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การจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
Science, Technology, and Society Learning Process Arrangementto Develop
Early Childhood Children’s Analytical Thinking
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัด
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 2) เพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 3) เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม และกลุม เปาหมายทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้
เปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 35 คนซึ่งไดมาโดยวิธี
การเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผูวิจัยกําหนดเกณฑคะแนนการผานรอยละ 70.00
ผลการวิจัย พบวา: 1. ไดแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 2. ผลการคิดวิเคราะหของกลุม เปาหมายทีเ่ รียนดวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.85 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือรอยละ 70.00 และคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะหทุกดานสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งสามารถเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้ การจัดหมวดหมู (รอยละ100) รองลงมาไดแก การคาดคะเน (รอยละ 96.71)
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การหาความสัมพันธ(รอยละ 91.42) การเปรียบเทียบ (รอยละ 89.28) และการสํารวจ(รอยละ 87.86)
ตามลําดับ3. ผลการประเมินการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี
และสังคม ของกลุมเปาหมายพบวาคะแนนผลการประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ
93.14 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 70.00
คําสําคัญ: วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสังคม / การคิดวิเคราะห / เด็กปฐมวัย
Abstract
The research objectives were 1) to design experience learning plan through
science, technology, and society learning process arrangement, 2) to study the outcome
of early childhood children’s analytical thinking through science, technology, and society
learning process, and 3) to study early childhood children’s science learning through
science, technology, and society learning process. The target group used in this research
was 35 young children, who were purposively selected, in the class of Kindergarten
2/8 academic year 2016 at Anuban Chiang Mai School. The researcher sets passed
criteria evaluation at 70.00%.
The results found that: 1) new science, technology, and society experience
lesson plans were created; and 2) the target group, who learned through science,
technology, and society experience lesson plans, received the mean score at 92.85%
which was higher than the set criteria of 70.00%. Overall, they had got mean scores of
critical thinking higher than the set criteria, which grouping was the most rated (100%),
following with estimating (96.71%), correlating (91.42%), comparing (89.28%), and
surveying (87.86%) respectively; and 3) the target group who learned through science,
technology, and society experience lesson plans earned the mean scores of science
learning at 93.14 % which was higher than the set criteria of 70.00%.
KEYWORDS: SCIENCE, TECHNOLOGY, AND SOCIETY / ANALYTICAL THINKING / EARLY
CHILDHOOD CHILDREN’S
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บทนํา
การคิดเปนกระบวนการทํางานทางสมองของมนุษย การคิดมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในโลกปจจุบันซึ่งเปนโลกยุคขอมูลขาวสารที่ตองอาศัยการคิดและการเรียนรูของสมองเปน
อยางมากบุคคลสามารถทราบถึงความคิดของบุคคลไดจากกระบวนการตอบสนองภายนอกที่
เกิดขึ้นซึ่งไดแก พฤติกรรมหรือภาษาพูดที่เปนผลมาจากความคิดที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล สมอง
เปนสวนสําคัญที่สุดในการคิดของมนุษย เพราะสมองเปนศูนยกลางควบคุมการทํางานของ
รางกาย และเปนศูนยกลางของความรูสึกนึกคิด สมองแตละสวนทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรม
ตาง ๆ เชน การเรียนรู การจํา การรับรู การคิดหาเหตุผล (ศรีสุรางค ทีนะกุล, 2542)
ชนาธิป พรกุล (2554) กลาววา ความสามารถในการคิดของผูเ รียน ควรเปนงานสําคัญ
อันดับแรกที่ครูตองตระหนักเมื่อทําการสอน เพราะเปนการเตรียมคนสําหรับอนาคตใหมี
ความสามารถวิเคราะห ประเมิน สังเคราะห ประยุกตใช คิดอยางมีวิจารณญาณ แกปญหา
และตัดสินใจ จะเห็นไดวา นักการศึกษาใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาทีเ่ นนความสามารถ
ในทักษะการคิด เนื่องจากทักษะกระบวนการคิดจะชวยสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี ทําใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูประสบการณใหม ๆ หรือตอยอด
องคความรูเพิ่มขึ้นสามารถนําความรู (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2553) การคิดเปนหัวใจ
ของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน เด็กปฐมวัยทุกคนควรไดรับการพัฒนา และสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห เพื่อใหประสบความสําเร็จ และกาวหนาในการเรียนรูและอยูรอดทั้งในวันนี้
และในอนาคตไดอยางมีศักยภาพ ซึ่งจะเห็นไดจากองคประกอบที่สําคัญและจําเปนเพื่อใน
การเรียนรูของเด็กทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มาตรฐานศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ที่ดีขึ้น สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอ ๆ ที่เด็กปฐมวัยควรมีไดวา ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม 4C ซึ่งมีองคประกอบ 4C ไดแก การคิดวิเคราะหการสื่อสาร
การรวมมือ และความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหมซึ่งเด็กควรไดรับการสงเสริม
และพัฒนาอยางตอเนื่องอันสงผลในการดําเนินชีวิตประจําวัน(สํานักงานสงเสริมสังคมแหง
การเรียนรูและคุณภาพเยาวชน, 2553) และ Watson and Glaser (1964) ไดใหความหมาย
ของการคิดวิเ คราะหวา เปนสิ่งที่เ กิดจากส วนประกอบของทั ศ นคติ ความรู  แ ละทั ก ษะ
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โดยทัศนคติเปนการแสดงออกทางจิตใจ ตองการสืบคนปญหาที่มีอยู ความรูจะเกี่ยวของกับ
การใชเหตุผลในการประเมินสถานการณการสรุปความอยางเที่ยงตรงและการเขาใจใน
ความเปนนามธรรม สวนทักษะจะประยุกตรวมอยูในทัศนคติและความรู
Carin (อางใน ภพ เลาหไพบูลย, 2542) กลาวถึง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
วาวิทยาศาสตรเปนการเสนอใหคําอธิบายสิ่งที่สังเกตไดจากธรรมชาติในโลกเทคโนโลยีเปน
การเสนอแนวทางการแกปญหาการปรับตัวของมนุษยกับสิ่งแวดลอมรวมถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
มีกระบวนการสอนเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและบูรณาการสาระวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูที่มีกระบวนการสามารถคิดวิเคราะหไดดี
ในเรื่องการจําแนก การจัดหมวดหมู การหาความสัมพันธ การสํารวจ การเปรียบเทียบและ
การคาดคะเน กิจกรรมที่จัดใหกับเด็กปฐมวัยวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการดําเนิน
ชีวิต (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2548) การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคมทําใหเด็กปฐมวัยสามารถปรับตัวในยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตจึงไดริเริ่ม
โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหกับเด็กปฐมวัย ในรูปของกิจกรรม
บูรณาการสหวิชา โดยใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูผานการสืบเสาะหาความรู การคิด และลงมือแก
ปญหาดวยประสบการณตรงอยางเหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย และเปนไปตามหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ซึง่ จะชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูท สี่ นองตอธรรมชาติ และพัฒนาการ
ทุกดานของเด็กปฐมวัย ทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
 ญาสงผลใหเด็กปฐมวัย
มีศกั ยภาพในการเรียนรูต ลอดชีวติ และสามารถพัฒนาตนเองและสังคมตอไป (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)
เด็กปฐมวัยควรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีความสามารถในการเรียนรู
โดยการสืบเสาะหาความรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการสังเกต สงสัย ถามคําถาม
คาดคะเนคําตอบ ออกแบบวิธีการหาความรู ลงมือทํา บันทึกการเรียนรู นําเสนอขอมูล
การเรียนรูไดเหมาะสมกับวัยสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาได กาวสูการเรียนรูศตวรรษที่ 21
ไดเหมาะสม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตอบสนองตอสถานการณปจจุบัน (กระทรวง
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ศึกษาธิการ, 2554) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมไดกาํ หนดวิสยั ทัศนของโรงเรียนทีจ่ ะมุง สูม าตรฐาน
สากล จึงไดมีการสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่เด็กปฐมวัยจะตองไดรับ
การพัฒนา เพือ่ กาวทันตอสถานการณในสังคมปจจุบนั และอนาคต ความสําคัญและเหตุผลตาม
ที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมมาพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย อันจะนําไปสู
การพัฒนาความคิดระดับสูงตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม
2. เพื่อศึกษาผลการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
3. เพื่อศึกษาผลการประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสังคม
วิธีการวิจัย
กลุมเปาหมาย
กลุม เปาหมายในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนเด็กปฐมวัยระดับชัน้ อนุบาล 2/8 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 35 คน ซึง่ ไดมาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือการวิจัย
1. แผนการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู  โ ดยใช ก ระบวนการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมที่พัฒนาการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 4 หนวย หนวยละ
5 แผนใชเวลาในการทํากิจกรรมแผนละ 45 นาที
2. แบบประเมินการคิดวิเคราะห มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ โดยมีลักษณะ
เปนรูปภาพ จํานวน 20 ขอซึ่งครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูทุกแผน
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3. แบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนแบบเลือก
ตอบ โดยมีลักษณะเปนรูปภาพ จํานวน 20 ขอ ซึ่งครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูทุกแผน
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะดําเนินการสรางเครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. การสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยผูวิจัยได
ดําเนินขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่เกี่ยวกับพัฒนาการ
ดานสติปญญา
1.2 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี คูมือและหลักสูตร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
1.3 กําหนดตารางวิเคราะหระบุสาระกระบวนการทักษะการคิดวิเคราะหในเรื่อง
การจัดหมวดหมู การหาความสัมพันธ การสํารวจ เปรียบเทียบและการคาดคะเน รวมถึง
องคประกอบของสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนวัตถุ เรื่องราว เหตุการณตาง ๆ ออกเปนสวนยอยเพื่อ
คนหาความจริง ความสําคัญ องคประกอบ หรือหลักการของเรื่องนั้นและสาระวิทยาศาสตร
มุง เนนกระบวนการเรียนรูข องเด็กปฐมวัยดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู รูจ กั การตัง้ คําถาม
หรือการกําหนดปญหา การแสวงหาคําตอบ การสรุปคําตอบหรือการสังเคราะหความรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการบูรณาการโดยจัดการเรียนรูที่ใหเด็กปฐมวัยมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูตลอดเวลา ใหโอกาสแกเด็กปฐมวัยไดฝกคิด ฝกสังเกต ฝกนําเสนอ ฝกวิเคราะห
ฝกสรางองคความรูซึ่งผูวิจัยไดใชแนวคิดการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ Carin (อางใน
ภพ เลาหไพบูลย, 2542) กลาวถึง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมวา วิทยาศาสตรเปน
การเสนอใหคําอธิบายสิ่งที่สังเกตไดจากธรรมชาติในโลกเทคโนโลยีเปนการเสนอแนวทาง
การแกปญหาการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีกระบวนการสอนเนนทักษะ
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กระบวนการคิดวิเคราะหและบูรณาการสาระวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีกิจกรรม
ที่หลากหลายใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง และทั้งการทํางานรวมกันเปน
กลุมโดยการบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม จัดการเรียนรูที่ใหเด็กปฐมวัย
มีสว นรวมในกิจกรรมการเรียนรูต ลอดเวลา ใหโอกาสแกเด็กปฐมวัยไดฝก คิด ฝกสังเกต นําเสนอ
ฝกวิเคราะห ฝกสรางองคความรู โดยมีครูเปนผูกํากับควบคุมดําเนินการใหคําปรึกษาชี้แนะ
ชวยเหลือ ใหกาํ ลังใจ เปนผูก ระตุน สงเสริมใหเด็กปฐมวัยคิดและเรียนรูด ว ยตนเอง รวมทัง้ รวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญ
1.4 ออกแบบแผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม ประกอบดวย ขั้นนําขั้นกิจกรรมการเรียนรู เปนขั้นที่มุงเนน
ใหเด็กปฐมวัยไดรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองโดยวิธีสืบเสาะหาความรูดวยการรูจักการตั้ง
คําถามหรือการกําหนดปญหา การแสวงหาคําตอบดวยตนเอง ขั้นสอน เด็กปฐมวัยนําความรู
เดิมที่เกี่ยวกับการเรียนรูสิ่งใหมนําออกมาสรางความรูใหม และขั้นสรุปทบทวนความรูที่ไดรับ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
1.5 ดําเนินการสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชการจัดกระบวน
การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมตามตารางวิเคราะห
1.6 นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอน เนื้อหาของ
แบบประเมินการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยแบบวัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
และทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
1.7 นําเสนอแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ทําการแกไขปรับปรุงโดย
ความเห็นของอาจารยทปี่ รึกษา และใหผเู ชีย่ วชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ พิจารณาความสอดคลอง
ของเนือ้ หา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช และความสอดคลองระหวางแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู แผนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีมีคา IOC ตั้งแต
0.67 ขึ้นไปถือวา แผนการจัดประสบการณการเรียนรูมีความสอดคลองระหวางแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู ผลการประเมินความสอดคลองของ
เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองระหวางแผนการจัดประสบการณ
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การเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรูไดคา IOC จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมีทั้งหมด 4 หนวย
แตละหนวยคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 ถือวาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูมีความสอดคลอง
ระหวางเนือ้ หาในแผนการจัดประสบการณการเรียนรูก บั จุดประสงคการเรียนรู เมือ่ ผูเ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว นําขอเสนอแนะที่ไดมาทําการปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
ไดเสนอแนะมาทั้ง 3 ทานในเรื่องของการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับคําวาวิถีชีวิต เชน
ใชหิน ดิน ทราย จากทองถิ่น และกิจกรรมในแตละแผนใหเนนกระบวนการที่แสดงถึงการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยใหชัดเจนยิ่งขึ้น
1.8 ทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
2. แบบประเมินการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินการคิดวิเคราะห ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดผลประเมินผลพัฒนาการ
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทคนิคการสรางแบบประเมินการคิดวิเคราะห และ
สรางแบบประเมินการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยสรางแบบประเมินประเภทเลือกตอบ
ที่เปนรูปภาพที่กําหนดจํานวน 20 ขอถาตอบถูกกําหนดคาคะแนนให 1 คะแนนและ
ถาตอบผิดหรือไมตอบกําหนดคาคะแนนให 0 คะแนน
2.3 นําแบบประเมินการคิดวิเคราะหทสี่ รางขึน้ เสนออาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมของรูปแบบของแบบทดสอบ และทําการแกไข
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
2.4 นําแบบประเมินการคิดวิเคราะหที่ทําการแกไขปรับปรุงโดยความเห็นของ
อาจารยที่ปรึกษา ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช และ
ความสอดคลองระหวางแบบประเมินกับจุดประสงคการเรียนรู แบบประเมินทีม่ คี า IOC ตัง้ แต
0.67 ขึ้ น ไปถื อ ว า แบบประเมิ น มี ค วามสอดคล อ งกั น ผลการประเมิ น ความสอดคล อ ง
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ของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช และความสอดคลองระหวางแบบประเมินกับ
จุดประสงคการเรียนรูไดคา IOC จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 แบบประเมินการคิดวิเคราะหของเด็ก
ปฐมวัยคาเฉลีย่ เทากับ 1.00 ถือวาแบบประเมินมีความสอดคลองระหวางเนือ้ หาในแบบประเมิน
กับจุดประสงคการเรียนรู เมือ่ ผูเ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว นําขอเสนอแนะ
ที่ไดมาทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญซึ่งขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แบบประเมินการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยไดเสนอแนะมาทั้ง 3 ทานในเรื่องของการปรับ
ขอคําถามใหชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณสําคัญของเด็กปฐมวัย
การปรับภาพบางภาพใหเหมาะสม และเพิ่มเติมคําถามบางขอที่ไมชัดเจน ไมให
เกิดความคลุมเครือ
2.5 ทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
3. แบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารตําราแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ
ประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยแลวกําหนดจุดมุงหมายของแบบประเมิน
การเรียนรูวิทยาศาสตร
3.2 สรางแบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยสรางแบบ
ประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรประเภทเลือกตอบที่เปนรูปภาพที่กําหนดจํานวน 20 ขอถา
ตอบถูกกําหนดคาคะแนนให 1 คะแนนและถาตอบผิดหรือไมตอบกําหนดคาคะแนนให 0
คะแนน
3.3 ผูว จิ ยั นําแบบประเมินการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทสี่ รางขึน้ เสนออาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมเนื้อหาของแบบประเมินการเรียนรู
วิทยาศาสตร และทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
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3.4 ผูวิจัยนําแบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ทําการแกไขปรับปรุงโดย
ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ใหผูเชี่ยวชาญ3ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช
และความสอดคลองระหวางแบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรกับจุดประสงคการเรียนรู
แบบประเมินการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรทมี่ คี า IOC ตัง้ แต 0.67 ขึน้ ไปถือวา แบบประเมินการเรียนรู
วิทยาศาสตรมีความสอดคลองกัน โดยผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองระหวางเนื้อหาใน
แบบประเมินการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรกบั จุดประสงคการเรียนรู ผลการประเมินความสอดคลอง
ของเนือ้ หา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช และความสอดคลองระหวางแบบประเมินการเรียนรู
วิทยาศาสตรกับจุดประสงคการเรียนรูไดคา IOC จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานแบบประเมิน
การเรียนรูวิทยาศาสตรคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 ถือวาแบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตร
มีความสอดคลองระหวางเนื้อหาในแบบประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรกับจุดประสงค
การเรียนรู เมื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว นําขอเสนอแนะที่ไดมา
ทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบ
ประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรไดเสนอแนะมาทั้ง 3 ทานในเรื่องของการปรับขอคําถาม
ใหชดั เจนสอดคลองกับเนือ้ หาและประสบการณสาํ คัญทีเ่ ด็กปฐมวัยไดรบั การปรับภาพบางภาพ
ใหเหมาะสม และเพิ่มเติมคําถามบางขอที่ไมชัดเจน ไมใหเกิดความคลุมเครือ
3.5 ทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง
วิธีการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิจัย
2. ปฐมนิเทศเด็กปฐมวัยโดยชี้แจงถึงการจัดประสบการณ สรางความคุนเคยกับ
เด็กปฐมวัย
3. ดําเนินการสอนโดยการใชแผนการจัดประสบการณการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ที่สรางขึ้นจําหนวย 4 หนวย หนวยละ 5 แผน รวม 20 แผน
ใชเวลาแผนละ 45 นาที ใชในเวลาเรียนชั่วโมงเรียนปกติ
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4. หลังจากดําเนินการสอนเสร็จสิ้นในทั้ง 4 หนวย ใหผูเรียนทําแบบประเมินการคิด
วิเคราะห เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมาย
5. หลังจากประเมินการคิดวิเคราะหแลว 2 วัน จึงไดทําการประเมินการเรียนรู
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายเพื่อศึกษาการประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตร
ตามจุดประสงค
ผลการวิจัย
การวิจัยนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชการจัดกระบวน
การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ผลการวิจัยไดแผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ไดหนวยในการจัดทําแผนการจัดประสบการณเรียนรู
ทั้งหมด 4 หนวย แตละหนวยมี 5 แผน ซึ่งจะใชเวลาประมาณแผนละ 45 นาที ไดแก
หนวยที่ 1 ใบไมลึกลับ แผนที่ 1 เรื่องรูปรางลักษณะของใบไม แผนที่ 2 เรื่อง
สวนประกอบของใบไม แผนที่ 3 เรื่องสีจากใบไมลึกลับ แผนที่ 4 เรื่องการจัดกลุมใบไม
แผนที่ 5 เรื่องประโยชนของใบไม
หนวยที่ 2 หิน ดิน ทราย แผนที่ 1 เรื่องลักษณะของหิน ดิน ทราย แผนที่ 2 เรื่อง
ประเภทของหิน และประโยชนของหินแผนที่ 3 เรื่องประเภทของดิน และประโยชนของ
ดินแผนที่ 4 เรื่องประเภทของทราย และประโยชนของทรายแผนที่ 5 เรื่องสิ่งประดิษฐที่ได
จากหิน ดิน ทราย
หนวยที่ 3 แมเหล็กทรงพลังแผนที่ 1 เรื่องความหมายแมเหล็ก และรูปรางลักษณะ
ของแมเหล็กแผนที่ 2 เรื่องขั้วของแมเหล็กแผนที่ 3 เรื่องคุณสมบัติของแมเหล็ก แผนที่ 4 เรื่อง
ประโยชนของขั้วแมเหล็ก แผนที่ 5 เรื่องแรงดูดของแมเหล็กผานวัสดุ
หนวยที่ 4 พลังงานนารู แผนที่ 1 เรื่องความหมาย และประเภทของพลังงาน แผนที่
2 เรื่องพลังงานแสงอาทิตย แผนที่ 3 เรื่องพลังงานลม แผนที่ 4 เรื่องพลังงานนํ้า แผนที่ 5 เรื่อง
พลังงานไฟฟาและประโยชนของพลังงานแตละชนิด
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รายละเอียดและองคประกอบที่สําคัญของแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
มีดงั นี้ ชือ่ หนวยชือ่ แผนการจัดประสบการณการเรียนรู เวลา สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู
สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงเรียนรู การวัดและการประเมินผล
บันทึกหลังสอน และภาคผนวกซึ่งการสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามที่กลาวมา
ผู  วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต แ นวคิ ด การจั ด ประสบการณ เรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร โดยการบู ร ณาการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ของ Carin (อางใน ภพ เลาหไพบูลย, 2542) ซึ่งมีขั้นตอน
ในการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมไดแก การแกปญ
 หาการปรับตัวกับสิง่ แวดลอม
การสอนเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและบูรณาการสาระวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม ทําใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง และทั้งการทํางานรวมกันเปนกลุม
ตอนที่ 2 ผลการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม
แผนการจัดประสบการณเรียนรูท สี่ ามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกลุม
เปาหมายได ดังจะเห็นไดจากคารอยละเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห และคารอยละ
เฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยทั้งหมดสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70.00
ดั้งนั้นสามารถสรุปไดวาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนการจัดกระบวน
การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นเปนแผนที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกลุมเปาหมายไดตามวัตถุประสงคผลการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม พบวา
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนน คิดเปนรอยละ 92.85 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70.00
และถาพิจารณาคะแนนการคิดวิเคราะหของกลุมเปาหมายทั้ง 5 ดาน พบวาคารอยละ
ของคะแนนทุกดานสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
การจัดหมวดหมู (รอยละ100) รองลงมาไดแก การคาดคะเน (รอยละ96.71) การหาความ
สัมพันธ (รอยละ 91.42) การเปรียบเทียบ (รอยละ 89.28) และการสํารวจ (รอยละ 87.86)
ตามลําดับ

ปณณธิชา ถนนนอก รัชชุกาญจน ทองถาวร และ ไพบูลย อุปนโน 281

ตอนที่ 3 ผลการศึ ก ษาการเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร โดยใช ก ระบวนการเรี ย นรู 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ผลการศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม พบวาคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลการเรียนรูวิทยาศาสตรคิดเปน
รอยละ 93.14 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70.00
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยในตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ดังขอมูลขางตนแลว
ดังนั้นผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยออกเปนประเด็นดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถนําไปใชจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
พั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห ข องเด็ ก ปฐมวั ย กลุ  ม เป า หมายได ต ามจุ ด ประสงค ก ารวิ จั ย ทั้ ง นี้
เพราะแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคมที่สรางขึ้นเปนแผนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการสรางแผนที่
เปนไปอยางมีระบบโดยเริม่ จาก ผูว จิ ยั ไดมกี ารศึกษาทฤษฎี หลักการ ผลงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ของ Carin (อางใน
ภพ เลาหไพบูลย, 2542) ซึ่งมีขั้นตอนในการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ไดแก
การแกปญหาการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมการสอนเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและ
บูรณาการสาระวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ทําใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตัวเอง และทัง้ การทํางานรวมกันเปนกลุม ขณะเดียวกันก็ไดศกึ ษาหลักการในการออกแบบ
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู และดําเนินการสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
อยางเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการวิเคราะหจุดมุงหมาย คุณลักษณะตามวัย
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามหลักการหลักสูตรปฐมวัย โดยเฉพาะพัฒนาการทาง
สติปญญา ตลอดจนวิเคราะหทฤษฎีความรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมอง และ
การพัฒนาทักษะการคิด จากนั้นไดออกแบบตารางวิเคราะหหนวยการเรียนรูและแผน
การจัดประสบการณการเรียนรูตามหนวยของหลักสูตรระดับอนุบาล 2 ของสถานศึกษา
ที่ผูวิจัยใชในการวิจัย เพื่อเปนกรอบคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละ
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แผนการจัดการประสบการณการเรียนรูในแตละหนวย ซึ่งแนวคิดที่นํามาใชในการออกแบบ
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู เชน แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2543)ไดเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในรูปแบบซิปปา โมเดล(CIPPA MODEL) ดังนี้ C-Construct คือ การสรางความรูดวยตนเอง
I-Interaction คือ การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ P-Participation คือ การใหผูเรียนมีสวน
รวม P-Process and Product คือ การใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนและมีผลงานจาก
การเรียนรูและ A-Application คือ การใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิต
ขณะเดียวกันไดศึกษาแนวทางการสรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและ
ลักษณะแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังที่ รุจิร ภูสาระ (2545)
ไดสรุปสาระสําคัญลักษณะของแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีในรูปแบบของคําถาม
ไววา ใหนกั เรียนมีคณ
ุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงคอะไรบาง และจะเสริมสรางกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ รียน
อะไรบาง จึงจะทําใหนักเรียนบรรลุผลตามจุดประสงคครูจะตองมีบทบาทอยางไรในการจัด
กิจกรรม ตั้งแตครูเปนศูนยกลางจนถึงนักเรียนเปนผูจัดทําเองครูจะใชสื่อ/อุปกรณอะไรจึงชวย
ใหนกั เรียนบรรลุจดุ ประสงคครูจะรูไ ดอยางไรวานักเรียนเกิดคุณสมบัตติ ามทีค่ าดหวังไว ลักษณะ
ของแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีควรมีดังนี้มีความละเอียด ชัดเจน มีหัวขอและ
สวนประกอบตาง ๆ ครอบคลุมตามศาสตรของการสอนโดยสามารถตอบคําถามตอไปนี้
สอนอะไร (หน ว ย หั ว เรื่ อ ง ความคิ ด รวบยอดหรื อ สาระสํ า คั ญ ) เพื่ อ จุ ด ประสงค อ ะไร
(จุดประสงคการเรียนรู ซึ่งควรเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม)ดวยสาระอะไร (เนื้อหา/
โครงรางเนื้อหา)ใชวิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรูซึ่งใชกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ) ใชเครื่องมืออะไร (วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู) ทราบไดอยางไรวาประสบ
ความสําเร็จ (การวัดผลและประเมินผล) และแผนการจัดประสบการณการเรียนรูสามารถ
นํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง มี ส  ว นประกอบต า ง ๆ ของแผนการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู  มี
ความสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงสัมพันธกัน เชน จุดประสงคการเรียนรูครอบคลุมสาระ/
เนื้อหา และเปนจุดที่พัฒนาผูเรียนในดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติกิจกรรม
การเรียนรู ควรสอดคลองกับจุดประสงคและเนือ้ หา/สาระวัสดุอปุ กรณ สือ่ และแหลงการเรียนรู
ควรสอดคลองสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูการวัดผลและประเมินผล ควรสอดคลองกับ
จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู  ลั ก ษณะแผนการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู  ที่ ดี แ ละสอดคล อ ง
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กับหลักเกณฑอาจารย 3 ตองเปนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(รุจิร ภูสาระ, 2545) ดังนี้
1. มีการวิเคราะหหลักสูตร จัดทําตารางวิเคราะหสาระการเรียนรู จัดทําหนวย
การเรียนรู และจัดทํากําหนดการสอนหรือโครงการสอน
2. มีการวิเคราะหผูเรียนโดยการจัดกลุมผูเรียนตามความรู ความสามารถ ความสนใจ
และความถนัด แลวนําไปเขียนแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน
เพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. มีการกําหนดเนือ้ หาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูส อดคลองกับผลการเรียนรู
ทีค่ าดหวัง ศักยภาพของผูเ รียน และความตองการของทองถิน่ รวมทัง้ การบูรณาการระหวางวิชา
4. มีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูท หี่ ลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพ
ของผูเรียน มีการบูรณาการ เนนการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด)
การฝกทักษะ การปฏิบัติจริง และการสรางองคความรูดวยตนเอง
5. มีการกําหนดสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู วัยและความสามารถของผูเรียนและ
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือก จัดหาและจัดทําสื่อ/แหลงการเรียนรู
6. มีการกําหนดการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู/
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและกิจกรรมการเรียนรูมีการวัดผลตามสภาพจริง ใหครอบคลุมทั้ง
ดานความรู ทักษะ และเจตคติ
7. มีองคประกอบสําคัญครบถวน เนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น เนนคุณธรรม จริยธรรม และมีการบูรณาการตามความเหมาะสม
8. มีความสมบูรณถูกตอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนประโยชนตอผูเรียน ทําให
ผูเรียนไดพัฒนาดานความรู ทักษะและเจตคติ
นอกจากกระบวนการสรางหนวยการเรียนรูและแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
ที่กลาวมาแลวขางตนแลว ผูวิจัยยังไดพัฒนาแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยมี
การนําเสนอกรรมการทีป่ รึกษา ไดตรวจแผนการจัดประสบการณการเรียนรูต ลอดจนนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดประเมินความสอดคลองของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช
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และความสอดคลองระหวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู
(IOC) ซึ่งผลปรากฏวา คาคะแนนเฉลี่ย IOC คิดเปน 1.00 ทั้ง 3 ทาน จากเหตุผลที่กลาวมา
จึงทําใหแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ผูวิจัยสราง และพัฒนาขึ้น เปนแผนที่มีคุณภาพ
สามารถนํ า ไปใช พั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห ข องเด็ ก ปฐมวั ย ตลอดจนพั ฒ นามโนทั ศ น ท าง
วิทยาศาสตร ในแตละหนวยการเรียนรูไดดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยที่สรุปมาขางตน
2. ผลการศึกษาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคมพบวาเด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดวิเคราะหคดิ เปนคาเฉลีย่ รอยละ 92.85
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70.00 ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ในการจัด
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ตามแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยไดเนนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห
ใหกบั เด็กกลุม เปาหมาย กลาวคือ เนนการรูจ กั การตัง้ คําถามหรือการกําหนดปญหา การแสวงหา
คําตอบดวยวิธกี ารตาง ๆ ดวยตนเอง การสรุปคําตอบหรือการสังเคราะหความรู การแลกเปลีย่ น
เรียนรู ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู กระบวนการเรียนรูกับสถานการณจริงในทองถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว Wilson andLivingston (1996) กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนเรื่องของความรูความเขาใจในธรรมชาติ มีจุดมุงหมายในการแสวงหาความรู
อยางมีระบบ การจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้จะเนนปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง แทนการจั ด การเรี ย นรู  ที่ เริ่ ม ต น ด ว ยแนวคิ ด และกระบวนการ
เด็กปฐมวัยรูจ กั การใชเครือ่ งมือตาง ๆ รวมถึงสิง่ ของเครือ่ งใชในทองถิน่ ไดและเมือ่ นําแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
มาจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยทําใหสงเสริมพัฒนาการในเรื่องทักษะการคิดวิเคราะห
ซึ่งแผนการจัดประสบการณยังมีความชัดเจนครอบคลุมผังความคิด และมาตรฐานหลักสูตร
รวมถึงสภาพที่พึงประสงค สามารถสงเสริมการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี
ดั ง นั้ น แผนการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู  โ ดยใช ก ารจั ด กระบวนการเรี ย นรู 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีความเหมาะสมและมีคุณภาพสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดีซงึ่ สอดคลองกั บCarin (อางใน ภพ เลาหไพบูลย, 2542)
กลาวถึง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม วาวิทยาศาสตรเปนการเสนอใหคําอธิบายสิ่งที่
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สังเกตไดจากธรรมชาติในโลกเทคโนโลยีเปนการเสนอแนวทางการแกปญหาการปรับตัวของ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
มีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีกระบวนการสอนเนนทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะหและบูรณาการสาระวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม มีกิจกรรมที่หลากหลายให
เด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง และทั้งการทํางานรวมกันเปนกลุม เด็กปฐมวัย
เกิดการเรียนรูท มี่ กี ระบวนการสามารถคิดวิเคราะหไดดใี นเรือ่ งของ การจําแนก การจัดหมวดหมู
การหาความสัมพันธ การสํารวจ การเปรียบเทียบและการคาดคะเน กิจกรรมที่จัดใหกับเด็ก
ปฐมวัยผูวิจัยคํานึงถึงตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดคนหาคําตอบ
ไดสาํ รวจสิง่ ตาง ๆ รอบตัว รวมถึงใหนกั เรียนสามารถอธิบายในเรือ่ งทีเ่ รียนมาไดดว ยความเขาใจ
ที่เกิดมาจากกระบวนการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย ดังที่กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551)
กลาววา ความใครเรียนใครรขู องคนเริม่ มาตัง้ แตปฐมวัย การแสดงออกถึงความอยากรูแ ตละวัย
ตางกันตรงที่ผูใหญใครรูจะอาน ศึกษา คนควา หรือเขาเรียน แตเด็กปฐมวัยแสดงออกถึง
ความใครรู ดวยการรื้อ คน ลวง แคะ แลวแตโอกาสจะอํานวย การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไดมา
จากการสัมผัสจับตอง ลักษณะการแสดงความตองการการเรียนรูของเด็กปฐมวัยดังกลาว
กลายมาเปนพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย และสื่อในการจัด
ประสบการณการเรียนรู ใชสื่อที่หลากหลายในรูปแบบสื่อประสม สอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู เนือ้ หา และกิจกรรม และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทีเ่ นนกระบวนการ
ใหเด็กปฐมวัยไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห เด็กปฐมวัยรูจักใชเครื่องมือเครื่องใชอยางงาย ๆ
ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
เหตุผลดังกลาวขางตนนับวาเปนปจจัยที่ทาํ ใหการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยที่เรียน
โดยใชกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมพัฒนาขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งจะเห็น
ไดจากคะแนนการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
3. ผลการศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสังคม พบวาเด็กปฐมวัยมีคะแนนผลการเรียนรูวิทยาศาสตรคิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 93.14สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70.00 ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดดังนี้
แผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่สรางขึ้นมีกิจกรรมที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
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ในการจัดการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยตนเอง สืบเสาะหาความรู
ดวยตนเอง สามารถสงผลไปสูการแกปญหาดวยตนเองของเด็กปฐมวัยรวมถึงการเชื่อมโยง
สิ่งใหมและประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมและยังไดเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวยตนเองอีกดวยปจจัยอีกประการหนึ่ง
ไดแก เด็กปฐมวัยมีพนื้ ฐานทีด่ ใี นการเรียนรูท างวิทยาศาสตร เนือ่ งจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
เปนโรงเรียนทีน่ าํ รองการจัดการเรียนรูส ะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย และเปนศูนยตน แบบการจัด
กิจกรรม
บานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทยเด็กปฐมวัยทุกหองเรียนไดมีทักษะใน
การสํารวจ สังเกต เปรียบเทียบ คาดคะเน จําแนก แยกแยะ ทดลองปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
เปนฐานอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัย ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร สงผลใหเด็กปฐมวัยมีประสบการณตรง และมีพนื้ ฐานในการเรียน
วิทยาศาสตรไดเปนอยางดี เมื่อนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชการจัดกระบวน
การเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ทําใหมีผลการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไวซึ่งสอดคลองกับ ปราณี กองจินดา (2549) กลาวา ผลการเรียนรูทางการเรียน
หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จทีไ่ ดรบั จากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได
จําแนกผลการเรียนรูไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
ซึง่ เด็กปฐมวัยมีกระบวนการคิดอยางเปนขัน้ ตอนเด็กปฐมวัยเกิดทักษะในเรือ่ งการคิดวิเคราะห
และเขาใจกระบวนทางวิทยาศาสตรไดอยางลึกซึง้ และรูปแบบกระบวนการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม จะเนนปญหาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริง
แทนการจัดประสบการณเรียนรูท เี่ ริม่ ตนดวยแนวคิด และกระบวนการ เนนปญหาทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในชีวิต เพราะเชื่อวา ปญหานั้น ๆ ในชีวิตจริงมีแนวคิดและกระบวนการตาง ๆ มากมาย
เปนพื้นฐาน ดังนั้น การเริ่มตนการจัดประสบการณเรียนรูดวยสถานการณที่ครูสรางขึ้นเพื่อให
เด็กปฐมวัยตัง้ คําถาม ปญหาหรือประเด็น หรือจากคําถามของเด็กปฐมวัยทีม่ าจากประสบการณ
ของตนเอง จะสงผลใหเด็กปฐมวัยเรียนรูแ นวคิดและทักษะกระบวนการพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
ที่จําเปน และเกี่ยวของกับปญหานั้น ๆ ทําใหเด็กปฐมวัยเห็นวา แนวคิดและกระบวนการนั้น
มีประโยชนสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได ซึ่งทํานองเดียวกันกับ
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งานวิจัยของ รพีพร โตไทยะ (2540) พัดชา เพิ่มพิพัฒน (2546) และ สุภากร พูลสุข (2546)
ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
พบวา เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมแลวทําใหผล
การเรียนรูของเด็กสูงขึ้น
เหตุผลดังกลาวขางตนนับวาเปนปจจัยทีส่ ง เสริมใหคะแนนผลการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
โดยใชกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนควรนําการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชอยางตอเนื่องกับหนวยการเรียนรูอื่น ๆ ทั้งนี้
เพราะการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จะชวยสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยไดพัฒนาการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับสถานการณจริง
ในสังคมทองถิ่นของผูเรียนได
1.2 ครูผูสอนที่จะจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม
ควรศึกษารูปแบบ หลักการขั้นตอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหชัดเจน ควรมีการสงเสริม
ใหมีการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกเนื้อหาใหมีความสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น รวมถึง
การใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดวิเคราะห และ
การคิดในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางที่มีประสิทธิภาพ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการวิ จั ย ก อ นการจั ด ประสบการณ แ ละหลั ง การจั ด
ประสบการณแลวนําผลมาเปรียบเทียบกัน เพื่อจะเห็นความแตกตางของความกาวหนาทาง
การเรียนรูกอนและหลังการจัดประสบการณ
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม กับตัวแปรอื่น ๆ เชน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
การคิดสรางสรรค การคิดสังเคราะห การแกปญหานอกเหนือจากทักษะการคิดวิเคราะห
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