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บทคัดยอ (Abstract) 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู (5Es)  เรื่อง ลมฟาอากาศ ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ลมฟาอากาศ ตาม

เกณฑการเรียนแบบรอบรู  กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนอนุบาล อายุ 5-6 ป ชั้น

อนุบาล 3 เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 โรงเรียนชุมชนสามพราว จังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 

หองเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 100 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม ไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 1 หองเรียนเปน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3/2 มีนักเรียนท้ังสิ้น 23 คน การวิจัยครั้งนี้เปน

การวิจัยก่ึงทดลอง ใชแบบแผนการวิจัย 1 กลุม ทดสอบกอนและหลังการทดลอง ระยะเวลาในการ
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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ทดลอง 8 สัปดาห เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ 

SPAR แบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยท่ีมีคาความเชื่อม่ันประกอบดวย ดานการจัด

หมวดหมูท่ี .84 ดานการเรียงลำดับเหตุการณท่ี 81 ดานการสรุปความท่ี .77  สถิติท่ีใชในการวิจัย

ไดแก  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาทีแบบ Dependent สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาที แบบ Dependent ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีการคิด

วิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคโดยใชรูปแบบ S-P-A-R เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห

สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

คำสำคัญ (Keywords): กิจกรรมละครสรางสรรครูปแบบ S-P-A-R; การคิดวิเคราะหของเด็ก

ปฐมวัย; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

Abstract 

 The purpose of  research aim to 1) develop the efficiency of learning’s 

packages with instruction using inquiry cycle (5Es) about the weather of 

Prathomsuksa 5/2 students of Thaklong 1 School according to the criterion of 

80/80, 2) develop the science learning achievement by using learning’s packages 

with instruction using inquiry cycle (5Es) about the weather of prathomsuksa 5/2 

students according to the mastery learning. The research population consisted of 

100 students who studying in prathomsuksa 5/2 in the 2 semester of the academic 

year 2019 of School, Chumchonsampraw District, Udon Thani Province. They were 

selected by using cluster random sampling. This study was a quasi-experimental 

research with one group pretest-posttest design. The duration of the experiment 

was 8 weeks. The research instruments were creative drama activity of SPAR Model 

lesson plans and the young children’s analytical thinking test with the reliability: 

classifying at 84, ordering at 81, and summary at 77, The statistics used in this 

research were mean, standard deviation, and T-test dependent. The result found 

that young children’s analytical thinking after participation in creative drama activity 

of S-P-A-R Model was higher than before the experiment in overall and each aspect 
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which were classifying, ordering, and summary with statistically significant at .05 

level. 

Keywords: Activity of S-P-A-R Model; Young Children’s Analytical Thinking; Science 

Learning Achievement 

 

บทนำ (Introduction) 

 การศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบันพบปญหาสำคัญท่ีเปน

อุปสรรคตอการเรียนรู คือ ครูผูสอนใหความสำคัญกับคำตอบมากกวากระบวนการ นักเรียนขาด

เครื่องมือชวยคิดในระหวางเรียนรู นักเรียนไมเกิดการเชื่อมโยงความรูและประสบการณ ระบบ

การศึกษาขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในสวนของกระบวนการเรียนรู  และนักเรียนขาดประสบการณ

ความภาคภูมิใจจากผลงานท่ีคิดได (มนตรี พงษสะพาน , 2556 : 125)  สถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)ในระดับ

ปฐมวัยยังไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูเรียนวาผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรคซ่ึงประเมินในรอบท่ี 26 มิถุนายน 2555 พบวา ตัวบงชี้ท่ี 4 

เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย อยูในระดับคุณภาพดีขอเสนอแนะสำคัญเพ่ือการพัฒนา คือ 

ครูและพ่ีเลี้ยงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝกทักษะการคิด โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน

จากขอเสนอแนะ พบวาเด็กในหองเรียนไมคอยสนใจกิจกรรม ขาดความต้ังใจในการฟงคำถาม การ

คิดวิเคราะห และจากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปท่ี3 ปการศึกษา 

2561 พบวา วิธีการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยสวนใหญเปนการเนนท่ีตัวครูผูสอนเปนผูบอก

ความรู ไมไดใหเด็กเรียนรูจากการกระทำกับกิจกรรมท่ีหลากหลายและสิ่งท่ีเด็กสนใจมาชวยกระตุน

ประสาทสัมผัส เด็กลงมือปฏิบัติ ทำใหการพัฒนาทักษะการจัดหมวดหมู การเรียงลำดับเหตุการณ 

การสรุปความนอยกวาท่ีควร และเด็กไมไดทำกิจกรรมท่ีมีสื่อหลากหลายทำใหไมมีโอกาสทำ

กิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห ผลการประเมินในรอบ 3 อยูในระดับดีแตยังขาดสื่อและ

กระบวนการท่ีชัดเจน โรงเรียนจึงมีนโยบายท่ีจะหานวัตกรรมท่ีแสดงกระบวนการเรียนรูชัดเจนเพ่ือ

พัฒนาความสามารถของนักเรียนอยูในดานนี้ใหไดระดับดีมาก ผูวิจัยไดศึกษา ผลการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัยท่ีมีตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยของกุลละชาติ ชาญศรี (2554:76) พบวาเด็ก

ปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังไดรับการจัดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรนอก
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หองเรียน และสุมาลี หมวดไธสง (2554:57) พบวาทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยเพ่ิมข้ึน

หลังจากท่ีใชการจัดประสบการณแบบโครงการการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R ตาม

คำข้ึนตนชื่อภาษาอังกฤษแตละข้ัน ดังนี้ 1) การเลานิทาน (Story telling)  2) การวางแผนการเลน

ละคร (Planning) 3) การแสดงละคร  (Acting) และ 4) การประเมินและสะทอนกลับ (Reflecing) 

ซ่ึงกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ

ทางการคิดวิเคราะห เด็กไดลงมือกระทำสิ่งตางๆดวยตนเองผานละครสรางสรรค เพ่ือจัดหมวดหมู 

เรียงลำดับเหตุการณและสรุปความ จากประสบการณจริงในบริบทท่ีเปนธรรมชาติและสอดคลองกับ

พัฒนาการ ภายใตบรรยากาศท่ีปลอดภัยและมีอิสรภาพในการคิดและการแสดงออกของผูเรียน โดย

ครูมีบทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอมและการใชคำถามท่ีสงเสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย สอดคลองกับความคิดเห็นของทิศนา แขมมณี, 2553:25, 

สมาคมสรางสรรคไทย,2548:34 กลาววา หลักการของละครสรางสรรคจะทำใหเด็กมีอิสระในการ

คิด แสดงความรูสึกท่ีแทจริงของเขา โดยครูมีคำถามท่ีดึงความคิดออกมาจากตัวเด็ก ซ่ึงการจัด

สภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเด็กไดใชความคิด จินตนาการและรางกายดวยวิธีการ

หลากหลาย ซ่ึงผูสอนสามารถนำมาใชเพ่ือพัฒนาใหเด็กเกิดปญญา ความรู การคิดวิเคราะห เนื้อหา

สาระ ควบคูไปกับความสนุกสนาน ความสุขในการทำงานรวมกับผูอ่ืน การเขาสังคม ตลอดจนการ

นำสิ่งท่ีเรียนไปปรับใชในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห จำเปนตองนำนวัตกรรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย ดังท่ี 

สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2555: 43) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิด

การคิดวิเคราะหนั้นจะใช วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคเพ่ือสงเสริม

ความคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย เพ่ือเด็กมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเปน

แนวทางใหครูปฐมวัยและผูท่ีเก่ียวของไดนำแนวทางพ้ืนฐานของการคิดวิเคราะหใหผูเรียนไปใชให

เกิดประโยชนในการสงเสริมการคิดวิเคราะหอันสงผลใหการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective) 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es)  

เรื่อง ลมฟาอากาศ ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 
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 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2  

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

เรื่อง ลมฟาอากาศ ตามเกณฑการเรียนแบบรอบรู 

 

สมมติฐานของการวิจัย (Research hypothesis) 

 ภายหลังการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เด็กปฐมวัยมีความสามารถ

ทางการคิดวิเคราะหสูงกวากอนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R 

 

วิธีการดำเนินวิจัย (Research Methods) 

 1. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบการวิจับแบบก่ิงทดลอง โดยกลุมเปาหมายคือนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามท่ีโรงเรียนตั้งไว  

 2. กลุมเปาหมาย 

 2.1 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1)  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิงอายุ 5 - 6 ป ท่ีกำลังศึกษาใน

ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนสามพราว จังหวัดอุดรธานี 

จำนวน 3 หองเรียน หองละ 33 คน รวมท้ังสิ้น 100 คน  

 2) กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 5-6 ป ท่ี

กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนชุมชนสามพราว 

จังหวัดอุดรธานี มาจำนวน 1 หองเรียน รวม 23 คน เนื่องจากเด็กมีลักษณะคลายคลึงกัน พ้ืนท่ีในการ

ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนชุมชนสามพราว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 2.2 ขอบเขตเนื้อหา 

 1)  ตัวแปรตน   ไดแก การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R  

 2)  ตัวแปรตาม ไดแก การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ดาน คือ 

  2.1 ดานการจัดหมวดหมู 

  2.2 ดานการเรียงลำดับเหตุการณ 

  2.3 ดานการสรุปความ 
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 2.3 ขอบเขตพ้ืนท่ี 

 พ้ืนท่ีในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนชุมชนสามพราว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1) แผนการจัดกิจกรรมละครละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R  

 2) แบบทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยดำเนินการดังนี้ ทำการเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบ

แบงกลุม (Cluster random sampling) มาจำนวน 1 หองเรียน จำนวน 23 คน 

 2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ 

เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ ทำการทดสอบการคิดวิเคราะหของเด็ก

ปฐมวัยกอน การทดลอง (Pretest) และหลังการทดลอง (Posttest) โดยการใชกิจกรรมละคร

สรางสรรคแบบ S-P-A-R ซ่ึงเปนแบบทดสอบการคิดวิเคราะหท่ีผูวิจัยสรางข้ึนผานการเสนอแนะจาก

ผูเชี่ยวชาญ 

  2.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกคะแนนความสามารถในการ

คิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยในดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลำดับเหตุการณ และดานสรุปความ 

โดยเกณฑท่ีใหคะแนน  มีดังนี้ 

  1  คะแนน หมายถึง เด็กสามารถคิดวิเคราะหตามภาพท่ีใหไดท้ังหมด 

  0  คะแนน หมายถึง เด็กไมสามารถคิดวิเคราะหตามภาพท่ีใหชมไมไดท้ังหมด / ไม

ทันเวลาท่ีกำหนด 2 นาที 

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาวิเคราะหขอมูล เสนอตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 

 1)  สถิติเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ 

  1.1 คาเฉลี่ย (Mean), คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 2)  หาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1 คาความเท่ียงตรง (IOC), คาความยาก (Difficulty), คาอำนาจจำแนก 

(Discrimination), คาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
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 3)  ทดสอบสมมติฐาน 

  3.1  คาทีแบบไมอิสระ (t test Dependent) 

 

ผลการวิจัย (Research Results) 

 ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมละคร

สรางสรรคแบบ S-P-A-R ท่ีมีตอการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

5/2 โรงเรียนชุมชนสามพราว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุด

กิจกรรม เรื่อง ลมฟาอากาศ ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เรื่อง ลมฟาอากาศ ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบความสามารถใน

การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง พิจารณาการคิดวิเคราะหโดยภาพรวม 

ระยะเวลา จำนวนคน  (n) X  S.D. t df Sig. 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

23 

23 

   12.15 

14.59 

.626 

.375 

 

17.62* 

 

22 

   

 .000 

 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิจัยปรากฏวา เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรม

ละครสรางสรรคแบบ SPAR สูงกวากอนการทดลองท้ังโดยภาพรวม และในแตละดานไดแก การจัด

หมวดหมู การเรียงลำดับเหตุการณ การสรุปความ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีกำหนดไว 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใชการจัด

กิจกรรมละครสรางสรรคแบบS-P-A-R เปนรายดาน 

การคิดวิเคราะห n 

กอนการ

ทดลอง 

หลังการ

ทดลอง D t df Sig. 

X  S.D. X  S.D 

ดานการจัดหมวดหมู 23 12.86 1.05 14.91 .28   2.04 9.20* 22 .000 
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ดานการเรียงลำดับ

เหตุการณ 
23 13.04  .56 14.60 .49   1.56 12.72* 22 .000 

ดานการสรุปความ 23  10.56 1.44 14.26 .68   3.69 11.89* 22 .000 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยปรากฏวา เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบทักษะการคิด

วิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เด็กปฐมวัยมีทักษะการ

คิดวิเคราะหหลัง การทดลองโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R 

ระยะเวลา 8 สัปดาห มีคะแนนเพ่ิมข้ึนมากกวา กอนการทดลองจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ   

S-P-A-R ทุกดาน โดยดานการจัดหมวดหมู มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ดานการเรียงลำดับ

เหตุการณ และดานการสรุปความ ตามลำดับ 

 สรุปผลการวิจัย 

 เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R สูงกวา

กอนการทดลองท้ังโดยภาพรวม และในแตละดานไดแก การจัดหมวดหมู การเรียงลำดับเหตุการณ 

การสรุปความ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

 การอภิปรายผลการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ลมฟาอากาศ ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

จำนวน 100 คน โรงเรียนสามพราว จังหวัดอุดรธานี ท่ีไดรับการท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุด

กิจกรรมการเรียนรูประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ลมฟาอากาศ ตามเกณฑ

การเรียนแบบรอบรูสามารถสรุปตามวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. ผลการการศึกษาหลังการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เด็กปฐมวัยมีการ

คิดวิเคราะหสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณโดยการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R 

ท้ังโดยภาพรวม และในแตละดานไดแก การจัดหมวดหมู การเรียงลำดับเหตุการณ การสรุปความ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีกำหนดไว  เนื่องจากการ

จัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R มีวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมละครสรางสรรคท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน ไดแก ข้ันท่ี 1. การเลานิทาน (Story telling) ข้ันท่ี 2. การวางแผนการเลนละคร 

(Planning) 3. การแสดงละคร  (Acting) 4. การประเมินและสะทอนกลับ (Reflecing) และเปน
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กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถทางการคิดวิเคราะห เด็กไดลงมือกระทำสิ่งตางๆ

ดวยตนเองผานละครสรางสรรค เพ่ือคนหา ตรวจสอบคำตอบหรือขอมูล การจัดหมวดหมู การ

เรียงลำดับและการสรุปความ จากประสบการณจริงในบริบทท่ีเปนธรรมชาติและสอดคลองกับ

พัฒนาการ ภายใตบรรยากาศท่ีปลอดภัยและอิสรภาพในการคิดและการแสดงออกผูเรียน โดยครูมี

บทบาทเปนผูอำนวยความสะดวก จัดสภาพแวดลอมและการใชคำถามท่ีสงเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของการคิด

วิเคราะห ท่ีประกอบดวย ดานการจัดหมวดหมู ดานการเรียงลำดับเหตุการณ และดานการสรุป

ความ สอดคลองกับความคิดเห็นของสุรางค โควตระกูล (2548: 309)ไดอธิบายหลักการพ้ืนฐานของ

การสอนตามแนวทฤษฎีของไวก-อสก้ีวา ศักยภาพของผูเรียนเกิดข้ึนไดจากการท่ี ผูเรียนเปนผูท่ีลง

มือกระทำ (Active) และจะตองมีสวนในการเรียนรู  การเรียนรูทุกชนิด เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ

ทางสังคมถือวาสังคมเปนแหลงสำคัญของการเรียนรู และพัฒนาการเชาวปญญา ผูเรียนจะสามารถ

เรียนรูไดดีและมากข้ึนถาหากมีคนชวยหรือกระบวนการทางสังคม  ผูเรียนทุกคนมี “Zone of 

Proximal Growth” ครูหรือผูสอนจะตองทราบวาผูเรียนมี Zone of Proximal Growth ตางกัน 

บางคนอยูเหนือ บางคนอยูระหวางและบางคนอยูต่ำ การชวยเหลือจากครูจะชวยใหทุกคนเกิดการ

เรียนรูตามศักยภาพของตน การมีปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียนจึงสำคัญมาก โดยเฉพาะผูเรียนท่ี

อยูต่ำกวา Zone of Proximal Development ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับการคนควาของ ธนาภร 

สุขยิ่ง (2553:10) ท่ีกลาวไววา กิจกรรมละครสรางสรรคเปนกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณ

ตรง ท่ีเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการทำกิจกรรมละครสรางสรรคกับผูอ่ืนในเรื่องนั้นๆไดอยาง

เต็มท่ี โดยเด็กไดใชความสามารถทางสติปญญาในการคิดตามจินตนาการหรือการคิดแกปญหาตางๆ 

รูจักการคิดวิเคราะหปญหา โดยใชนิทานพ้ืนบานเชื่อมโยงกับประสบการณใหม ในการหาขอสรุป

หรือหาคำตอบท่ีเปนการคิดวิเคราะห  โดยครูใชคำถามกระตุนการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีการ

นำเสนอผลงานท่ีเกิดจากองคความรู สอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ท่ีวา

เด็กอายุ 4-7 ป  เด็กจะเรียนรู และพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เหตุการณตางๆ การใชภาษาจะสัมพันธ

กับการคิดของเด็ก การเลนบทบาทสมมติ  การซึมซับประสบการณจะเกิดข้ึนไดเม่ือไดพบ

ประสบการณใหม นอกจากนี้การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R ยังไดคำนึงถึงการ

จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสามารถของเด็กปฐมวัย 

 2. เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนการจัด

กิจกรรมละครสรางสรรคแบบ SPAR เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง การทดลองโดยใช

รูปแบบการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R ระยะเวลา 8 สัปดาห มีคะแนนเพ่ิมข้ึน

มากกวา กอนการทดลองจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R ทุกดาน โดยดานการจัด
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หมวดหมูมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ดานการเรียงลำดับเหตุการณ และดานการสรุปความ          

แสดงวา เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะหผลสูงกวากอนการทดลองทุกดาน อภิปรายรายดานไดดังนี้ 

 2.1 ดานการจัดหมวดหมู กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.56 หลังจากการ

ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.60 เนื่องจากการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เปน

กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู โดยเด็กมีสวนรวมในการคิด ความสนใจของเด็ก  การจัดกลุม

ตัวละครตามหัวเรื่อง รูจักจัดกลุมสิ่งของเครื่องใชท่ีมีลักษณะเหมือนกัน รูจักใชวัสดุอุปกรณการ

ประดิษฐตัวละคร ซ่ึง วีระ สุดสังข (2550: 30) การรวมเอาสิ่งท่ีเหมือนกันท่ีไดจากการสังเกต 

เปรียบเทียบมาไวเขาดวยกัน เปนวัตถุ สิ่งของ จำแนกประเภทของสิ่งเหลานั้น ตามความคิด เกณฑ

ท่ีเด็กสรางข้ึนแลวนำสิ่งท่ีเหมือนกันมารวมกัน และแยกสิ่งท่ีตางกันออกไป  ในการจัดกิจกรรมเด็ก

ไดรับประสบการณในการเรียนรูจากการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ SPAR  ไดแก การจัดกลุม 

ประเภทสิ่งของและอธิบายสิ่งตางๆ ของวัสดุ อุปกรณ  ในการสรางสิ่งประดิษฐ ซ่ึงการเรียนรูเด็กได

ลงมือปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget) ท่ีกลาวไววา เด็ก

ในชวงอายุ 4 – 7 ป จะเกิดความคิดรวบยอดกับสิ่งตางๆรอบตัวไดดีข้ึน รูจักแยกแยะประเภท และ

รูจักชิ้นสวนของวัตถุและสามารถใชการคิดวิเคราะหมาสรุปปญหาได นอกจากนี้ครูยังไดใชคำถาม

กระตุนใหเด็กไดคิดวิเคราะหในการจัดหมวดหมู  เชน ตอน เจ็ดไหอยากไดแมว ครูจัดกิจกรรมโดย

เลานิทานใหเด็กฟง จากนั้นครูและเด็กรวมกันสนทนาเก่ียวกับเนื้อหาในนิทาน สวนในนิทานเรื่อง

กำเนิดเจ็ดหวดเจ็ดไหมีตัวละครใดบางและใหวาดรูปตัวละครท่ีอยูในเรื่อง  ซ่ึงเด็กสามารถบอกเลาได

และวาดรูปตัวละคร สิ่งท่ีพบเจอในนิทาน เชน พอ แม ลูก เทพารักษ  ภูเขา ตนไม แมน้ำ บาน ผัก 

ผลไม จากนั้นครูเขียนผังกราฟฟก 5W1H และใชคำถามกระตุนใหเด็กไดคิดวิเคราะหหรือเกณฑใน

การจัดหมวดหมู ดังนี้  เด็กๆมีวิธีจัดกลุมตัวละคร ประเภทสิ่งของเครื่องใชท่ีเด็กๆวาดรูประบายสี 

แยกประเภทการจัดหมวดหมูตามภาพ ซ่ึงเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมและระบุเกณฑในบอกตัว

ละครไดโดยเด็กเลือกหยิบภาพตัวละคร สิ่งของเครื่องใช ท่ีตนสนใจ นำไปติดแผนชารตท่ีครู

จัดเตรียมให  เด็กสามารถแยกประเภทการจัดหมวดหมูไดแตกตางกัน โดยใชคำถามกระตุน ซ่ึงเด็กๆ

สามารถคิดวิเคราะหได จากการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองและครูใชคำถามกระตุน

ใหเด็กคิดจึงสงผลใหเด็กมีการคิดวิเคราะหดานการจัดหมวดหมูสูงข้ึนกอนการทดลอง  ผลวิจัย

สอดคลองกับการศึกษาของดวงเดือน เทียมศิริ (2556: 40-41) อธิบายวา การใชคำถาม และการ

แทรกเขาไปในข้ันตอนตางๆ ของวิธีสอน เนื่องจากการจัดประสบการณการเรียนรูแบบเดินเรื่องมี

ข้ันตอนการจัดประสบการณ การดำเนินเรื่องครูผูสอนใชคำถามใหเด็กไดสังเกต จำแนกแยกแยะ

เปรียบเทียบความเหมือน ความตาง และหาความสัมพันธเพ่ือจัดหมวดหมู 
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564)

 2.2 ดานการเรียงลำดับเหตุการณ กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.35 แตหลัง

การทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.60 สูงข้ึนกวากอนการทดลอง เนื่องจากการจัดกิจกรรม

ละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R ไดเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูการคิดวิเคราะหของสิ่งท่ีกำหนดใหหรือ

เรียงลำดับเหตุการณท่ีสัมพันธกัน รวมถึงการจัดลำดับความตอเนื่องของสิ่งตางๆ ซ่ึง สุวิทย มูลคำ 

(2551: 19) กลาววา กระบวนการวิเคราะห ข้ันแรกของการวิเคราะหเปนการกำหนดสิ่งท่ีตองการ

วิเคราะห  เปนการกำหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ข้ึนมาเพ่ือเปนตนเรื่องท่ีจะใช

วิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ  เรื่องราว เหตุการณหรือสถานการณจากขาว 

ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตางๆ ดังท่ี ณัฐณิชา รูปให (2556: 11) ท่ีกลาววา กระบวนการคิด

วิเคราะหเปนกระบวนการทางความคิดท่ีผูเรียนคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล  เปนการคิดท่ี

ประกอบดวยลำดับข้ันตอนท่ีตอเนื่อง ซ่ึงในแตละข้ันตอนจะตองอาศัยทักษะการคิดและลักษณะการ

คิดตางๆ  สอดคลองกับความคิดเห็นของปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ (2550: 65-67) อธิบายวา ทักษะ

การถามเปนทักษะท่ีสำคัญเพ่ือกระตุนใหผูรวมกิจกรรมเกิดกระบวนการการคิดและมีสวนรวมตอ

การตัดสินใจในทุกข้ันตอนนอกจากนี้ วลิสา จิรัตกิติวงศ (2558:39) กลาววา การจัดใหเด็กแสดง

ละครท่ีมีบทบาทและเรื่องราวหรือสถานการณสมมติท่ีเด็กรวมกันคิด เปนเนื้อหาสั้นๆ เพ่ือสงเสริม

ใหผูแสดงไดใชความสามารถในการคิด จินตนาการ การแสดงออกทางภาษาและทาทางอยาง

สรางสรรค ซ่ึงในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R ครูไดใชคำถามกระตุนใหเด็กคิด

เรียงลำดับเหตุการณ เชน “ ข้ันตอนท่ี 2 ครูทบทวนเลานิทานใหเด็กฟง ทบทวนแผนชารตการจัด

หมวดหมู และใชคำถามกระตุนใหเด็กคิดตามนิทานท่ีครูเลา “ภาพเหตุการณในแตละฉากท่ีครูนำมา 

(นิทานวางแผนกำจัดเจ็ดหวดเจ็ดไห) ซ่ึงมีบัตรภาพเหตุการณท่ีครูนำมาจากนิทาน 5 ฉาก ครูใหเด็ก

แบงกลุมกลุมละ 5 คน ครูใหเด็ก เลาเหตุการณในเรื่องและใชคำถามกระตุนใหคิดวา ใหเด็ก

เรียงลำดับเหตุการณตามเรื่อง จากนั้นใหสมาชิกในกลุมชวยกันเรียงลำดับเหตุการณของเรื่อง เพราะ

เหตุใดเด็กๆจึงเรียงลำดับเหตุการณเชนนั้น” เด็กสวนใหญตอบและเรียงลำดับเหตุการณ มีการคิด

อยางตอเนื่องของนิทาน จากนั้นใหเด็กเรียงลำดับเหตุการณของนิทานเจ็ดหวดเจ็ดไห ใหแตละกลุม

อธิบายเหตุผลในการเรียงลำดับเหตุการณท่ีไดจัดเรียงไว และวางแผนการการเลนละครสรางสรรค 

ครูนำภาพเหตุการณมาวางไวหนาหอง จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนมาเลือกภาพเหตุการณ เด็ก

สวนใหญตอบไดเก่ียวกับบัตรภาพเหตุการณท่ีกลุมของตนเลือกไว จากการจัดกิจกรรมจะเห็นไดวา

เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม ไดคิดวิเคราะหเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนได จึงสงผลใหเด็กมีการคิดวิเคราะห

สูงข้ึนกวากอนทำการทดลอง  ผลวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของดวงเดือน เทียมศิริ (2556: 40-

41) อธิบายวา การใชคำถาม และการแทรกเขาไปในข้ันตอนตางๆ ของวิธีสอน เนื่องจากการจัด

ประสบการณการเรียนรูแบบเดินเรื่องมีข้ันตอนการจัดประสบการณ       การดำเนินเรื่องครูผูสอน
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ใชคำถามใหเด็กไดเรียงลำดับเหตุการณ และระบุ แนวปฏิบัติท่ีเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ของการดำเนินชีวิต

ไปตามปกติของตัวละครซ่ึงเด็กตองวิเคราะหวา  การดำเนินชีวิตไปตามปกติของตัวละคร ตาม

สถานท่ีและเวลาท่ีฉากกำหนดประกอบไปดวยเหตุการณใดบาง แตละเหตุการณดำเนินไปอยางไร

และเหตุการณนั้นๆ สงผลใหเกิดสิ่งใดตามมา      

 2.3 ดานการสรุปความ กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.35 แตหลังการ

ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.60 สูงข้ึนกวากอนการทดลอง เนื่องจากการจัดกิจกรรมละคร

สรางสรรคแบบ S-P-A-R ไดเปดโอกาสใหเด็กไดทำกิจกรรมดวยตนเองและขณะทำกิจกรรมเด็กจะ

ไดพิจารณาความสัมพันธของสิ่งท่ีกำหนดให หรือเหตุการณแตละเหตุการณ เพ่ือนำมาเปนขอมูลใน

การสรุปและตัดสินในอยางการคิดวิเคราะห สอดคลองกับ สุวิทย มูลคำ (2551: 19) ท่ีสรุปวา การ

สรุปคำตอบเปนการรวบรวมประเด็นท่ีสำคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคำตอบหรือตอบปญหาของสิ่งท่ี

กำหนดใหและยังสอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 49) กลาววา การคิดวิเคราะหเปน

กระบวนการการคิดระดับสูง ซ่ึงมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 1. กำหนดสิ่งท่ีเราจะวิเคราะหวาจะวิเคราะห

อะไร กำหนดขอบเขตและนิยามของสิ่งท่ีจะคิดใหชัดเจน 2. กำหนดจุดมุงหมายของการวิเคราะหวา

ตองการวิเคราะหเพ่ืออะไร เชน เพ่ือจัดอันดับ เพ่ือหาเอกลักษณ เพ่ือหาขอสรุป เพ่ือหาสาเหตุ เพ่ือ

หาแนวทางแกไข 3. พิจารณาขอมูลความรู ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหวาจะใช

หลักการใดเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและจะใชหลักความรู นั้นวาควรใชในการวิเคราะหอยางไร 

4. สรุปและรายงานผลการวิเคราะหไดเปนระบบระเบียบชัดเจน เชน นิทานเจ็ดไหอยากไดแมว  ท่ี

เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองโดยการนำแผนชารตในแตละข้ันตอนของสัปดาห มาติดบน

กระดาน จากนั้นเด็กสังเกตแผนชารตท่ีทำ โดยครูใชคำถามกระตุนใหเด็กคิดเชื่อมโยงข้ันตอนตางๆท่ี

ผานมาแตละวันเพ่ือนำไปสูการสรุปความ ดังนี้ “นิทานในเรื่องนี้มีตัวละคร สิ่งของเครื่องใช ท่ีมีใน

เรื่องนี้อะไรบาง” “เหตุการณใดในเรื่องท่ีเกิดข้ึนตั้งแตแรกจนจบเหตุการณสุดทาย”เหตุการณใด

หรือฉากใดท่ีเด็กประทับใจและชอบเปนพิเศษ เพราะเหตุใด จากการทำกิจกรรมการเรียนรูท่ีเด็กได

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการคิดเชื่อมโยงเหตุการณตอเนื่องท่ีเกิดข้ึน ทำใหเด็กสามารถสรุปแนวคิด

หรือหลักการไดสงผลใหเด็กมีการคิดวิเคราะหดานการสรุปความสูงข้ึนกวากอนทำการทดลองทักษะ

การคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย สามารถท่ีจะสงเสริมใหพัฒนาข้ึนไดจากการจัดกิจกรรมละคร

สรางสรรคแบบ S-P-A-R ไดดังนี้ 

 1. การฟงนิทานและวางแผนรวมกัน การจัดเตรียมอุปกรณรวมกัน การจัดแสดงละครท่ี

เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการแตงเรื่องราวอยางอิสระ นอกจากนี้เด็กมีอิสระในการหาอุปกรณท่ี

จะนำมาแสดงละคร เชน  ฉาก เสื้อผาอุปกรณการแสดง การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-

A-R ทำใหเด็กไดมีอิสระจากความคิดตามจินตนาการเปนกิจกรรมท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ และสามารถ
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พัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยได สรุปไดวา กิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R 

สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยใหสูงข้ึนตามลำดับ 

 2. กิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เปนการจัดกิจกรรมการแสดงออกตาม

จินตนาการท่ีมีการซักซอม เนนการเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม ท้ังการเลนละคร การจัด

ฉากอุปกรณการแสดง ซ่ึงเด็กรวมกันตกแตงเสื้อผา อุปกรณการแสดง ในการแสดงละครนี้เด็กได

แสดงความสามารถของตนในการใชภาษาและทาทางตามธรรมชาติของตนเองเพ่ือสื่อสารความคิด

และความรูสึก โดยมีข้ันตอนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

ของเด็กปฐมวัยโดยการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองและการเขารวมกลุม 

 3. การคิดวิเคราะหเปนการแสดงความสามารถดานการแสดงออกของเด็กดวยการคิด

วิเคราะห โดยสังเกตไดจากภาษา ทาทาง การกระทำและการแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรม

ละครสรางสรรค S-P-A-R เปนการพัฒนาใหเด็กเกิดพัฒนาการดานการใชภาษา การแสดงออกถึง

ทาทางในละครและแสดงความคิดเห็นของตนเก่ียวกับละครนั้นได 

 จากการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคแบบ S-P-A-R เปนการ

จัดประสบการณท่ีทำใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง จากกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายมีการ

วางแผน หาขอมูล จัดประเภท เชื่อมโยงเหตุการณเพ่ือหาคำตอบ โดยครูใชคำถามกระตุนใหเด็กได

คิดวิเคราะห อีกท้ังเปนการเรียนรูภายใตบรรยากาศท่ีทาทายท่ีเด็กรูสึกวาสนุกสนานและผอนคลาย 

ท่ีจะเรียนรู จึงสงผลใหการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยสูงข้ึนตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดังนั้น จากการศึกษาผลของการใชรูปแบบ S-P-A-R ท่ีมีตอการคิดวิเคราะหของเด็ก

ปฐมวัยจึงเปนแนวทางใหครูและผูเก่ียวของ รวมท้ังผูท่ีสนใจสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยตอไป 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 การเลือกเนื้อหาท่ีนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสำคัญควรคำนึงถึง เพศ วัย และ

ระดับความสามารถในทำชุดกิจกรรมของนักเรียนดวย หากเนื้อหาใดท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิด

การเรียนรูเพ่ิมมากข้ึนขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผูสอนควรดูแลอยางใกลชิด และคอยแนะนำให

นักเรียนระมัดระวงัอันตรายในการทำกิจกรรม 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะรูปแบบอ่ืน ๆ 

เพ่ือท่ีนักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช



Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
Vol. 7 No. 1 (January 2021)

138

ชุดกิจกรรม ไปประยุกตใชกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหการศึกษาคนความีขอมูลทางเลือกท่ี

หลากหลาย 
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