนย์ประสาน
งาน ติดต่อสื่อสารและพัฒนาความรู้และทักษะระหว่างสมาชิกมีเฉลี่ยสูงสุด ความต่อเนื่องภาพรวมมีความต่อเนื่อง
ในระดับมากที่สุด การพัฒนาระบบมีการก�ำหนดคู่มือการ บริหารงานอย่างชัดเจนสามารถน�ำไปปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน
และทันสมัยต่อทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ ด้านความผูกพันและความรูส้ กึ เป็น เจ้าของหน่วยงานร่วมกัน ด้าน
การร่วมกำ� หนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด�ำเนินการ ด้านการกระจายอ�ำนาจและการให้อำ� นาจในการ
ตัดสินใจ ด้านความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ สามารถดูแลตนเองได้ และด้านความไว้วางใจกัน ตามล�ำดับ 2)
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เมือ่
จ�ำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต�ำแหน่ง และประสบการณ์
ในการท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร แบบมีสว่ นร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
2. ผลการศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน มี 4 ขั้น
ตอน ดังนี้ 1) ขั้นน�ำเสนอเป็นขั้นที่ครูสนทนาพุดคุยกับนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้รู้ว่าก�ำลังเรียนเรื่อง
อะไร ผนวกกับการนำ� เอาความรู้ ทักษะทีน่ กั เรียนมีอยูเ่ ดิมมาสัมพันธ์กบั เนือ้ หาทีจ่ ะเรียน ก่อนเริม่ เข้าสูก่ ารเรียนรูข้ นั้
ตอนอื่น ๆ โดยครูออกแบบกิจกรรมที่สามารถเร้าความสนใจของนักเรียน สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
มาอยู่ที่การจัดประสบการณ์ของครู เป็นการเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิในการฟังเรื่องที่ครูก�ำลังจะสอน เช่น การน�ำ
กิจกรรมร้องเพลงประกอบท่าทาง การเล่านิทาน การท่องค�ำคล้องจอง การทายปัญหาจากของจริงหรือภาพ การ
เล่นบทบาทสมมุติ หรือใช้การตั้งค�ำถามของครูที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุดเพื่อที่จะน�ำมาเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาที่นักเรียนต้องการจะเรียน ซึ่งเป็นการเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการเรียนรู้ เปิดทัศนคติที่ดีต่อ
ตัวนักเรียนเองให้มีความอยากรู้อยากเรียน สนใจ และพร้อมที่จะเข้าใจเนื้อหาใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนยิ่งขึ้น 2) ขั้น
วางแผนเป็นขั้นที่ก�ำหนดแผนการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าว่าต้องท�ำอะไร ศึกษาอะไร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง โดยนักเรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจในการเลือกหัวข้อที่ตนเองอยากจะเรียนรู้ ว่าต้องการศึกษา
อะไร ท�ำไมจึงเลือกและอยากศึกษาหัวเรื่องโครงงานนี้ โดยเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของนักเรียนนั้นจะขึ้น
อยู่กับปัญหา ค�ำถาม หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของตัวผู้เรียนเอง หัวเรื่องจะมีความชัดเจนอ่าน
แล้วจะสามารถรับรู้ได้ว่านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องอะไร นักเรียนจะใช้วิธีการระดมความคิดเห็น อภิปรายหารือ
ข้อสรุปของกลุ่ม มีการจดบันทึกเป็นแผ่นชาร์ทรูปภาพ หรือครูเป็นผู้จดบันทึกเมื่อเด็กมีการอภิปรายร่วมกัน เพื่อ
เป็นระดมความคิดและเป็นแนวทางสู่ขั้นปฏิบัติหรือขั้นด�ำเนินการตามแผนอย่างรัดกุมและรอบคอบ 3) ขั้นปฏิบัติ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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เป็นขั้นของกระบวนการวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ทีร่ ว่ มกันวางแผนไว้ ซึง่ นักเรียนจะต้องฝึกกระบวนการทำ� งานอย่างเป็นขัน้ ตอน มีการวางแผนในการทำ� งานหรือการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดประสบการณ์การในการปฏิบัติงานให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เหมือนกับการ
ท�ำงานในชีวิตจริง มีการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง การหาความรู้ความ
จริงอย่างมีเหตุผล ได้ท�ำการทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จักการท�ำงานอย่าง
เป็นระบบ รู้จักการวางแผนในการปฏิบัติ ฝึกการเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยครูเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนอุปกรณ์ สถานการณ์ สนับสนุนการแก้ปัญหาและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพื่อน�ำ
ความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท�ำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง น�ำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จาก
การลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกต โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่ม จนด�ำเนินงาน
ส�ำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย แล้วน�ำมาสรุปผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ของการสรุปเป็นภาพวาดหรือสรุปลงแผ่นชาร์ท และ 4) ขัน้ ประเมินผลเป็นขัน้ ของการวัดและประเมินผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมของนักเรียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริงของผู้เรียน เช่น การเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียน
หรือการจดบันทึกพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการประเมินผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะเก็บตามจุดประสงค์ ตัวชี้วัด และน�ำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึงความส�ำเร็จของ
โครงงาน โดยครูผู้สอนจะท�ำการประเมินร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความ
คิดเห็นต่างๆในกิจกรรมที่ท�ำร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงผลความก้าวหน้า ความส�ำเร็จของโครงงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินจะเป็นผลสะท้อนได้วา่ นักเรียนประสบความสำ� เร็จในการปฏิบตั กิ จิ กรรมมากน้อยเพียงใด ซึง่ สอดคล้อง
กับ [6] ที่ได้กล่าวว่าธรรมชาติของการเรียนแบบโครงงานคือ การท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่าง
การเรียนรู้และการน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพราะ
นำ� สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้ในการสือ่ สารในสถานการณ์จริง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [7] ได้ศกึ ษาการจัดประสบการณ์
แบบโครงงาน ส�ำหรับพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่า 1) นักเรียนเลือกประเภทของสิง่ มี
ชีวิตส�ำหรับการจัดประสบการณ์แบบโครงงานเป็นดอกไม้และเลือกประเด็นที่จะ ศึกษา คือ ชนิดของดอกไม้ ส่วน
ประกอบของดอกไม้ การน�ำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา และการปลูก 2) การจัดประสบการณ์แบบโครง
งานในระยะเริ่มต้นพบว่า นักเรียนมีประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้น้อย จึงท�ำให้นักเรียนตอบค�ำถามและ
ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงงานได้ไม่ดี สังเกตได้จากชิ้นงานไม่มีความ หลากหลายและ
ตอบค�ำถามแบบย�้ำซ�้ำเดิมค�ำตอบเพื่อน ในระยะการพัฒนาโครงงาน พบว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นจาก การ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึงท�ำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้คล่อง ชิ้นงานมีความหลากหลายและตอบ
คำ� ถามได้ มากขึน้ ในระยะการสรุปและการประเมินการทำ� โครงงาน พบว่านักเรียนสามารถเลือกชิน้ งานและนำ� เสนอ
ผลการท�ำโครงงาน โดยการจัดนิทรรศการได้ 3) นักเรียนมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการสังเกต
จ�ำแนก เปรียบเทียบ การเรียงล�ำดับ การนับ เพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองคิดเป็นร้อยละ 42.03 และหลังการ
ทดลองคิดเป็นร้อยละ 88.75 ผลการเปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้
รับการจัดประสบการณ์แบบโครงงานทั้ง 3 ทักษะ มีพัฒนาการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยในกลุม่ เครือข่ายแม่รำ� พึง – พงศ์ประศาสน์
พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนมีระดับความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม จำ� นวน 232 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และหลังการสอนโดยใช้กลยุทธ์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานมีรูปแบบการ
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จัดกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ ภายในแผนการจัดประสบการณ์มีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็ก
ได้พบเจออุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ�ำลองที่ครูเป็นผู้ก�ำหนดให้ เน้นให้เด็กลงมือ
ปฏิบัติจริง ทดลองใช้สื่อ อุปกรณ์จากสถานการณ์จริง เพื่อที่เด็กจะเกิดกระบวนการทักษะต่าง ๆ ในการคิดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่ตนเองก�ำลังพบเจอ ครูเป็นผู้เสนอแนะหรือใช้ค�ำถามกระตุ้น เปิดโอกาสให้เด็กคิด ทบทวน หาสาเหตุ
ของปัญหา การบอกวิธีแก้ไขปัญหา การมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหา และเลือกหาวิธีการจัดการกับ
ปัญหาที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [8] กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนภายใต้ค�ำถามปลาย
เปิดนั้นช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากเป็นค�ำถามที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
และยังสอดคล้องกับ [9] การที่ผู้เรียนได้ออกแบบ วางแผน และลงมือปฏิบัติจริงจากแหล่งข้อมูลที่ตนเองสนนั้น
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดของตนเองและน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ สอดคล้อง
กับ [10] ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมฝึกทักษะการคิด พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะการคิด สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนคิดโดยการเชื่อม
โยง ประสบการณ์ในชีวติ ประจ�ำวันสูค่ วามสัมพันธ์กบั สิง่ ต่างๆ พร้อมหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดนัน้ ๆ แม้วา่ ใน
บางครั้งจะมีการ โต้แย้งกันแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังความขัดแย้งนั้น ท�ำให้เกิดพัฒนาการการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มี
ความคิดทีช่ ดั เจนขึน้ จะเห็น ได้วา่ หลังการใช้เกมฝึกทักษะการคิด เด็กจึงมีพฒ
ั นาการในการแก้ปญ
ั หามีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากการใช้ แบบประเมินทักษะการคิดครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
22.10, 34.68 และ 38.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.98, 2.00 และ 1.91 ตามล�ำดับ และเด็กปฐมวัยมีความพึง
พอใจในการเล่นเกมฝึกทักษะการคิด คือ เด็กๆ มีใบหน้าที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจ กระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้อย่างมีความสุข สนุกตื้นเต้น กับการเล่นเกมและการแข่งขัน ชอบใจแผ่นเกมที่มีสี
สดใสสวยงาม มีความชื่นใจ หลังแสดงออก หมดเวลายังขอเล่นซ�้ำอีก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] ได้ศึกษา
งานวิจยั การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
ด้วยการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5E พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปีที่ 2 หลังการ
จัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.13 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของผูอ้ นื่ สูงกว่าปัญหาของตนเองทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ ผูอ้ นื่ ส่วนจิตวิทยา
ศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดประสบการณ์ดว้ ยการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5E ภาพรวม มีคะแนนเฉลีย่ อยู่
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การน�ำผลการวิจยั ไปใช้

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้
1. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ควรมีการขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง หรือควรมีกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นการรักษา
ความเป็นเครือข่ายไว้เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดทั้งปีการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง หรือพัฒนาความสามารถในด้านอื่น ๆ ไปพร้อม
ๆ กัน
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ควรได้รับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบอื่นบ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมด้านการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ฝึกวิธีการคิดแก้ปัญหาจากหลายสถานการณ์
3. ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
4. ควรปรับเปลีย่ นรูปแบบการสอนทีก่ ระตุน้ ให้นกั เรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตนเองจึงควร พัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
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