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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือ เด็กปฐมวัยในชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 17 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาที่มีลักษณะเป็นสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบอันดับ
ที่มีเครื่องหมายก�ากับของวิลคอกซัน
ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถ
ในการคิดแก้ปญ
ั หาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�าส�าคัญ: การจัดประสบการณ์, สะเต็มศึกษา, ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา, เด็กปฐมวัย
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ABSTRACT
The objectives of this research were to compare the problem-solving abilities of early childhood students
before and after having undergone the STEM education-based learning experience, and to compare their problemsolving abilities against the 70% criterion of the total scores. The sample group consisted of 17 second-year early
childhood students, in the second semester of the 2019 academic year at Bann Takob School under Chainat
Primary Educational Service Area, which obtained by using the cluster sampling method. The research instruments
consisted of the STEM education-based lesson plans and the situational problem-solving ability assessment. The
data were statistically analyzed for mean, standard deviation, and Wilcoxon signed-rank test.
The research results revealed that the students’ problem-solving abilities after having undergone the
STEM education-based learning experience were higher. It was also found that their mean scores on the problemsolving ability were higher that 70% criterion, which was statistically significant at the .05 level.
KEYWORDS: Learning Experience, Stem Education, Problem-Solving Ability, Early Childhood Students
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บทน�า

การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนา
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี อย่างเป็นองค์รวม โดยการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู่
ซึง่ เป็นรากฐานทีส่ า� คัญส�าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อไป
เพือ่ ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นก�าลัง
ส�าคัญของประเทศชาติต่อไป จากแผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579) พบว่า เด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี
มีพัฒนาการล่าช้า ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานศึกษาที่มี
ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึง่ ส่งผลต่อ
พัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก (ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนัน้ สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามวัยอย่างมีคุณภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560)
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) เป็นการบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โดยน�าลักษณะธรรมชาติของแต่ละวิชามาผสมผสานและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน (ชลาธิป สมหิโต, 2560)
เน้นให้ผู้เรียนน�าความรู้มาใช้ในการคิดแก้ปัญหา ค้นคว้า
และพัฒนาสิง่ ต่าง ๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั เพือ่ พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และทักษะทีส่ า� คัญให้กบั ผู้เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อการด�ารงชีวติ ในปัจจุบนั และอนาคต การจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถจัดได้ตงั้ แต่
ในเด็กปฐมวัย โดยเป็นกิจกรรมบูรณาการเน้นให้เด็กได้
คิดแก้ปญ
ั หาโดยใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการทัง้
4 สาระ สร้างสรรค์ออกแบบผลงานหรือวิธีการภายใต้
ข้อจ�ากัดหรือเงือ่ นไขทีก่ า� หนด ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้นกั เรียน
เกิดทักษะการคิดแก้ปญ
ั หา การคิดสร้างสรรค์และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูง (วศิณีย์
อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2560)
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ความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาเป็นกระบวนการ
ท�างานของสมองทีม่ คี วามซับซ้อนทางการคิด ใช้การลองผิด
ลองถูกและใช้การสังเกตเพื่อจดจ�าวิธีการแก้ปัญหาเป็น
สิง่ ส�าคัญทีต่ ้องพัฒนาส่งเสริมและฝึกฝนโดยจัดกิจกรรม
ที่ เ น้ น เสริ ม สร้ า งทั ก ษะในการคิ ด แก้ ป ั ญ หาตั้ ง แต่
เด็กปฐมวัยเพือ่ เป็นพืน้ ฐานของการศึกษาระดับทีส่ งู ขึน้ ไป
(ประพันศิริ สุเสารัจ, 2560) การคิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
เผชิญสถานการณ์ท่กี ่อให้เกิดปัญหา ความขัดแย้ง หรือ
ความไม่สบายใจ ซึ่งเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลคิดและ
หาค�าตอบเพื่อแก้ปัญหา (วศิณีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา,
2560) จากการศึกษาข้อมูลนักเรียนระดับปฐมวัย
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาอ�าเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่ดี
เท่าที่ควรเนื่องจากขาดความสามารถในการรับรู้ซึ่งมีผล
ต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนขาดการคิด
แก้ปัญหาต้องพึ่งพาครูหรือคนรอบข้างอยู่เสมอ และไม่
สามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมที่ครูก�าหนดให้ได้ ซึ่งควร
ได้รับการส่งเสริมได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นการคิด
แก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการคิดและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (โรงเรียนบ้านหนองตะขบ, 2561)
จากความส�าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว
จึงเห็นควรที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดแก้ปัญหา
สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรงซึง่ ส่งผลต่อ
การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นประโยชน์
ต่อผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางจัดประสบการณ์
พัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
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สมมุติฐานการวิจัย

1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษามีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
หลังการจัดประสบการณ์สงู กว่าก่อนการจัดประสบการณ์

การจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
1. ระบุปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
3. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4. วางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
6. น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา

2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย
1. ระบุปัญหาได้
2. เลือกวิธกี ารแก้ปัญหาได้
3. ตัดสินใจได้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น
(Pre – experimental Research) แบบการวิจัยกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน – หลัง (One – group Pretest – posttest Design)
ประชากร
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาอ�าเภอ
หนองมะโมง สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท จ�านวน 13 โรงเรียน รวม 228 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ ต�าบลหนองมะโมง
อ�าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จ�านวน 1 โรงเรียน
รวม 17 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด ประสบการณ์ ต ามแนวคิ ด
สะเต็มศึกษา หน่วยโลกสวยด้วยมือเรา เรื่อง ออกแบบ
และประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
2. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
จ�านวน 3 สถานการณ์
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา กิจกรรม ออกแบบและ
ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 2
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการ
เรียนรู้แบบคิดแก้ปัญหา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คู่มอื ครู และหนังสือ
เกี่ยวกับปฐมวัย
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1.2 สร้างแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา จ�านวน 1 แผน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง
รวม 12 ชั่วโมง ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการ เป็น 6 ขั้น
ตอน ประกอบด้วย 1) ขัน้ ระบุปัญหา 2) ขัน้ รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 3) ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4) ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา 5) ขั้นทดสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง และ 6) ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้
ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม
1.3 น�าแผนการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
ศึกษา ไปให้อาจารย์ทปี่ รึกษาตรวจสอบแก้ไขเบือ้ งต้นและ
ปรับปรุงตามค�าแนะน�า
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1.4 น�าแผนการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
ศึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 3 ท่าน
พิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างแผนการจัดประสบการณ์
แบบสะเต็มศึกษา แล้วหาความสอดคล้องระหว่างเนือ้ หา
กับจุดประสงค์ โดยใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด,
2559) พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินเท่ากับ 4.39
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.41 แสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมมาก
1.5 น�าข้อคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข จนได้
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ น�าเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิยานิพนธ์อีกครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบแล้วน�า
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ โลกสวยด้วยมือเรา กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ จ�านวน 12 ชั่วโมง
สาระส�าคัญ เศษวัสดุ เป็นสิ่งของที่เหลือจากการใช้งานต่างๆที่เราสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
ความสามารถการ
ขั้นตอนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
การบูรณาการสะเต็ม
คิดแก้ไขปัญหา
เรียนรู้
- ระบุปัญหาได้
ขั้นที่ 1
1. ผูส้ อนเล่านิทานเรือ่ งลดโลกร้อนกันเถอะและร่วมสนทนาพูดคุย วิทยาศาสตร์
ขั้นระบุปัญหา 2. ให้ผู้เรียนสังเกตจากนิทานสิ่งใดบ้างที่ช่วยลดโลกร้อนได้
3. ให้ผู้เรียนตอบค�าถาม “จะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร”

- สมบัตขิ องวัสดุแต่ละชิ้น
- การเลือกหาวัสดุท่นี �ามาใช้

4. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนกลับไปส�ารวจทีบ่ า้ นว่ามีเศษวัสดุอะไรทีค่ ดิ ว่า - กระบวนการสืบเสาะ
จะช่วยลดโลกร้อนได้ และให้นา� เศษวัสดุทเี่ ก็บจากบ้านมาเล่า คณิตศาสตร์
ให้เพื่อนและครูฟังหน้าชัน้ เรียน

- รูปทรงเศษวัสดุ

4.1 เศษวัสดุท่นี �ามามีอะไรบ้าง มีลักษณะรูปทรงอย่างไร

- ขนาดของวัสดุ

4.2 จะน�าเศษวัสดุเหล่านี้ไปท�าอะไรให้เกิดประโยชน์ได้

- จ�านวนเศษวัสดุ

5. ผูส้ อนกระตุน้ ผูเ้ รียนให้คดิ วิธกี ารแยกเศษวัสดุทนี่ า� มาอย่างไร - การจัดกลุ่มคัดแยก
และจัดกล่องให้ผู้เรียนแยกเศษวัสดุตามที่ช่วยกันคิดและ

เศษวัสดุ

นับเศษวัสดุเปรียบเทียบจ�านวนมากทีส่ ดุ ไปน้อยทีส่ ดุ และเท่ากัน - การเปรียบเทียบจ�านวนมาก
6. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ก�าหนดให้แต่ละกลุ่มสร้าง
ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ โดยมีเงื่อนไข
6.1 ของเล่นของใช้ทสี่ ร้าง ต้องท�ามาจากเศษวัสดุและสามารถ
น�ามาเล่นหรือน�ามาใช้ได้
6.2 แต่ละกลุ่มสามารถเลือกวัสดุอปุ กรณ์จากกล่องเศษวัสดุ
ที่แยกไว้ กลุ่มละ 6 ชิ้นขึ้นไป และเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อื่น ๆ เช่น กาว กรรไกร เทปใส สีต่าง ๆ เป็นต้น

น้อยเท่ากันเศษวัสดุ
- การวัดขนาดความสูง
ความยาวของเล่นของใช้
ที่สร้าง

- เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้
- ตัดสินใจได้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนการ
เรียนรู้
ขั้นที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

การบูรณาการสะเต็ม

1. แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม และปรึกษากันว่าจะสร้างของเล่น เทคโนโลยี

ขั้นรวบรวม

ของใช้อะไร ให้ผู้เรียนหาข้อมูลสิ่งของที่จะสร้างจากแหล่ง - การสืบค้นข้อมูล

ข้อมูลและ

สืบค้นในห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ มุมคอมพิวเตอร์

จากแหล่งเรียนรู้ใน

แนวคิดที่

2. ผูเ้ รียนส�ารวจ สังเกต สัมผัสเศษวัสดุตา่ ง ๆ ในกล่องทีแ่ ยกเศษ

เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 3

วัสดุไว้และปรึกษากันว่าจะเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ใด เพราะอะไร อินเทอร์เน็ต
1. แต่ละกลุม่ ออกแบบของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ โดยวาดภาพ วิศวกรรมศาสตร์

ขัน้ ออกแบบวิธี
แก้ปัญหา
ขั้นที่ 4

ห้องเรียน เช่น มุมหนังสือ

ลงในกระดาษ A4 และปรึกษากันว่าจะใช้วัสดุอะไรบ้าง - การออกแบบของเล่นของใช้
เพราะเหตุใด
เลือกเศษวัสดุท่เี หลือใช้
1. แต่ละกลุ่มวางแผนวิธีการสร้างของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์

ขัน้ วางแผนและ

ทีไ่ ด้เลือกไว้กลุ่มละ 6 ชิน้ ขึน้ ไป และสร้างของเล่นของใช้จาก - การวางแผนและด�าเนินการ

ด�าเนินการแก้

เศษวัสดุตามแบบ

ปัญหา
ขั้นที่ 5
ขั้นทดสอบ

สร้างของเล่นของใช้

2. ผูส้ อนเดินสังเกตแต่ละกลุม่ ในขณะทีผ่ เู้ รียนก�าลังสร้างผลงาน
1. ผู้เรียนตรวจสอบของเล่นของใช้ท่สี ร้างขึ้นว่าสามารถน�ามา วิทยาศาสตร์
เล่นหรือใช้ได้หรือไม่ และปรับปรุงผลงาน

- สมบัตขิ องวัสดุ
แต่ละชิ้น

ประเมินผล

ความสามารถการ
คิดแก้ไขปัญหา
- ระบุปัญหาได้
- เลือกวิธี
แก้ปัญหาได้
- ตัดสินใจได้
- เลือกวิธี
แก้ปัญหาได้.
- ตัดสินใจได้
- เลือกวิธี
แก้ปัญหาได้.
- ตัดสินใจได้
- ระบุปัญหาได้
- เลือกวิธี
แก้ปัญหาได้

- การเลือกหาวัสดุท่นี �ามาใช้ - ตัดสินใจได้

และปรับปรุง

วิศวกรรมศาสตร์
- ตรวจสอบของเล่นของใช้
ขั้นที่ 6

และน�ามาปรับปรุง
1. ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานการออกแบบและประดิษฐ์จาก วิทยาศาสตร์

ขั้นน�าเสนอวิธี

เศษวัสดุว่าใช้เล่นได้อย่างไรหรือน�ามาใช้งานได้อย่างไร ท�า การเชื่อมโยงข้อมูลกับ

แก้ปัญหาหรือ

จากเศษวัสดุอะไร ถ้าไม่ใช้วัสดุเหล่านี้จะท�าได้หรือไม่ และ ประสบการณ์เดิม

ผลการพัฒนา

พูดคุยถึงการปรับปรุงผลงานโดยให้เล่าว่ามีการปรับปรุงผล คณิตศาสตร์

นวัตกรรม

อย่างไร กี่ครั้ง เพราะอะไร

- การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

2. ให้แต่ละกลุม่ น�าผลงานทีไ่ ด้ออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ - จ�านวนเศษวัสดุ
มาจัดนิทรรศการร่วมกับห้องต่าง ๆ ในชัน้ อนุบาล 2 และ - การจัดกลุ่ม
อนุบาล 3 โดยสังเกตผลงานของเพื่อน ๆ ว่าสร้างเป็นอะไร วิศวกรรมศาสตร์
ได้บ้าง ใช้เศษวัสดุใด เหมือนหรือต่างกับของตนเองอย่างไร ตรวจสอบของเล่นของใช้และ
โดยผลัดกันเป็นผู้น�าเสนอให้ซักถามตามความสนใจ
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปจากกิจกรรมนี้ว่า เศษวัสดุที่
น�ามาใช้ชว่ ยลดโลกร้อนได้อย่างไร และจะมีวธิ กี ารท�าให้โลกสวย
ด้วยมือเราได้อย่างไร
4. ให้แต่ละกลุ่มน�าผลงานที่ได้จัดแสดงนิทรรศการแล้ว น�ามา
เล่นหรือน�ามาใช้ในห้องเรียนตามทีผ่ เู้ รียนแสดงความคิดเห็นกัน

น�ามาปรับปรุง

- ระบุปัญหาได้
- เลือกวิธี
แก้ปัญหาได้
- ตัดสินใจได้

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) Vol. 12 No. 1 (January - June 2021)

2. แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
มีลักษณะเป็นแบบประเมินตามสภาพจริง
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เครื่องมือวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบวัดในการคิดแก้ปัญหา
2.2 ก�าหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
2.3 สร้างค�าถามทีเ่ ป็นสถานการณ์ในการคิด
แก้ปัญหาที่เด็กพบในชีวิตประจ�าวัน จ�านวน 10 ข้อ
2.4 น�าสถานการณ์จากปัญหาแต่ละข้อมาสร้าง
เป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ที่ 1 แพบรรทุก
ไข่มงั กร สถานการณ์ที่ 2 เครือ่ งบินพลังลม และสถานการณ์
ที่ 3 กระถางต้นไม้
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2.5 น�าแบบวัดความสามารถฯ ที่สร้างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจความเหมาะสม
สถานการณ์ ภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องของเนื้อหา
2.6 น�าแบบวัดความสามารถฯ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอน
2 ท่าน และด้านการศึกษาปฐมวัย 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หา แล้วน�ามาหาความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�าถามกับเนือ้ หา (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
2.7 น�าแบบวัดความสามารถฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนวัดแหลมหว้า จ�านวน 17 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง และน�ามาตรวจคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน
ดังตารางที่ 2 และหาค่าความเที่ยงโดยใช้การหาดัชนี
ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (RAI) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ,์
2559) มีค่าเท่ากับ 0.85

ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ความสามารถ
เกณฑ์การให้คะแนน
ในการคิดแก้ปัญหา
3
2

1

ความสามารถในการระบุ บอกชื่อวัสดุที่สามารถน�ามา ใช้ บอกชือ่ วัสดุทสี่ ามารถน�ามา ใช้แทน ไม่สามารถบอกชื่อวัสดุที่สามารถ
ปัญหา

แทนกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ด้วย กระดาษหนังสือพิมพ์ได้ดว้ ยตนเอง 1 น�ามาใช้แทนกระดาษหนังสือพิมพ์

ตนเอง 2-3 ชิ้น
ชิน้ หรือบอกได้ 2-3 ชิน้ โดยครูชแี้ นะ ได้หรือไม่พูด
ความสามารถในการเลือก บอกและเลือกวัสดุทสี่ ามารถน�ามา บอกและเลือกวัสดุทสี่ ามารถน�ามา ไม่ ส ามารถบอกและเลือ กวั ส ดุ
วิธีแก้ปัญหา

ใช้แทนกระดาษหนังสือ พิมพ์ได้ดว้ ย ใช้แทนกระดาษหนังสือ พิมพ์ได้ดว้ ย ที่สามารถน�ามาใช้แทนกระดาษ

ตนเอง 2-3 ชิ้น
ตนเอง 1 ชิ้น โดยมีครูช้แี นะ
หนังสือพิมพ์ได้ หรือ ไม่พูด
ความสามารถในการ บอกเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวัสดุ บอกเหตุผลในการตัดสินใจเลือก ไม่สามารถบอกเหตุผลในการตัดสิน
ตัดสินใจ

ทีส่ ามารถน�ามาใช้แทนได้ดว้ ยตนเอง วัสดุที่สามารถน�ามาใช้แทนได้โดย ใจเลือกวัสดุทสี่ ามารถน�ามาใช้แทน
ครูชี้แนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ Wilcoxon
Sign Ranks Test
การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ทดสอบความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pretest)

ได้ หรือไม่พูด

โดยใช้แบบวัดความสามารถด้านการคิดแก้ปญ
ั หาส�าหรับ
เด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล
2. จัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษา ใช้เวลา
ช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์
2564
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3. ทดสอบความสามารถด้านการคิดแก้ปญ
ั หาของ
เด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (Posttest)
โดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส�าหรับ
เด็กปฐมวัยชุดเดียวกับก่อนการทดลอง

ผลการวิจัย

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
S.D.
S.D.
1. ระบุปัญหาได้
5.81
0.97
8.61
0.62
2. เลือกวิธีแก้ปัญหาได้
5.81
0.95
8.61
0.51
3. ตัดสินใจได้
5.91
0.97
8.72
0.44
รวม
17.53
2.89
25.94
1.57
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จากคะแนนเต็ม
27 คะแนน พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเท่ากับ 17.53 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.89 หลังการทดลอง

มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาเท่ากับ
25.94 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา ได้ผลดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
การทดสอบ
n
TT+
T = min (T -, T +)
ก่อนการจัดประสบการณ์
17
17.53
0
153
0*
หลังการจัดประสบการณ์
17
25.94
*p≤ .05
2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
จากตารางที่ 4 พบว่า ความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การจัดประสบการณ์ แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า ค่าเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่า ตามคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามคิด
สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
เกณฑ์ท่กี �าหนด
คะแนนที่ท�าได้
การทดสอบ
n
S.D. T^- T^+
คะแนนเต็ม ร้อยละ 70 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ

หลังการจัดประสบการณ์
*p≤ .05

17

27

18.90

25.94

96.07

1.30

0

151

วารสารบัณฑิตวิจัย JOURNAL OF GRADUATE RESEARCH
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) Vol. 12 No. 1 (January - June 2021)

จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบความ
สามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยกับคะแนนเต็ม
27 คะแนน ก�าหนดเกณฑ์ร้อยละ 70 เท่ากับ 18.90 พบว่า
คะแนน 25.94 คิดเป็นร้อยละ 96.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.30 ค่าผลรวมของอันดับทีม่ คี ่าเป็นลบ
(T^-) มีค่าเท่ากับ 0 ค่าผลรวมของอันดับที่มคี ่าเป็นบวก
(T^+) มีคา่ เท่ากับ 151 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญทีก่ า� หนด
(.05) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้
ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดของสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของ
เด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษามีคา่ เฉลีย่ คะแนนความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
การคิดแก้ปญ
ั หาซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผลการวิจัย

การวิจยั เรือ่ งผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของ
เด็กปฐมวัย มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า หลังการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เด็กปฐมวัย
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5 ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะว่า การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้บรู ณ
าการน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์
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และวิศวกรรมศาสตร์มาพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิด กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยกระตุ้นให้ผ้เู รียนอยาก
เรียนรู้ด้วยตนเอง เปลีย่ นวิธกี ารเรียนแบบท่องจ�าเป็นการ
ปฏิบตั จิ ริง ทดลอง สืบค้น และใช้วสั ดุอปุ กรณ์ ท�าให้ผเู้ รียน
ได้คิดและแสดงความสามารถที่หลากหลายของตนเอง
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดทักษะทางปัญญา ทักษะการคิด
แก้ปัญหา สอดคล้องกับจุฬารัตน์ ธรรมประทีป (2560)
ได้กล่าวไว้ว่าการเชื่อมโยงสะเต็มเข้าสู่การพัฒนาการ
เพือ่ เสริมสร้างสติปญ
ั ญาเป็นการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการ
ให้เหตุผล การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเน ท�านาย เป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ธรรมชาติการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน หากสมองได้เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จะมีพฒ
ั นาการด้าน
สติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม ตามหลักการท�างานของสมอง
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2561) สอดคล้องกับปิยพร
ค้าสุวรรณ และชลาธิป สมาหิโต (2558) ที่ศึกษาพบว่า
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(เบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย, 2559) เช่นเดียวกับ ประสาท
เนืองเฉลิม (2561) ที่ศึกษาพบว่าการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิด
แก้ปญ
ั หาซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นได้ออกแบบให้
ผู้เรียนฝึกค้นหาวิธแี ก้ปัญหาด้วยการวางแผนด�าเนินการ
ทดสอบและประเมินชิน้ งาน จนสามารถสร้างชิน้ งานและ
สามารถน�าไปใช้งานได้จริง รวมทั้งน�าเสนอปัญหาที่พบ
และวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ท�าให้ผ้เู รียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิด
สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับปัญหาและออกแบบวิธแี ก้ปญ
ั หาได้ ตลอดจน
อภิปรายปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับเพือ่ นในชัน้ เรียนได้ สอดคล้อง
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กับสุพรรณี ชาญประเสริฐ (2559) ได้กล่าวไว้ว่าการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถช่วยให้
ผู้เรียนแก้ปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้ดขี นึ้ และตรวจสอบประเด็น
ข้อสงสัยต่าง ๆ น�าไปสู่การพัฒนาแก้ปญ
ั หาทีท่ ้าทายและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สอดคล้องเกตุมณี เหมรา (2559)
ที่พบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา มีความสามารถการคิดแก้ปญ
ั หาหลังการจัด
ประสบการณ์สงู กว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนยั
ส�าคัญทางสถิติ (ปิยพร ค้าสุววรณ และชลาธิป สมาหิโต,
2558) คล้ายกับปรารถนา ลิมป์ประสิทธิพร และทับทิมทอง
กอบัวแก้ว (2563) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรียนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สา� หรับ
ผูเ้ รียนได้อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เช่นเดียวกับ
ช่อทิพย์ มารัตนะ และวาสนา กีรติจา� เริญ (2561) ทีศ่ กึ ษา
พบว่าการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (อุไรวรรณ
ภูจ่าพล, 2561)

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ผูส้ อนควรก�าหนดสถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วของกับบริบทและ
วัฒนธรรมของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจ�าวันได้ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้แสดงความเห็น
อย่างอิสระและให้เวลาในการคิด ตลอดจนให้แรงเสริม
ด้วยค�าชมหรือของรางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้าง
บรรยากาศในชัน้ ให้กับผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหา
2. การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดเนือ้ หา ขัน้ ตอนการสอน และ
ควรจัดเตรียมสือ่ อุปกรณ์ให้เพียงพอเพือ่ ให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มคี วามต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศกึ ษาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษาทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของ
เด็กปฐมวัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อศึกษาความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
สะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อความสามารถด้านอื่น ๆ เช่น
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านร่างกาย
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