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บทคัดยอ 

ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแบบบูราการวิทยาศาสตร  มีคะแนน

เฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 3.2  และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 7.32 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึนกวา
กอนการทํากิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวามีรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 41.2  

 
คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห /การจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the Executive Function by using a maze game for young 
children and to compare the result of targeted skills before and after organizing activities.  The target 
group of this research is boy and girl kindergarten children aged 4-5 years, semester 2, academic year 
2017, Ban Pa Daeng School of the District 1 Elementary, Phetchabun. 11 people were selected by a 
specific selection. The researchers used an experimental period of four weeks, five days a week, 20 
minutes a day, at 14.00 - 14.20 Between 20 November and 15 December 2017. in activity Education 
Games. The research instrument was a learning activity plan based on the Executive Function using 
20 plans. 20 Labyrinth Activity Guide, a set of Targeted skills for pre-school children. The conviction 
was 0.75 in this research is experimental research and experimental design One Group Pretest - 
Posttest Design Data were analyzed by using percentage. 
 The research found that 
 1. The results of the study of the Executive Function using a maze game to promote 
targeted skills for early childhood was 31.36% after the experiment, accounted for 72.27% and 
scored the goal development skill was 40.91 percent indicated that the Executive Function was 
based on the Maze Game affects the promotion of higher targeted skills. 

 2. The comparison of target skills for pre- and post-preschool children who received the 
Executive Function based on the Maze Game was 31.36% after the experiment, 72.27% showed that 
the activity was based on the Executive Function, using a maze game influenced on the promotion of 
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competency, targeting skills for preschool children was higher at 40.91 percent. It indicated that 
preschool children provided with activities based on the Executive Function concept, using a maze 
game were improved. This is consistent with the research hypothesis. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีสาระสําคัญ  
คือ  ตองสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลมุเด็กปฐมวัยทุกประเภท  ยึดกลักการอบรมเลี้ยงดู  และให
การศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคมและ
วัฒนธรรมไทย  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ  และมีความสุข  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษา
ในการพัฒนาเด็ก  นอกจากน้ีไดกําหนดจุดหมายการศึกษาปฐมวัย  มีมาตรฐาน  คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีครอบคลุม
พัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย  ชวยเหลือ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมความเปนไทย  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู  
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546) 

การจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรท่ี เปนการสงเสรมิใหเด็กสนใจ อยากรูอยากเห็นเก่ียวกับสิ่ง
ตางๆรอบ ๆ ตัว  เพราะทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวลวนประกอบดวย ความคิดรวมยอดทางกายภาพ  ซึ่งจะฝกไดโดย
อาศัยการสังเกต   การทดลองและการถามคาํถาม ประสบการณทางวิทยา ศาสตรท่ีเด็กปฐมวัยไดรับจะกลายเปนสวน
หน่ึงในชีวิตประจําวันของเด็ก  ถา เด็กรูจักสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว  เขาใจสิ่งท่ีเขาสงสยั  เขาใจโลกท่ีเขาอยูและสามารถ
พัฒนาการคิดการ รูจักหาคําตอบแบบวิทยาศาสตรได  กุลยา  ตันตผิลาชีวะ  (2547  :  177)  กลาววา  การ เรียนรู
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา  เปนความสามารถทาง สมอง การรวบรวม
ประสบการณและความรูมาเปนพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตผุลชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ  สามารถแกปญหาและ
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  การ พัฒนาทางสติปญญาเนนการพัฒนาศกัยภาพทางปญญา
ไดแก การสังเกต  การจําแนก การเปรียบเทียบ การคดิแกปญหา  การปรับตัวและการใชภาษา  และพุทธิปญญา  คือ  
ความรูความเขา  ใจท่ีเปนพ้ืนฐานของการขยายความรู  การคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และการประเมินเพ่ือการเรียนรู  
การเขาใจท่ีสูงข้ึน และการสอนนักเรียนใหรูจักการสังเกตกันตามปกติเพ่ือใหการศึกษามีความหมาย  มีคุณคาแกชีวิตและ
ความสนใจแกนักเรียนทําใหเด็กไดรับประสบการณกวางขวาง  สนุกตื่นเตน  เด็กเกิดการเรียนรูโดยผานประสบการณตรง
ใน สถานท่ีเปนจริง  (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน . 2536 : 93)  จะเปนรากฐานในการเรยีนรู  จะทําใหเด็กไดจดจํา
ไดนาน  การเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจจะทําใหเด็กมคีวามสุขท่ีจะเรยีนและเรียนดวย ความกระตือรือรนและจะตอบสนอง 
เด็กไดน าความรูไปใชในชีวิตจริง ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดมีการ พัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และดานสติปญญา
เปนอยางด ี

จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูทําใหเห็นปญหาของเด็กปฐมวัย สวนใหญยังมีปญหาในการใชการคิด
วิเคราะหและแกไขปญหาในการทํากิจกรรม สังเกตไดจากหลายวิธี เชน ครูทดลองผักการเปลีย่นสี เดก็ยังไมเขาใจและ
สรุปออกมาเปนความคดิของตัวเองยังไมดีเทาใดนัก สังเกตไดจากบันทึกหลังการจัดกิจกรรม การถามตอบระหวางการทํา
กิจกรรม อีกท้ังการจดักิจกรรมแบบบูรณาการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือกระตุนใหเดก็เกิดพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ควรคํานึงถึง
ตัวเด็กเปนสําคญั 
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ดวยความเปนมาและความสําคญัดังกลาว  ผูวิจัยจึงใหความสําคญักับวิธีการจัดประบการณแบบบูรณาการทาง
วิทยาศาสตรซึ่ง  กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอ ประสบการณเรียนรูของเด็กปฐมวัยท่ี
มุงเนนใหเด็กไดทดลองวิทยาศาสตรและลงมือปฏิบัต ิไดดวยตนเอง  ซึ่งจะสงเสริม ใหเด็กเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
เด็กรูจักวิธีการจําแนก  แยกแยะ  ของ องคประกอบตาง ๆ เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การคํานวณ และการวัด สิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงและการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลตามสภาพความเปนจรงิได ตลอดจนยังเปนแนวทางใหครผููสอนหรือผูท่ี
เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย ไดม ีวิธีการสอนท่ีมุงเนน พัฒนาการคิดวิเคราะหอยางมรีะบบผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนการปูพ้ืนฐานท่ีดีใหกับเด็กในการเรียนระดับสูงตอไป การคิดวิเคราะห เปนเทคนิควิธีการสอนวิธี
หน่ึงท่ีเปนท่ีสนใจของเด็กท้ังแบบกลุมหรือรายบุคคล  สามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  ฝกการสังเกต  การคิด  การ
จําแนก  การเรียนรูดวยตนเอง   และมสีวนรวมในการเรยีนรู  ซึ่งเดก็ปฐมวัยวัยสามารถปลูกฝงและรบัการจัด
ประสบการณดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได  ท้ังในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน  และข้ัน
ผสมผสานและจะเกิดการเรียนรูท่ีดีตอเด็กเปนอยางสูง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมประสบการณของนักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานนครชุม)กอนและหลังการทดลอง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
         ดานเนื้อหา 
               เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรียนรูการจดัประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร ของเด็กอนุบาล
ช้ันปท่ี 1ครอบคลมุเน้ือหากระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิดวิเคราะห 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
       ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                       ประชากรท่ีศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ี ไดแก นักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป จํานวน  
25 คน ท่ีกําลังศึกษาอยู ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
                   เคร่ืองมือวิจัย 
                    1. แผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร จํานวน 10 แผน 

การส่งเสริมการคิดวเิคราะห์โดย

จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ

วทิยาศาสตร์ 

การคิดวเิคราะห์ 

-ทกัษะการสังเกต 

-ทกัษะการจาํแนก 

-ทกัษะการเรียบเทียบ 

-ทกัษะการวดั 

-ทกัษะการคาํนวณ 
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                   2. แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห แบบปรนัย จํานวน 10ขอ 
                  3. ชุดกิจกรรมเสรมิประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร จํานวน 10 ชุด  
                  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                        กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปทดสอบเด็กปฐมวัย จากน้ันดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตรจํานวน 10 ชุด 
หลังจากเสร็จสิ้นการจดักิจกรรมการสอน ผูวิจยันําแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยฉบับเดมิไป
ทดสอบเด็กอีกครั้งหน่ึง  ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2560 ทําการทดลองเปนเวลา  5 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที ไดทําการทดลองในชวงเวลา  10.00-10.30  รวมท้ังหมด 10 ครั้ง 
               การวิเคราะหขอมูล 
                    สถิติท่ีใชในการวิจัยช้ันเรียนครั้งน้ี ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนา  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูณ, 
2545 หนา  127) 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานครชุม) จํานวน  25 คน นักเรียนชาย 16 คน 
นักเรียนหญิง  9  คน  มีคะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 8 คะแนน และมรีอยละ
ความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 41.2 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนทุกคนกอนและหลังการจดักิจกรรม 

นักเรียนคนทท่ี คะแนนกอน คะแนนหลัง ผลตางคะแนน รอยละความกาวหนา 
1 3 7 4 40 
2 4 7 3 30 
3 2 6 4 40 
4 4 8 4 40 
5 4 8 4 40 
6 3 6 3 30 
7 3 8 5 50 
8 3 7 3 30 
9 3 7 4 40 
10 4 7 3 30 
11 2 6 4 40 
12 3 7 4 40 
13 3 8 5 50 
14 3 7 4 40 
15 3 7 4 40 
16 3 7 4 40 
17 3 8 5 50 
18 4 8 4 40 
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นักเรียนคนทท่ี คะแนนกอน คะแนนหลัง ผลตางคะแนน รอยละความกาวหนา 
19 3 7 4 40 
20 3 7 4 40 
21 3 7 4 40 
22 3 8 5 50 
23 4 9 5 50 
24 3 7 3 30 
25 3 8 5 50 
รวม 80 183 101 183 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาโดยรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง
กําแพงเพชร (บานนครชุม) เพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 8 คะแนน แสดงวาเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลไดรับการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร พัฒนาดานการคิดวิเคราะห มีคะแนนรอยละความกาวหนาสูงข้ึนทุกคน 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 1 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการจดั
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
กอนทํากิจกรรม 

คะแนนเฉลีย่ 
หลังการจดักิจกรรม 

คะแนนรอยละความกาวนา 
ท้ังช้ันเรียน 

3.2 7.32 41.2 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมและหลงัการจดักิจกรรมเทากับ 3.2 และ 7.32 
ตามลาํดับและเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ  41.2 
 
แผนภูมิแทง 

เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนช้ันอนุบาล 1ท้ังช้ัน
เรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

3.2 

7.32 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังชั้นเรียน 
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จากแผนภมิแทง 

พบวาคารอยละเฉลี่ยคะแนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรมเทากับ 3.2 และ 7.32 ตามลําดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 41.2 
 
สรุปผลการวิจัย 

   ผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันอนุบาล 1ท้ังช้ันเรียน
เพ่ิมข้ึน เทากับ 41.2  

 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมผลการศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคนท่ีเปนเชนน้ี เพราะการ
จัดประสบการณแบบวิทยาศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาน้ันมีรูปแบบท่ีนาสนใจ มีสิ่งแปลกใหม การทดลอง และมีการสังเกต 
จําแนกสิ่งตางๆ  ซึ่งสรศักดิ์ แพรดํา (2544 : 21 - 22) กลาววา ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ตางๆ ไดแก การสังเกต การ จําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางมิติและเวลา การจัด
กระทํา และสื่อความหมายขขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณการตั้งสมมตฐาน การกําหนด และการ
ควบคุมตัวแปร การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลองและการตีความหมายขขอมูล และลงขอสรุปได อยางคลลอง
แคลวถูกตองและแมนยํา เพ่ือการเสาะแสวงหาความรู หรืออแกปญหา อันเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน ความนึกคิด
อยางเปนระบบ ดังน้ัน การศึกษาการจัดปรสบการณแบบปฏิบัติการทดลองเปรียบเทียบกับการจัดประสบการณแบบใช
อุปกรณประกอบการสาธิตกับเด็กปฐมวัย  พบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลอง  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบใชเกมประกอบการสาธิต ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สุรีย สุธาสิโนบล (2541 : 53) กลาววา กระบวนการคนควาทดลอง เพ่ือหาขอเท็จจริง ในขณะท่ี
ทดลองไดมีโอกาสฝกฝนท้ังในดานการ ปฏิบัติและพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ วิชชุดา งามอักษร (2541 : 53) กลาวว
าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและการฝกฝนอยาง
เปนระบบกลาวถึงความหมายของการจัดประสบการณวิทยาศาสตร ไววาการแสวงหาวิธีการท่ีเรียกวากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก  กาสังเกต  การวัด  การลงความเห็นจากขอมูล  การตั้งสมมุติฐาน  การตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุป  การทํานายการจําแนกประเภท  การคํานวณ  การหาความสัมพันธ และการทดลอง พบวาเด็กปฐมวัย ไดรับการ
จัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรมีความแตกตางของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมใน
แตละชวงสัปดาหมีการพัฒนาข้ึนจากครั้งแรกท่ีจัดกิจกรรม  
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