
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

159Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 159-170 (2019)      Vol.9 No.3

กลยุทธ์การขบัเคลือ่นและพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวยัในสถาน

ศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 1

Strategies in Driving and Developing Kindergarten 

Children Problem Solving Ability 

in School, Prachuabkirikhan Primary Education Service Area 1

อำรีย์ มะลิทอง* และ อภิชำติ เลนะนันท์

Aree Malithong* and Apichat Lenanant

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

Division Educational Administration, Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University, 

Phetchaburi 76000

* To whom correspondence should be addressed. e-mail: Malithong221133@gmail.com.

Received: 2 August 2019, Revised: 1 September 2019, Accepted: 24 September 2019

บทคดัย่อ
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

เด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ 2) ศึกษำกลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ 

และ 3) เปรยีบเทยีบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยัในสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน กลุ่มตัวอยำ่งคือ 

นักเรียน 232 คน กลุ่มแม่รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แผนกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน และแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเดก็ปฐมวัย สถิติที่ใช้ใน

กำรวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) กลยทุธ์กำรขับเคลือ่นพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยใช้กลยทุธ์

กำรบริหำรเครือข่ำย และกลยุทธ์กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ใช้ในกำรขับเคลื่อนครูเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 2) กลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยครูในศูนย์เครือ

ข่ำยเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยใช้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ของเด็กปฐมวัย 3) กำรพัฒนำและเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน พบว่ำ หลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

และมีร้อยละควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 47.97
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ค�าส�าคญั : กลยทุธ์กำรขับเคลือ่น กำรบรหิำรเครอืข่ำย กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

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 abili-

ties 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�า
 กำรศึกษำมีควำมสสำคัญในกำรพัฒนำคนและพัฒนำประเทศชำติ โดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก

ปฐมวัย ซ่ึงเป็นช่วงแห่งกำรเจริญเติบโตงอกงำมของชีวิต และเป็นช่วงชั้นสสำคัญที่สุดในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรให้

เหมำะสมตำมวัย กำรคิดแก้ปัญหำเป็นทักษะหน่ึงที่เด็กควรได้รับกำรพัฒนำ เนื่องจำกเด็กวัย 3 - 6 ปีเป็นช่วงท่ีมี

ควำมเปลี่ยนแปลงมำกท่ีสุดในเรื่องกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรทำงควำมคิดและสติปัญญำ เด็กท่ีอยู่ในสภำพ

แวดล้อมท่ีดีจะมีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำดีกว่ำเด็กท่ีอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ด้อย ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ของเด็กปฐมวัย จะพัฒนำตำมอำยุและควำมแตกต่ำงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กสำมำรถ

แก้ปัญหำได้ดี เช่น กำรให้เด็กได้มีโอกำสพบกับปัญหำและแก้ปัญหำบ่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้เด็กฝึกฝน

ตนเองในกำรคิดแก้ปัญหำ แต่กำรแก้ปัญหำของเด็กจะดีหรือไม่ย่อมต้องอำศัยประสบกำรณ์เดิม แรงจูงใจในกำรหำ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ ถ้ำเด็กได้รับแรงจูงใจสูงเด็กจะสำมำรถแก้ปัญหำนั้น ๆ ได้ดีขึ้น ประกอบกับสิ่งสสำคัญอื่น 

ๆ ที่มีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำของเด็ก [1]

 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ปรบัปรงุหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยัจำกปี 2546 ข้ึนมำเป็นหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยั

ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีประสิทธิภำพกับตัวเด็กมำกขึ้น โดยให้

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร

บรหิำรและกำรจดักำร และมำตรฐำนท่ี 3 กำรจดัประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสสำคัญ กำรสร้ำงคณุภำพทีดี่ให้กบัเด็กนัน้ 

ต้องอำศัยควำมร่วมมอืหลำย ๆ  ด้ำน กระบวนกำรบรหิำรจึงเป็นหลกัสสำคัญท่ีช่วยขบัเคลือ่นคุณภำพของกำรศึกษำให้ดี



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

161Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 159-170 (2019)      Vol.9 No.3

ขึน้ โดยต้องใช้หลกักำรและทฤษฎทีีม่คีวำมสมัพนัธ์และเชือ่มโยงกบักระบวนกำรศึกษำ ซ่ึงหลกักำรบริหำรเครือข่ำย

และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในระดับของปฐมวัยนั้น เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยใหญ่ลงสู่เครือข่ำยระดับอสำเภอและ

เครือข่ำยระดับศูนย์ ทสำให้ครูปฐมวัยได้รับข้อมูลอย่ำงทั่วถึง สำมำรถที่จะปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว แก้ไขปัญหำได้

ทันเวลำ ครูระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมในกำรคิดและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูปฐมวัยในเครือข่ำยจึงมี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจดัประสบกำรณ์ให้กับเด็กได้ตรงเป้ำหมำยและเต็มศักยภำพของเด็กแต่ละคน [2] จำกกำร

ศึกษำหลักสูตรผู้วิจัยเห็นว่ำ พัฒนำกำรเด็กในทุก ๆ  ด้ำนเป็นสิ่งสสำคัญ แต่ด้ำนที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

เพิม่จำกหลกัสูตรเดิมคอืด้ำนสติปัญญำจงึมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีผู่วิ้จัยต้องศึกษำและหำกลยทุธ์ท่ีจะมำตอบสนองต่อ

กำรพฒันำด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวยั จงึได้ศึกษำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและศึกษำงำนวจิยัระดับปฐมวยั 

พบว่ำ ปัจจบุนัมีวธีิกำรจดักำรเรยีนรูห้ลำยรปูแบบ ซ่ึงวธีิกำรจัดกำรเรยีนรูใ้ห้กบัเด็กจะส่งผลต่อทัศนคติทำงกำรเรยีน

รู้ ผู้วิจัยจึงใช้หลักกำรบริหำรขับเคล่ือนเครือข่ำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน 

(Project-based learning ) เพื่อให้เห็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่วถึงและสำมำรถพัฒนำเด็กได้อย่ำง

เต็มศักยภำพ ซ่ึงมีควำมเหมำะสมกับบริบทของเด็กในสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 เนื่องจำกบริบทของสภำพแวดล้อมนั้นติดทะเลและภูเขำ สภำพสังคมมีควำมเหลื่อมลส้ำระหว่ำงคนรวยและ

คนจน มีควำมเจริญอยู่แต่ในเมืองไม่ได้กระจำยออกไปสู่ชนบท คนส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับน้อย ปรับตัวไม่ทัน

กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้เงินเป็นใหญ่ จึงทสำให้หลักกำรใช้ชีวิตขำดข้ันตอนในกำรคิดหรือกระบวนกำร (Process) 

มีแต่กำรใช้เงินเพื่อซื้อวัตถุ (Input) เพื่ออสำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรดสำเนินชีวิต (Output) จึงทสำให้มองข้ำมขั้น

ตอนของกระบวนกำรไป ซ่ึงข้ันตอนของกระบวนกำรนี้ถือว่ำเป็นข้ันตอนท่ีมีควำมสสำคัญเพื่อให้คนได้ใช้ควำมคิด 

ไตร่ตรองในกำรเลือกท่ีจะตัดสินใจ กำรหำทำงออกท่ีดีให้กับปัญหำ กำรมีเหตุมีผลกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น 

เพื่อที่จะสำมำรถนสำไปปรับใช้กับกำรดสำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ซึ่งสอดคล้องกับสสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

[3] พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 24 (2) (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรฝึกทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำก

หลำย กำรฝึกปฏิบัติจริงและกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

 ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษำ กลยทุธ์กำรขบัเคลือ่นและพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำน

ศึกษำ สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนนั้น

เป็นกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่ดก็ได้รบัประสบกำรณ์ตรง โดยอำศัยหลกักำรบรหิำรเครอืข่ำยและกำรบรหิำรแบบมีส่วนร่วม

ของครปูฐมวยัจำกควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ถ่ำยทอดลงสูตั่วเด็กเพือ่ให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเพิม่

ขึ้น สำมำรถนสำมำปรับปรุง วำงแผนในกำรใช้ชีวิตประจสำวันและสำมำรถเผชิญกับภำวะสังคมได้อย่ำงเข้มแข็งต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำกลยทุธ์กำรขับเคลือ่นกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยวัยในสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 2. เพือ่ศึกษำกลยทุธ์กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำของเด็กปฐมวยัในสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน
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 ขอบเขตของการวจิยั

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำด้วยเชิงพรรณนำ ด้วยกำรใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ

โครงงำน และแบบประเมินวัดควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยมีขอบเขตกำรวิจัยดังต่อไปนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งำนวิจัยนี้เป็นกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็ก

ปฐมวัยในสถำนศึกษำ

  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบำล 3 ที่มีอำยุ 5-6 ปี รวม

ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน จสำนวน 2,741 คน ใช้กลยุทธ์กำรบริหำรเครือข่ำยจสำนวน 4 เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยอสำเภอเมือง 

เครอืข่ำยอสำเภอทบัสะแก เครอืข่ำยอสำเภอบำงสะพำน และเครอืข่ำยอสำเภอบำงสะพำนน้อย กลุม่ตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย

ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยอำยุ 5-6 ปี ซึ่งมำจำกกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรเครือข่ำยโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 

random Sampling) มำจำก 8 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ กลุ่มชัยเกษม กลุ่มร่อนทองมงคล กลุ่มกสำเนิดนพคุณ และกลุ่มแม่

รสำพึงพงศ์ประศำสน์ ได้ 1 กลุ่มเครือข่ำยคือ กลุ่มแม่รสำพึงพงศ์ประศำสน์ จสำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนชะ

ม่วง โรงเรยีนบ้ำนหนิกอง โรงเรยีนบ้ำนสวนหลวง โรงเรยีนบ้ำนห้วยแก้ว โรงเรยีนบำงสะพำน โรงเรยีนบ้ำนท่ำขำม 

โรงเรียนบ้ำนดอนสสำรำญ และโรงเรียนบ้ำนอ่ำวยำง รวมจสำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด 232 คน

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ผู้วิจัยจะทสำกำรศึกษำโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง- พงศ์ประศำสน์ สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต1

วธีิด�าเนินการวจิยั
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังน้ี 1) ผู้วิจัยขอหนังสือรำชกำรจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภฏัเพชรบุร ีเพือ่ขอควำมร่วมมือไปยงัผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ กลุม่เครอืข่ำยแม่รสำพงึ-พงศ์ประศำสน์ สังกดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขีนัธ์เขต 1 ให้ดสำเนินกำรจดัประสบกำรณ์สสำหรบัเด็กปฐมวยัในระยะเวลำ 

3 สัปดำห์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2562 วันละ 30 นำที 2) ผู้วิจัยแจกเครื่องมือในกำรวิจัยด้วยตนเอง 

ได้แก่ แผนกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนและแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยนสำไป

ให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง 3) ผู้วิจัยนสำแบบประเมินวัดควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยที่ได้มำทสำกำรตรวจ

สอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนสำไปวิเครำะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้รับแบบประเมินวัดควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย กลับคืนมำเรียบร้อยแล้ว ได้ดสำเนิน

กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปู 1) ตรวจนบัแบบประเมินวดัควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ

ของเด็กปฐมวัย พร้อมทัง้ตรวจสอบควำมถกูต้องสมบรูณ์ทีไ่ด้รบักลบัคืนมำ 2)กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินวดั

ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยัโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สสำเรจ็รปูและวเิครำะห์ข้อมูลเพือ่คสำนวณค่ำ

สถิติ คือ คสำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และวิเครำะห์ร้อยละควำมก้ำวหน้ำ 

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงก่อนและหลัง โดยใช้ค่ำ t - แบบ Dependent Sample

ผลการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ 

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประเด็นที่จะนสำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้

 1. ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยกลุ่มเครือ

ข่ำยแม่รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้
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   1.1 กลยุทธ์เครือข่ำย วิธีกำรกำรจัดตั้งเครือข่ำยเป็นกำรใช้เครือข่ำยทำงกำรศึกษำกลุ่มเดิมที่มีกำรจัดตั้ง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยอยู่แล้วนั้น จสำนวน 8 โรงเรียน ได้จสำนวนครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ดสำเนินกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย จสำนวน 19 คน ควำมสัมพันธ์ของครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ร่วมกันดสำเนิน

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบของรัศมีวงกลม ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นจุดศูนย์กลำง

คอยประสำนงำนส่งและรับข้อมูลจำกครูในกลุ่มเครือข่ำย สมำชิกทุกคนในกลุ่มเครือข่ำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำร

เสนอแนะ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้มีกำรปฏสัิมพนัธ์สือ่สำรระหว่ำงกนั นสำข้อมลูมำคิดวำงแผนร่วมกนั เพือ่เป็นแนวทำงใน

กำรดสำเนินกำรจัดประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ซึ่งในกำรดสำเนิน

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกำรประชุมครูในกลุ่มเครือข่ำยจสำนวน 2 ครั้ง ในภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ของปี

กำรศึกษำ 2561 มีกำรทสำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำย 

1 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นกิจกรรมในโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ครู นักเรียนและ

ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึงพงศ์ประศำสน์ หลังจำกนั้นมีกำรจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยโดยอำศัย

ระบบเทคโนโลยี กำรตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ กำรถ่ำยทอดข้อมูล ประสบกำรณ์ 

พูดคุยสนทนำ และแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆในกลุ่มเครือข่ำยเพื่อให้กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเด็ก

ปฐมวัยมีระดับพัฒนำกำรที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

เด็กปฐมวัยในรูปแบบของรัศมีวงกลม 

  1.2 กลยุทธ์กำรมีส่วนร่วม (Participation Strategy) หลังจำกมีกำรจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยแล้วนั้น ผู้วิจัยก็ใช้

หลกักลยทุธ์กำรมีส่วนร่วมโดยให้สมำชกิครใูนกลุม่เครอืข่ำย เริม่จำกกำรลงควำมคดิเหน็และอภปิรำยร่วมกนัในหวัข้อ 

“เสรมิทกัษะอย่ำงไรให้เด็กมพีฒันำกำรท่ีสมวยั” โดยกำรสร้ำงแผนภมิูรปูภำพแบบใยแมงมุมให้เหน็ถงึกระบวนกำร

ต่ำง ๆ  และปัญหำที่เกิดขึ้น หลังจำกนั้นสมำชิกในกลุ่มเครือข่ำยได้ร่วมกันคิด วำงแผน และร่วมตัดสินใจหำแนวทำง

ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีทักษะที่เกิดขึ้นอย่ำงเต็มวัย และร่วมกันวำงแผนแนวทำงกำรดสำเนินกำร รวมถึงวิธีกำร

ประเมินผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัย จำกนั้นผู้วิจัยได้เสนองำนวิจัยของ จิรำภรณ์ ส่องแสง เรื่องผล

ของกำรใช้กิจกรรมศิลปะบูรณำกำรท่ีมีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยนสำเสนอเป็นรูปแบบ

ของมำยแม๊บเพื่อให้สมำชิกมีควำมเข้ำใจและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมงำนที่วิจัยที่ผู้วิจัยนสำเสนอ โดยมีข้อ

หัวในกำรนสำเสนอเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) กำรบอกสำเหตุของปัญหำ 2) 

กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำ 3) กำรบอกเหตุผลของกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 4) กำรหำตัวเลือกใหม่ได้ถ้ำมี

อปุสรรค 5) กำรบอกเหตุผลกำรแก้ปัญหำทำงบวก โดยครใูนกลุม่เครอืข่ำยจสำนวน 19 คน มีควำมคดิเหน็ตรงกนัว่ำจะ

นสำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทั้ง 5 ข้อนี้มำพัฒนำให้กับเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำย หลังจำกนั้นสมำชิกในกลุ่ม

เครือข่ำยได้ร่วมกันกสำหนดวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เริ่มจำกกำรร่วมกันกสำหนดตำรำงกำรจัด

ประสบกำรณ์ กสำหนดระยะเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์ และร่วมกสำหนดรูปแบบของแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้แบบโครงงำน ในระยะเวลำ 3 สัปดำห์ จำกนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ และข้อสรุปที่

ครใูนเครอืข่ำยได้มส่ีวนรว่มลงควำมคดิเหน็ไว้ มำจดัทสำแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูแ้บบโครงงำนโดยผูว้จิยั

เป็นผู้จัดทสำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน ในหัวข้อเรื่อง “กรดของผลไม้” แล้วนสำแผนกำรจัด

ประสบกำรณ์ส่งต่อให้ครูในเครือขำ่ยเป็นผู้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของตนเอง จำกนั้นมีกำร

จัดทสำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยควบคู่กับแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ

โครงงำนด้วย เพือ่ให้ครใูนกลุม่เครอืข่ำยสำมำรถประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงักำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงงำน 
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 2. ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย กลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง – 

พงศ์ประศำสน์ คือกลยุทธ์กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ขั้นนสำเสนอ เป็นขั้นที่ครูสนทนำพุดคุยกับนักเรียน เพื่อเป็นกำรเตรียมตัวนักเรียนให้รู้ว่ำกสำลังเรียน

เรื่องอะไร ผนวกกับกำรนสำเอำควำมรู้ ทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมำสัมพันธ์กับเน้ือหำท่ีจะเรียน ก่อนเริ่มเข้ำสู่กำร

เรียนรู้ขั้นตอนอื่น ๆ โดยครูออกแบบกิจกรรมที่สำมำรถเร้ำควำมสนใจของนักเรียน สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของ

นักเรียนมำอยู่ที่กำรจัดประสบกำรณ์ของครู เป็นกำรเตรียมนักเรียนให้มีสมำธิในกำรฟังเรื่องที่ครูกสำลังจะสอน เช่น 

กำรนสำกิจกรรมร้องเพลงประกอบท่ำทำง กำรเล่ำนิทำน กำรท่องคสำคล้องจอง กำรทำยปัญหำจำกของจริงหรือภำพ 

กำรเล่นบทบำทสมมุติ หรือใช้กำรต้ังคสำถำมของครูที่มีควำมสอดคล้องกับเน้ือหำมำกที่สุดเพื่อที่จะนสำมำเชื่อมโยง

เข้ำสู่เนื้อหำที่นักเรียนต้องกำรจะเรียน ซึ่งเป็นกำรเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทำงในกำรเรียนรู้ เปิดทัศนคติที่

ดีต่อตัวนักเรียนเองให้มีควำมอยำกรู้อยำกเรียน สนใจ และพร้อมที่จะเข้ำใจเนื้อหำใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรเรียนยิ่งขึ้น

  2.2  ขัน้วำงแผน เป็นข้ันท่ีกสำหนดแผนกำรเรยีนรูไ้ว้ล่วงหน้ำว่ำต้องทสำอะไร ศึกษำอะไร เพือ่เตรยีมควำม

พร้อมในกำรเรยีนรูก่้อนกำรลงมอืปฏบิติัจรงิ โดยนกัเรยีนเป็นผูคิ้ด ตัดสินใจในกำรเลือกหวัข้อทีต่นเองอยำกจะเรียน

รู้ ว่ำต้องกำรศึกษำอะไร ทสำไมจึงเลือกและอยำกศึกษำหัวเรื่องโครงงำนนี้ โดยเหตุผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของ

นักเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัญหำ คสำถำม หรือควำมอยำกรู้อยำกเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ของตัวผู้เรียนเอง หัวเรื่องจะมี

ควำมชัดเจนอ่ำนแล้วจะสำมำรถรับรู้ได้ว่ำนักเรียนต้องกำรศึกษำเรื่องอะไร นักเรียนจะใช้วิธีกำรระดมควำมคิดเห็น 

อภิปรำยหำรือข้อสรุปของกลุ่ม มีกำรจดบันทึกเป็นแผ่นชำร์ทรูปภำพ หรือครูเป็นผู้จดบันทึกเมื่อเด็กมีกำรอภิปรำย

ร่วมกัน เพื่อเป็นระดมควำมคิดและเป็นแนวทำงสู่ขั้นปฏิบัติหรือขั้นดสำเนินกำรตำมแผนอย่ำงรัดกุมและรอบคอบ

  2.3  ขัน้ปฏบิติั เป็นข้ันของกระบวนกำรวธีิกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ศึกษำค้นคว้ำ

หรือปฏิบัติงำนตำมหัวข้อที่ร่วมกันวำงแผนไว้ ซ่ึงนักเรียนจะต้องฝึกกระบวนกำรทสำงำนอย่ำงเป็นข้ันตอน มีกำร

วำงแผนในกำรทสำงำนหรอืกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรจดัประสบกำรณ์กำรในกำรปฏบัิติงำนให้นกัเรยีนได้รบั

ประสบกำรณ์เหมือนกบักำรทสำงำนในชวีติจรงิ มีกำรพฒันำทักษะต่ำงๆ เพือ่เปิดโอกำสให้นกัเรยีนได้รบัประสบกำรณ์

ตรง กำรหำควำมรู้ควำมจริงอย่ำงมีเหตุผล ได้ทสำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้วิธีกำรแก้

ปัญหำรูจ้กักำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบ รูจั้กกำรวำงแผนในกำรปฏบัิติ ฝึกกำรเป็นผูน้สำผูต้ำมท่ีดี ฝึกกำรคดิวเิครำะห์และ

เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนอุปกรณ์ สถำนกำรณ์ สนับสนุนกำรแก้ปัญหำและสร้ำงแรง

จูงใจให้กับผู้เรียน เพื่อนสำควำมสนใจที่เกิดจำกตัวผู้เรียนมำใช้ในกำรทสำกิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง นสำไป

สู่กำรเพิ่มควำมรู้ที่ได้จำกกำรลงมือปฏิบัติ กำรฟัง และกำรสังเกต โดยนักเรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทสำงำน

เป็นกลุ่ม จนดสำเนินงำนสสำเร็จลุลว่งตำมวตัถปุระสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทกัษะกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย แลว้นสำมำสรุป

ผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบของกำรสรุปเป็นภำพวำดหรือสรุปลงแผ่นชำร์ท

  2.4  ข้ันประเมินผล เป็นข้ันของกำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลตำมสภำพจริงของผู้เรียน เช่น กำรเก็บรวบรวมผลงำนของนักเรียน หรือกำรจดบันทึกพฤติกรรมท่ี

นักเรียนแสดงออกระหว่ำงกำรปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งกำรประเมินผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บตำมจุดประสงค์ ตัว

ชี้วัด และนสำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำน เพื่อแสดงถึงควำมสสำเร็จของโครงงำน โดยครูผู้สอนจะทสำกำร

ประเมินร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ แสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆในกิจกรรมที่ทสำร่วม

กัน เพื่อให้ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมสสำเร็จของโครงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะเป็นผลสะท้อนได้

ว่ำนักเรียนประสบควำมสสำเร็จในกำรปฏิบัติกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด

 3.  ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง – พงศ์

ประศำสน์ พบว่ำ หลังจำกที่เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 เครือข่ำยแม่รสำพึง -พงศ์ประศำสน์ อสำเภอบำงสะพำน 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เด็กปฐมวัยมีควำมสำมำรถในกำรแก้

ปัญหำสูงขึ้นมีระดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอยู่ในระดับดีเยี่ยม จสำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่ำ 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยได้ เมื่อ

ทดสอบควำมแตกต่ำงโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

และมีร้อยละควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 47.97 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ 

ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน

ระดับควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ ของเด็กปฐมวัย
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ดี - - 227 97.84

พอใช้ 153 65.94 5 2.15

ปรับปรุง 79 34.05 - -

รวม 232 100.00 232 100.00

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน

รู้แบบโครงงำน นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระดับพอใช้ จสำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 65.94 ระดับ

ปรับปรุง จสำนวน 79 คิดเป็นร้อยละ 34.05 และหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน นักเรียนมีระดับ

ควำมสำมำรถอยู่ในระดับดี จสำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.84 และระดับพอใช้ จสำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15 

 

 ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำทีของคะแนน และร้อยละควำมก้ำวหน้ำของควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนระดับปฐมวัย

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา ของเดก็ปฐมวยั

จ�านวน

นักเรียน
 S.D. t

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

ก่อนกำรทดลอง 232 0.84 0.46 0.756 47.97

หลังกำรทดลอง 232 1.66 0.40

 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำร

จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน โดยภำพรวมพบว่ำ ก่อนกำรทดลองมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 0.84 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.46 และหลังกำรทดลองมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.66 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.40 เมื่อทดสอบ

ควำมแตกต่ำงโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมีร้อย

ละควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 47.97 
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อภปิรายผล
 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยกลุ่มเครือข่ำยแม่

รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ มีประเด็นตำมวัตถุประสงค์ที่นสำมำอภิปรำยผล ดังนี้

 1. ผลกำรศึกษำกลยทุธ์กำรขบัเคลือ่นและพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยั พบว่ำ กลยทุธ์

ทีใ่ชใ้นกำรขับเคลื่อนครกูลุม่เครือข่ำยแมร่สำพึง – พงศ์ประศำสน์ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1)กลยุทธ์เครือข่ำย 

วิธีกำรกำรจัดตั้งเครือข่ำยเป็นกำรใช้เครือข่ำยทำงกำรศึกษำกลุ่มเดิมที่มีกำรจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัย

อยู่แล้วนั้น จสำนวน 8 โรงเรียน ได้จสำนวนครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ดสำเนินกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

เด็กปฐมวัย จสำนวน 19 คน ควำมสัมพันธ์ของครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ร่วมกันดสำเนินกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้

ปัญหำของเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบของรัศมีวงกลม ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นผู้จุดศูนย์กลำงคอยประสำนงำนส่งและรับข้อมูล

จำกครูในกลุ่มเครือข่ำย สมำชิกทุกคนในกลุ่มเครือข่ำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำร

ปฏิสัมพันธ์สื่อสำรระหว่ำงกัน นสำข้อมูลมำคิดวำงแผนร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดสำเนินกำรจัดประสบกำรณ์

ต่ำง ๆ  ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ซึ่งในกำรดสำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกำร

ประชุมครูในกลุ่มเครือข่ำยจสำนวน 2 ครั้ง มีกำรทสำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสรำ้งควำมสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนำกำร

เด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำย 1 ครั้ง ในกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ครู นักเรียน และผู้ปกครอง หลังจำกน้ันมีกำร

จัดต้ังกลุ่มเครือข่ำยโดยอำศัยระบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ กำรถ่ำยทอดข้อมูล 

ประสบกำรณ์ พูดคุยสนทนำ และแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆในกลุ่มเครือข่ำยเพื่อให้กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำเด็กปฐมวัยมีระดับพัฒนำกำรที่สูงขึ้น 2) กลยุทธ์กำรมีส่วนร่วม (Participation Strategy) วิธีกำรดสำเนินกำร

มีส่วนร่วมของครูในกลุ่มเครือข่ำย เริ่มจำกกำรให้ครูในกลุ่มเครือข่ำยอภิปรำยร่วมกันถึงปัญหำหรือสำเหตุที่เกิดขึ้น

กับตัวเด็กระหว่ำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในโรงเรียนของตนเองท่ีทสำให้กิจกรรมกำรเรียนรู้นั้นไม่ประสบ

ควำมสสำเร็จเท่ำท่ีควร หลังจำกน้ันสมำชิกในกลุ่มเครือข่ำยได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจวิธีแก้ปัญหำ ร่วมกันดสำเนิน

กำรแก้ปัญหำ และร่วมกันประเมินผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย จำกนั้นผู้วิจัยได้ร่วม

ปรึกษำและนสำเสนอควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิรำภรณ์ ส่องแสง 

[1] ได้ศึกษำงำนวจิยัเรือ่งผลของกำรใช้กจิกรรมศลิปะบูรณำกำรทีมี่ต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยั 

แล้วให้สมำชิกในกลุ่มร่วมกันลงควำมคิดเห็นและร่วมกันหำสรุปควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 5 

ข้อ ดังนี้ 1) กำรบอกสำเหตุของปัญหำ 2) กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำ 3) กำรบอกเหตุผลของกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำร

แก้ปัญหำ 4) กำรหำตัวเลือกใหม่ได้ถ้ำมีอุปสรรค 5) กำรบอกเหตุผลกำรแก้ปัญหำทำงบวก โดยครูในกลุ่มเครือข่ำย

จสำนวน 19 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น วำงแผน กสำหนดแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน

รู้ นั่นคือ ร่วมกันกสำหนดตำรำงกำรจัดประสบกำรณ์ กสำหนดระยะเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์ และร่วมกสำหนดรูป

แบบของแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน จสำนวน 15 แผน รวม 3 สปัดำห์ จำกนั้นผู้วจิัยได้รวบรวม

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ และข้อสรุปที่ครูในเครือข่ำยได้มีส่วนร่วมลงควำมคิดเห็นไว้ มำจัดทสำแผนกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนและจัดทสำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย เพื่อที่

จะได้นสำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน และแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็ก

ปฐมวยัแจกให้กบัครใูนกลุม่เครอืข่ำย เพือ่ให้ครใูนกลุม่เครอืข่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรจัดประสบกำรณ์และมีส่วนร่วม

ในกำรประเมินพัฒนำกำรควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [4] ได้ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พบว่ำ 

1)รูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำ เป็นเครือข่ำยผสมผสำนระหว่ำงบุคคลและเทคโนโลยีสำรสนเทศท้ังอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
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และเป็นทำงกำรช่วยกำรทสำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบด้วย องค์กำรของเครือข่ำย กำรจัดกำร

เครือข่ำย กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย กำรธสำรงรักษำเครือข่ำย 2) ผลกำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำย โดย

ผู้เชี่ยวชำญพบว่ำมีควำมเป็นประโยชน์ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมถูกต้องในระดับมำกที่สุด ยกเว้น

องค์ประกอบที่ 3 กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยควำม เป็นไปได้และองค์ประกอบที่ 4 กำรธสำรงรักษำเครือข่ำย ควำม

เป็นไปได้ควำมถูกต้องในภำพรวมมีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับมำก 3) ผลกำรประเมินผลกำรใช้ระบบกำรบริหำร

เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสสำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ควำมสสำเรจ็ในภำพรวมมี

ควำมสสำเร็จในระดับมำกที่สุด กำรพัฒนำระบบสำมำรถนสำไป ปรับใช้ให้เหมำะสมกับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำได้

มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ควำมพึงพอใจภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด กำรพัฒนำระบบมีกำรจัดศูนย์ประสำน

งำน ติดต่อสื่อสำรและพัฒนำควำมรู้และทักษะระหว่ำงสมำชิกมีเฉลี่ยสูงสุด ควำมต่อเนื่องภำพรวมมีควำมต่อเนื่อง

ในระดับมำกที่สุด กำรพัฒนำระบบมีกำรกสำหนดคู่มือกำร บริหำรงำนอย่ำงชัดเจนสำมำรถนสำไปปฏิบัติได้มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุด และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [5] ได้ศึกษำกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่ำ 1) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม และ

รำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลสำดับค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน

และทันสมัยต่อทกุคนท่ีมีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจ ด้ำนควำมผกูพนัและควำมรู้สกึเป็น เจ้ำของหน่วยงำนร่วมกนั ด้ำน

กำรร่วมกสำหนดวตัถปุระสงค์เป้ำหมำยและร่วมรบัผดิชอบดสำเนินกำร ด้ำนกำรกระจำยอสำนำจและกำรให้อสำนำจในกำร

ตัดสินใจ ด้ำนควำมเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ สำมำรถดูแลตนเองได้ และด้ำนควำมไว้วำงใจกัน ตำมลสำดับ 2) 

ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมคดิเหน็ต่อกำรบรหิำรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสทุธำวทิยำ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเมือ่

จสำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มี เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ตสำแหน่ง และประสบกำรณ์

ในกำรทสำงำนต่ำงกัน มคีวำมคดิเห็นต่อกำรบรหิำร แบบมีส่วนร่วมของโรงเรยีนสรวงสุทธำวทิยำ จงัหวดัสพุรรณบุรี 

ทั้งภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน

 2. ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย พบว่ำ กลยุทธ์ท่ีใช้ใน

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย คือ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน มี 4 ขั้น

ตอน ดังนี้ 1) ขั้นนสำเสนอเป็นขั้นที่ครูสนทนำพุดคุยกับนักเรียน เพื่อเป็นกำรเตรียมตัวนักเรียนให้รู้ว่ำกสำลังเรียนเรื่อง

อะไร ผนวกกบักำรนสำเอำควำมรู ้ทกัษะทีนั่กเรยีนมีอยูเ่ดิมมำสัมพนัธ์กบัเน้ือหำทีจ่ะเรยีน ก่อนเริม่เข้ำสูก่ำรเรยีนรูข้ัน้

ตอนอื่น ๆ โดยครูออกแบบกิจกรรมท่ีสำมำรถเร้ำควำมสนใจของนักเรียน สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักเรียน

มำอยู่ที่กำรจัดประสบกำรณ์ของครู เป็นกำรเตรียมนักเรียนให้มีสมำธิในกำรฟังเรื่องที่ครูกสำลังจะสอน เช่น กำรนสำ

กิจกรรมร้องเพลงประกอบท่ำทำง กำรเล่ำนิทำน กำรท่องคสำคล้องจอง กำรทำยปัญหำจำกของจริงหรือภำพ กำร

เล่นบทบำทสมมุติ หรือใช้กำรตั้งคสำถำมของครูที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำมำกที่สุดเพื่อที่จะนสำมำเชื่อมโยงเข้ำสู่

เนื้อหำที่นักเรียนต้องกำรจะเรียน ซึ่งเป็นกำรเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทำงในกำรเรียนรู้ เปิดทัศนคติที่ดีต่อ

ตัวนักเรียนเองให้มีควำมอยำกรู้อยำกเรียน สนใจ และพร้อมที่จะเข้ำใจเนื้อหำใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรเรียนยิ่งขึ้น 2) ขั้น

วำงแผนเป็นขั้นที่กสำหนดแผนกำรเรียนรู้ไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องทสำอะไร ศึกษำอะไร เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้

ก่อนกำรลงมือปฏิบัติจริง โดยนักเรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจในกำรเลือกหัวข้อที่ตนเองอยำกจะเรียนรู้ ว่ำต้องกำรศึกษำ

อะไร ทสำไมจึงเลือกและอยำกศึกษำหัวเรื่องโครงงำนนี้ โดยเหตุผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของนักเรียนนั้นจะขึ้น

อยู่กับปัญหำ คสำถำม หรือควำมอยำกรู้อยำกเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ของตัวผู้เรียนเอง หัวเรื่องจะมีควำมชัดเจนอ่ำน

แล้วจะสำมำรถรับรู้ได้ว่ำนักเรียนต้องกำรศึกษำเรื่องอะไร นักเรียนจะใช้วิธีกำรระดมควำมคิดเห็น อภิปรำยหำรือ

ข้อสรุปของกลุ่ม มีกำรจดบันทึกเป็นแผ่นชำร์ทรูปภำพ หรือครูเป็นผู้จดบันทึกเมื่อเด็กมีกำรอภิปรำยร่วมกัน เพื่อ

เป็นระดมควำมคิดและเป็นแนวทำงสู่ข้ันปฏิบัติหรือข้ันดสำเนินกำรตำมแผนอย่ำงรัดกุมและรอบคอบ 3) ข้ันปฏิบัติ
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เป็นขั้นของกระบวนกำรวิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำหรือปฏิบัติงำนตำมหัวข้อ

ทีร่่วมกนัวำงแผนไว้ ซึง่นกัเรยีนจะต้องฝึกกระบวนกำรทสำงำนอย่ำงเป็นขัน้ตอน มกีำรวำงแผนในกำรทสำงำนหรอืกำร

แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดประสบกำรณ์กำรในกำรปฏิบัติงำนให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์เหมือนกับกำร

ทสำงำนในชีวิตจริง มีกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง กำรหำควำมรู้ควำม

จริงอย่ำงมีเหตุผล ได้ทสำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้วิธีกำรแก้ปัญหำรู้จักกำรทสำงำนอย่ำง

เป็นระบบ รู้จักกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติ ฝึกกำรเป็นผู้นสำผู้ตำมที่ดี ฝึกกำรคิดวิเครำะห์และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยครูเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนอุปกรณ์ สถำนกำรณ์ สนับสนุนกำรแก้ปัญหำและสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพื่อนสำ

ควำมสนใจที่เกิดจำกตัวผู้เรียนมำใช้ในกำรทสำกิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง นสำไปสู่กำรเพิ่มควำมรู้ที่ได้จำก

กำรลงมือปฏิบัติ กำรฟัง และกำรสังเกต โดยนักเรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทสำงำนเป็นกลุ่ม จนดสำเนินงำน

สสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย แล้วนสำมำสรุปผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบ

ของกำรสรปุเป็นภำพวำดหรอืสรปุลงแผ่นชำร์ท และ 4) ขัน้ประเมนิผลเป็นข้ันของกำรวดัและประเมินผลกำรปฏบิติั

กิจกรรมของนักเรียน โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมสภำพจริงของผู้เรียน เช่น กำรเก็บรวบรวมผลงำนของนักเรียน 

หรือกำรจดบันทึกพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกระหว่ำงกำรปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งกำรประเมินผลกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลจะเก็บตำมจุดประสงค์ ตัวชี้วัด และนสำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำน เพื่อแสดงถึงควำมสสำเร็จของ

โครงงำน โดยครูผู้สอนจะทสำกำรประเมินร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ แสดงควำม

คิดเห็นต่ำงๆในกิจกรรมที่ทสำร่วมกัน เพื่อให้ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมสสำเร็จของโครงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำก

กำรประเมินจะเป็นผลสะท้อนได้ว่ำนักเรยีนประสบควำมสสำเรจ็ในกำรปฏบิติักิจกรรมมำกน้อยเพยีงใด ซึง่สอดคล้อง

กับ [6] ที่ได้กล่ำวว่ำธรรมชำติของกำรเรียนแบบโครงงำนคือ กำรทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำง

กำรเรียนรู้และกำรนสำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพเพรำะ

นสำส่ิงท่ีได้เรยีนรูไ้ปใช้ในกำรส่ือสำรในสถำนกำรณ์จรงิ สอดคล้องกบังำนวจัิยของ [7] ได้ศึกษำกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงงำน สสำหรบัพัฒนำทกัษะพืน้ฐำนทำงคณติศำสตร์ของเดก็ปฐมวยั พบว่ำ 1) นกัเรยีนเลอืกประเภทของสิง่มี

ชีวิตสสำหรับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนเป็นดอกไม้และเลือกประเด็นที่จะ ศึกษำ คือ ชนิดของดอกไม้ ส่วน

ประกอบของดอกไม้ กำรนสำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ กำรดูแลรักษำ และกำรปลูก 2) กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครง

งำนในระยะเริ่มต้นพบว่ำ นักเรียนมีประสบกำรณ์และข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้น้อย จึงทสำให้นักเรียนตอบคสำถำมและ

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่ำงกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนได้ไม่ดี สังเกตได้จำกชิ้นงำนไม่มีควำม หลำกหลำยและ

ตอบคสำถำมแบบยส้ำซส้ำเดิมคสำตอบเพื่อน ในระยะกำรพัฒนำโครงงำน พบว่ำ นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้มำกขึ้นจำก กำร

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึงทสำให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมได้คล่อง ชิ้นงำนมีควำมหลำกหลำยและตอบ

คสำถำมได้ มำกขึน้ ในระยะกำรสรปุและกำรประเมินกำรทสำโครงงำน พบว่ำนกัเรยีนสำมำรถเลอืกชิน้งำนและนสำเสนอ

ผลกำรทสำโครงงำน โดยกำรจัดนิทรรศกำรได้ 3) นักเรียนมีพัฒนำกำรทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ด้ำนกำรสังเกต 

จสำแนก เปรียบเทียบ กำรเรียงลสำดับ กำรนับ เพิ่มขึ้น โดยมีค่ำเฉลี่ยก่อนกำรทดลองคิดเป็นร้อยละ 42.03 และหลังกำร

ทดลองคดิเป็นร้อยละ 88.75 ผลกำรเปรยีบเทียบทักษะพืน้ฐำนทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวยั พบว่ำเด็กปฐมวยัท่ีได้

รับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนทั้ง 3 ทักษะ มีพัฒนำกำร หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ.05

 3. ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยัในกลุม่เครอืข่ำยแม่รสำพงึ – พงศ์ประศำสน์ 

พบว่ำ หลงักำรใช้กลยทุธ์กำรพฒันำนกัเรยีนมรีะดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอยูใ่นระดับดีเยีย่ม จสำนวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 และหลังกำรสอนโดยใช้กลยุทธ์กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนเพื่อพัฒนำควำม

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจำก กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนมีรูปแบบกำร
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จัดกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ ภำยในแผนกำรจัดประสบกำรณ์มีกำรออกแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย ให้เด็ก

ได้พบเจออุปสรรค ปัญหำต่ำง ๆ  จำกสถำนกำรณ์จริง หรือสถำนกำรณ์จสำลองที่ครูเป็นผู้กสำหนดให้ เน้นให้เด็กลงมือ

ปฏิบัติจริง ทดลองใช้สื่อ อุปกรณ์จำกสถำนกำรณ์จริง เพื่อที่เด็กจะเกิดกระบวนกำรทักษะต่ำง ๆ ในกำรคิดเกี่ยวกับ

สถำนกำรณ์ที่ตนเองกสำลังพบเจอ ครูเป็นผู้เสนอแนะหรือใช้คสำถำมกระตุ้น เปิดโอกำสให้เด็กคิด ทบทวน หำสำเหตุ

ของปัญหำ กำรบอกวิธีแก้ไขปัญหำ กำรมีเหตุผลในกำรตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหำ และเลือกหำวิธีกำรจัดกำรกับ

ปัญหำที่ดีที่สุดอย่ำงรอบคอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [8] กล่ำวว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้คสำถำมปลำย

เปิดนั้นช่วยพัฒนำกระบวนกำรคิดของผู้เรียนให้สูงข้ึนได้ เน่ืองจำกเป็นคสำถำมที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียน 

และยังสอดคล้องกับ [9] กำรท่ีผู้เรียนได้ออกแบบ วำงแผน และลงมือปฏิบัติจริงจำกแหล่งข้อมูลท่ีตนเองสนน้ัน 

เป็นกระบวนกำรท่ีช่วยให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะกำรคิดของตนเองและนสำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ สอดคล้อง

กับ [10] ได้ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมฝึกทักษะกำรคิด พบว่ำ เด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะกำรคิด สำมำรถพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนคิดโดยกำรเชื่อม

โยง ประสบกำรณ์ในชวีติประจสำวนัสูค่วำมสมัพนัธ์กบัสิง่ต่ำงๆ พร้อมหำเหตผุลมำสนบัสนนุควำมคดินัน้ๆ แม้ว่ำใน

บำงครั้งจะมีกำร โต้แย้งกันแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังควำมขัดแย้งนั้น ทสำให้เกิดพัฒนำกำรกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล มี

ควำมคดิทีช่ดัเจนขึน้ จะเหน็ ได้ว่ำหลงักำรใช้เกมฝึกทกัษะกำรคดิ เดก็จงึมพีฒันำกำรในกำรแก้ปัญหำมแีนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น จำกกำรใช้ แบบประเมินทักษะกำรคิดคร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 

22.10, 34.68 และ 38.69 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 1.98, 2.00 และ 1.91 ตำมลสำดับ และเด็กปฐมวัยมีควำมพึง

พอใจในกำรเล่นเกมฝึกทักษะกำรคิด คือ เด็กๆ มีใบหน้ำที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจ กระตือรือร้น ในกำรร่วมกิจกรรม 

พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดกันได้อย่ำงมีควำมสุข สนุกตื้นเต้น กับกำรเล่นเกมและกำรแข่งขัน ชอบใจแผ่นเกมที่มีสี

สดใสสวยงำม มีควำมชื่นใจ หลังแสดงออก หมดเวลำยังขอเล่นซส้ำอีก และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [11] ได้ศึกษำ

งำนวจัิยกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำและจิตวทิยำศำสตร์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดัประสบกำรณ์

ด้วยกำรสบืเสำะหำควำมรูแ้บบ 5E พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำของเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุำลปีที ่2 หลงักำร 

จัดประสบกำรณ์ด้วยกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบ 5E มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 22.13 ซึ่งมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

คะแนนเฉลีย่ควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำของผูอ้ืน่สงูกว่ำปัญหำของตนเองท่ีไม่เกีย่วข้องกบั ผูอ้ืน่ ส่วนจติวทิยำ

ศำสตร์ของเดก็ปฐมวยัหลงัได้รบักำรจดัประสบกำรณ์ด้วยกำรสบืเสำะหำควำมรูแ้บบ 5E ภำพรวม มคีะแนนเฉลีย่อยู่

ในระดับดี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมซื่อสัตย์มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยัไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ 

 1. กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ควรมีกำรขับเคลื่อน

อย่ำงต่อเน่ือง หรือควรมีกิจกรรมต่ำง ๆ หมุนเวียนกันไป มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นกำรรักษำ

ควำมเป็นเครือข่ำยไว้เพื่อกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

 2. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ควรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตลอดทั้งปีกำร

ศึกษำ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรในกำรแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง หรือพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนอื่น ๆ ไปพร้อม 

ๆ กัน

 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ควรได้รับกำรพัฒนำในด้ำนอื่น ๆ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง

ทักษะของเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

170 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 159-170 (2019)      Vol.9 No.3

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนตลอดทั้งปีกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพใน

กำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง

 2. ควรมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบอื่นบ้ำง เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะและพฤติกรรมด้ำนกำร

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ฝึกวิธีกำรคิดแก้ปัญหำจำกหลำยสถำนกำรณ์ 

 3. ควรมีกำรใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ 

 4. ควรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรสอนทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีนแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยตนเองจงึควร พฒันำ

รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์รูปแบบใหม่ที่ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
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