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การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

       The Development of Creative Problem Solving Experience Based Model for Preschool     

                                                                                              ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา  พุมพชาติ 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

              สังคมในยุคศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่
กาวหนาอยางรวดเร็ว คนในสังคมจําเปนตองปรับเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือกาวทันและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพรอมคนใหมีศักยภาพสามารถอยูในสังคมอยางสรางสรรค และมี
ความสุขจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานสําหรับอนาคต ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห                  
ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการแกปญหา 
(Treffinger, 2007-2008) การศึกษาเพ่ือการสรางความพรอมของคนใหมีชีวิตที่ประสบผลสําเร็จ 
จําเปนตองอาศัยความสามารถท่ีสําคัญ คือ ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค                   
ซึ่งเชื่อม่ันวาเปนองคประกอบสําคัญทําใหชีวิตประสบผลสําเร็จท่ีดีกวา (Treffinger, 1995) 

การคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรคเปนธรรมชาติ สวนหนึ่งของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยท่ีควรไดรับการพัฒนา เพราะเปนชวงท่ีสมองมีการ
เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด ถึงแมการแกปญหาอยางสรางสรรคตองอาศัยทักษะ และวิธีการ ท่ีซับซอน
ในการสงเสริม แตดวยเด็กปฐมวัยเปนรากฐานของการพัฒนา เปนวัยท่ีมีธรรมชาติของความอยากรู
อยากเห็น การอบรมเลี้ยงดู การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเปดโอกาสใหเด็กไดเลน เรียนรู และ
ฝกปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหเด็กสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคไดตาม
วัย 

การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนการคิดท่ีสําคัญประกอบดวยการแกปญหาและความคิด
สรางสรรค ซึ่งนับเปนความสามารถทางสติปญญาที่ตองอาศัยการจัดการเรียนการสอน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาสภาวะระดับสติปญญา (Intellegence Level) ของเด็กปฐมวัยในประเทศ
ไทย พบวา เด็กปฐมวัยควรไดรับการพัฒนาสติปญญาท่ีเกี่ยวการคิด เชน การคิดแกปญหา การมี
จินตนาการ และการคิดสรางสรรค ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา
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อยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณในการ
สงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เ พ่ือ ศึกษาแ ละวิเคราะ หขอมูลเ กี่ยวกับความสามารถ ในการการแ กปญหา               
อยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 3. เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 4. เ พ่ือประเมินประสิทธิผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา                 
อยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคยอยดังนี้ 

  4.1 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเ ด็กปฐมวัย กอนแ ละหลังการจัดประส บการณตามรูปแบบการจัดประสบการณ                        
การแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

  4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
ระหวางเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณและเด็กปฐมวัยท่ีไมไดรับการจัดประสบการณ ตาม
รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด
ประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ เด็กปฐมวัย 

  4.3 เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย เด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย 4 ระยะ คือ กอนการจัดประสบการณ หลังการจัดประสบการณครั้งท่ี 1 หลังการจัด
ประสบการณคร้ังท่ี 2 และติดตามผลการจัดประสบการณ 
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  4.4 ประเมินความรูความเขาใจของครูปฐมวัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ และ
ความสามารถในการจัดประสบการณของครูปฐมวัยตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา
อยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย และศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีมีตอรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

คําถามของการวิจัย 

 1. ความสามารถในการแกปญหาอยางสร างสรรคของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย
ความสามารถดานใดบาง และพฤติกรรมบงชี้ลักษณะใดบาง 

 2. รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย           
มีขั้นตอน และแนวทางในการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยเปน
อยางไร 

 3. รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย           
ท่ีพัฒนาขึ้นไดผลการประเมินประสิทธิภาพเปนอยางไร 

 4. รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยไดผล
การประเมินประสิทธิผลเปนอยางไร 

  4.1 ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย เด ็กปฐมวัย          
ท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับ
เด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณ การแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยแตกตางกันหรือไม อยางไร 

  4.3 ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ระหวาง                   
เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณกับเด็กปฐมวัยท่ีไมไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการ
จัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณตาม
รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย แตกตางกันหรือไม อยางไร  
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  4.3 ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย          
ท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค สําหรับ
เด็กปฐมวัย 4 ระยะ คือ กอนการจัดประสบการณ หลังการจัดประสบการณครั้งท่ี 1 หลังการจัด
ประสบการณคร้ังท่ี 2 และติดตามผลการจัดประสบการณ มีพัฒนาการเปนอยางไร และมีความคงทน
ของพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัยในระยะติดตามผลการจัด
ประสบการณหรือไม อยางไร 

  4.5 ความรูความเขาใจของครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ และความสามารถ
ในการจัดประสบการณของครูปฐมวัยตามรูปแบบการจัดประสบการณ การแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย อยูในระดับมากนอยเพียงใด และความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีมีตอรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมหรือไม และอยูใน
ระดับมากนอยเพียงใด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดวย 
                                1.1  ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
วา   เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาในการเรียนรูความสัมพันธ การรับรู การสังเกต วิเคราะห  รู
คิด รูเหตุผล และความสามารถในการแกปญหา พัฒนาการของเด็กมีความกาวหนาหากเด็กไดเรียนรู
ประสบการณดวยตนเอง การฝกใชประสาทสัมผัสท้ังหา การคิด พูด และปฏิบัติ เด็กมีการเรียนรูอยาง
มีประสิทธิภาพตองอาศัยองคประกอบของความพรอมจากตัวเด็กและสภาพแวดลอม การสนับสนุน
การเรียนรูของเด็กตองเปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติกิจกรรม ท่ีหลากหลาย ฝกการคิด ดวยคําถามในเชิง
สรางสรรคชวยสรางจินตนาการและความคิดระดับสูง  
 1.2  ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัยท่ีใชหลักการ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยผานประสบการณตรง ที่
หลากหลาย ใหเด็กมีอิสระในการเลือกและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง นํามาใชกําหนดเปนแนวทางใน
การจัดประสบการณใหสอดคลองกับเด็กปฐมวัย 
 1.3  ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู         
โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใน
รูปแบบที่เปดโอกาสใหเด็กไดฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ศึกษานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก



5  

ปฐมวัย ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 ท่ีรัฐบาลตระหนักถึงเยาวชนใหมีพลังความคิดสรางสรรค ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546ใหมีการจัดประสบการณท่ีหลากหลายกับเด็กปฐมวัย และศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู  เพ่ือนํามากําหนดองคประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ
และการออกแบบการจัดประสบการณ 
 1.4  ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการแกปญหาอยางสรางสรรค รูปแบบการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของออสบอรน (Osborn, 1963) ,ออสบอรนและปารน (Osborn and Parn, 
1967) ,ไอซัคเคนและ  ทริฟฟนเกอร (Isaken and Treffinger, 1985), ทริฟฟนเกอรและไอซัคเคน 
(Treffinger and Isaken, 1992) ,ไอซัคเคน (Isaken, 1993) ,ทริฟฟนเกอร ไอซัคเคนและดารวอล 
(Treffinger, Isaken and Dowal, 1994) และทอแรนซ (Torrance, 1965 : 1-200)  
กรอบแนวคิดทฤษฎี 

หลักการและแนวคิด 

ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (Piaget, 1964) บรูเนอร (Bruner, 1956) 
และไวกอตสกี้ (Vygotsky, 1986) ดังนี้ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท กลาววา 
กระบวนการทางสติปญญาของเด็ก มีลักษณะการซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เปนกระบวนการทาง
สมองในการรับประสบการณ และขอมูลมาสะสมเก็บไวเพ่ือใชประโยชน การปรับและจัดระบบ 
(accommodation) เปนการปรับประสบการณเดิมและประสบการณใหมใหเขากันเปนระบบที่ตน
สามารถเขาใจได เกิดเปนโครงสรางทางปญญาใหมขึ้น และการเกิดความสมดุล (equilibration) ความขัดแยง 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ  บรูเนอร (Bruner, 1963) เชื่อวาการจัดโครงสรางของความรูให
สัมพันธและสอดคลองกับพัฒนาการและระดับความพรอม ชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
การคิดแบบหย่ังรู (intuition) เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระ สามารถชวยพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรคได ประกอบกับแรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรู และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวกอตสกี้ กลาววา เด็กเรียนรูและพัฒนาสติปญญาจาก
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและการทํางานรวมกนั เมื่อเด็กเผชิญกับปญหา ที่ตองการแกไข เด็กตองการ
ไดรับความชวยเหลือจากผูใหญหรือผูมีประสบการณมากกวา มาทํางานรวมกัน ทําใหเด็กสามารถ
แกปญหาและเกิดการเรียนรูไดจากขอมูลพัฒนาการทางสติปญญา นํามากําหนดเปนรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R and D) นํามาเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ เด็กปฐมวัย ประกอบดวย 
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย ทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ การแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือใหไดรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยที่
สามารถนําไปใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัยไดใน
สภาพจริง 

 2. รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญ หลักการ
และแนวคิดพ้ืนฐาน วัตถุประสงค รูปแบบการจัดประสบการณ  การแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย ขั้นตอนของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
การประเมินผล พฤติกรรมบงชี้วาบรรลุวัตถุประสงค และเง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยไปใช โดยกระตุนใหเด็กใชจินตนาการ 
ความคิดสรางสรรคคิดหาเหตุผล ในการนําความรู ทักษะ และประสบการณที่มีอยูตามระดับ
พัฒนาการมาใช ในการแกปญหาดวยวิธีการซึ่งเปนของตนเอง มีลักษณะแปลกใหมตางจากสิ่งที่มีอยู
เดิมและ/หรือมีวิธีในการแกปญหาท่ีหลากหลายมากกวาหนึ่งแนวคิดหรือหนึ่งวิธี จนไดผลการคนพบ
วาเปนวิธีการท่ีสามารถใชในการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย (PISAA) ประกอบดวย 
5 ขั้นตอน คือ 

  2.1 ข้ันท่ี 1 การกําหนดปญหา (Problem Finding) หมายถึง การสังเกต สํารวจ รับรู 
และทําความเขาใจในสถานการณ หรือสภาพแวดลอม แลวนํามาสรุปสิ่งท่ีเปนปญหาและสาเหตุของ
ปญหา 
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  2.2 ข้ันท่ี 2 การคนหาความคิด (Idea Finding) หมายถึง การสืบคน การเก็บรวบรวม
ขอมูล และการคิดท่ีเปนไปไดสําหรับการแกปญหา 

  2.3 ข้ันที่ 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา  (Strategy Finding)  หมายถึง การนํา
ความคิดและเหตุผลมาตัดสินใจเลือกวิธี และวางแผนการแกปญหาตามลําดับขั้น 

  2.4 ข้ันท่ี 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) หมายถึง การปฏิบัติตามลําดับขั้นของ
วิธีการแกปญหาตามท่ีไดวางแผนไว 

  2.5 ข้ันท่ี 5 การประเมินผล (Assessment Finding) หมายถึง การนําเสนอผลท่ีไดจาก
ลงมือปฏิบัติมาอธิบาย หรือแสดงวาเปนวิธีการที่สามารถใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค และมี
ประโยชนอยางไร  

 3. ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย หมายถึง  ระดับ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับรู การทําความเขาใจกับปญหา และการคิดหาเหตุผลเพ่ือแสวงหาทางเลอืก
มาปฏิบัติในการแกปญหาดวยวิธีการใหมท่ีตางจากสิ่งท่ีมีอยูเดิม หลากหลายมากกวาหนึ่งวิธีหรือหนึ่ง
แนวคิด และทําการประเมินขอคนพบสําหรับการแกปญหา สามารถแกปญหาไดสําเร็จ โดยพิจารณา
ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐ มวัย 
ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 

  3.1 ความสามารถดานความเขาใจปญหาหมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใชคําถาม การอภิปราย และบอกสิ่งท่ีเปนปญหาในลักษณะแปลกใหมตางจากท่ี
พบหรือมีอยูเดิม และอธิบายสาเหตุของปญหามากกวาหนึ่งแนวคิด 

  3.2 ความสามารถดานการสืบคนขอมูล หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสมากกวาหนึ่งอยางในการสืบคนขอมูล และการนําเสนอผล         
การสืบคนขอมูล ดวยวิธีการและเหตุผลท่ีมากกวาหนึ่งวิธีหรือหนึ่งแนวคิด 

  3.3 ความสามารถดานการนําเสนอวิธีในการแกปญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการนําเสนอวิธีการในการแกปญหาท่ีเปนของตนเองมีความแปลกใหมตาง
จากท่ีพบหรือมีอยูเดิม และอธิบายขั้นตอนการแกปญหาไดตามลําดับ 
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  3.4 ความสามารถดานการปฏิบัติ หมายถึง ระดับพฤติกรรมความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการทีห่ลากหลายมากกวาหนึ่งวิธี ตามวิธีและขั้นตอนที่วางแผนไว 

  3.5 ความสามารถดานการประเมินผล หมายถึง  ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนของตนเอง มีความแปลกใหมตางจาก           
ท่ีพบหรือมีอยูเดิม และอธิบายขอสรุปถึงการนําผลการปฏิบัติมาปรับใชใหเกิดประโยชนมากกวาหนึ่ง
วิธีหรือหนึ่งแนวคิด 

 4. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยวามีองคประกอบท่ีใชเปนแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความสอดคลองของ
รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยโดยผูเชี่ยวชาญวามีความ
สอดคลอง ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ประกอบการใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และผลการศึกษานํารองกับกลุม
ตัวอยางกอนนําไปใชจริงวารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก สามารถนําไปใช ในการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยได 

 5. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการนํารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางในการจัดประสบการณตามรูปแบบ
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยวาสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัยใหผลเปนอยางไรโดยพิจารณาจากเกณฑท่ีกําหนด 
ดังนี้ 

  5.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหา
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อยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยสูงกวากอนการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  5.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัยสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.3 ผ ล กา รเ ปรี ย บเ ที ย บค วามส าม าร ถ ใน การ แ กป ญห าอ ย าง ส ร าง ส ร ร ค                  
ของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณ                  
การแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 4 ระยะ คือ กอนการจัดประสบการณ                    
หลังการจัดประสบการณคร้ังท่ี 1 หลังการจัดประสบการณครั้งที่ 2 และติดตามผลการจัดประสบการณ มี
พัฒนาการสูงขึ้นอยางเปนลําดับ และมีความคงทนของพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของเด็กปฐมวัยในระยะติดตามผลการจัดประสบการณ 

  5.4 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค วา ม รู ค ว าม เ ข า ใจ ข อ ง ค รู ป ฐ ม วัย เ กี่ ย ว กั บ รู ป แ บ บ                                         
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย อยูในระดับดีมากความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ และความสามารถในการจัดประสบการณของครูปฐมวัยตาม
รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก และ
ความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีมีตอรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 6. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 1, เด็กปฐมวัย อายุ 
4-5 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 2 และเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2552  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

 7. ครูปฐมวัย หมายถึง ผูปฏิบัติการสอนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3  ภาคเรียนท่ี 2                  
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานตัวแปร 

1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย (PISAA) ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

  1.1 ขั้นท่ี 1 การกําหนดปญหา (Problem Finding) 

  1.2 ขั้นท่ี 2 การคนหาความคิด (Idea Finding) 

  1.3 ขั้นท่ี 3 การเลือกกลวิธีการแกปญหา (Strategy Finding) 

  1.4 ขั้นท่ี 4 การลงมือปฏิบัติ (Action Finding) 

  1.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Assessment Finding) 

 2. ตัวแปรตาม คือ  ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

  2.1 ความสามารถดานความเขาใจปญหา  

  2.2 ความสามารถดานการสืบคนขอมูล  

  2.3 ความสามารถดานการนําเสนอวิธีในการแกปญหา  

  2.4 ความสามารถดานการปฏิบัติ  

  2.5 ความสามารถดานการประเมินผล  

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

  1.1 เด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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  1.2 ครูปฐมวัย ผูปฏิบัติการสอนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2.  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

  2.1 เด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทย าลัย ร าช ภัฏจั นทร เ ก ษ ม สั งกัดมหา วิทยาลั ยราช ภั ฏ จันทร เ กษ ม ภาค เ รี ยน ท่ี  2                            
ปการศึกษา 2552 ชั้นเรียนละ 2 หอง นํามาสุมหองเรียนดวยวิธีการจับฉลาก แบงเปนเด็กปฐมวัย ที่
ไดรับการจัดประส บการณแ ละเ ด็กปฐ มวัยท่ีไ ม ไดรับการจัดประส บการณตามรูปแ บบ                     
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

   2.1.1 เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 1 จํานวน 23 คน แบงเปนเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 13 คน และเด็กปฐมวัยท่ีไมไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10 คน 

   2.1.2 เด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 2 จํานวน 23 คน แบงเปนเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 13 คน และเด็กปฐมวัยท่ีไมไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10 คน  

   2.1.3 เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป กําลังเรียนชั้นอนุบาล 3 จํานวน 28 คน แบงเปนเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 13 คน และเด็กปฐมวัยท่ีไมไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 15 คน 

  2.2 ครูปฐมวัย ผูปฏิบัติการสอนชั้นอนุบาล 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
หองเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 คน  
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การออกแบบการวิจัย 

           การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ใชวิธีดําเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการศึกษาวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative 
Methods) รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)ตามแบบแผนการวิจัยแบบกําหนดกลุม
ควบคุม ทดสอบกอนและหลังการจัดประสบการณตอเนื่องตามเวลาท่ีกําหนด (Control-Group 
Interrupted  Time-Series Design) (Creswell 2003 : 169) ตามขั้นตอนดังนี้ 

                      ตอนท่ี 1 การวิจัย (Research : R) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) 

ตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย (Design and Develop : D1, D2) 

ตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R) เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดประสบการณ การ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย (Implement : I) 

ตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัด
ประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย (Evaluation : E) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย        

เครื่องมือสําหรับครูปฐมวัย           เครื่องมือสําหรับเด็กปฐมวัย 

1. แผนการจัดประสบการณตัวอยาง         1.  แบบทดสอบ 
2. คูมือครูสําหรับการใชรูปแบบการจัดประสบการณ       2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบประเมินความรูความเขาใจ         3.  แบบประเมินผลงาน 
4. แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ 
5. แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ 
6. แบบประเมินความคิดเห็นของครูปฐมวัย 
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การวิเคราะหขอมูล 
      โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาย ู(u-test) และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
ผลการวิจัย 

1. ผลการตรววจสอบความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญพบวาโครงรางรูปแบบการจัดการ
ประสบการณแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความเหมาะสมมาก ซึ่งแสดงวา 
รูปแบบการจัดการประสบการณแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยเปนรูปแบบการ
จัดประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชพัฒนาความสามารถในการจัดการประสบการณ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจัดการประสบการณแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย พบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถการจัดการประสบการณแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 กอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ.05 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล2 
และ 3 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัย คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ การจัดการประสบการณแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ.05 

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1,2 และ 3 ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลองคร้ังท่ี 1 หลังการ
ทดลองครั้งท่ี 2 และติดตามผลการทดลองพบวามีพัฒนาการสูงขึ้นอยางเปนลําดับ 

อภิปรายผล 
1.รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย อายุ 

3-4 ป เนื่องจากเด็กวัยนี้มีความอยากรู อยากเห็น เริ่มสํารวจสิ่งแวดลอม พยายามทําความเขาใจและ
อภิปรายโดยใชสิ่งท่ีตนเองเห็น ไดสัมผัส มีความเชื่อหรือรูสึกได กิจกรรมตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ มีลกัษณะของการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง ผานประสาทสัมผัสตามความ
สนใจของเด็กแตละคน ในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีครูคอยแนะนําชวยเหลือ และมีสื่อท่ี
เพียงพอและกระตุนความสนใจแกเด็กทําใหเด็กมีความพยายามในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

2. รูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยอายุ 4-6 ป เนื่องจากพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยนี้เปนไปอยางรวดเร็ว ท้ังใน
ดานการรับรู การเรียนรู และการแกปญหา ซึ่งเพียเจท (Piaget) เรียกวา ระยะแกปญหาดวยการรับรู ซึ่ง
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ความคิดรวบยอดและเหตุผลมีการพัฒนาขึ้นเปนไปตามวัย โดยเฉพาะ เด็กอายุ 4-5 ป เร่ิมมีความคิด
ฝนและมีความจําท่ีแมนยํา สามารถเชื่อมโยงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นพรอมกันมาเปนเหตุผลซึ่งกันและกัน 
ผูใหญมีบทบาทสําคัญตอการชวยใหความคิดความเขาใจและเหตุผลของเด็กมีความถูกตอง รูปแบบ
การจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยผูสอนตองพิจารณาจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยและมีความซับซอนมากขึ้น ครูและเด็กมีการปฏิสัมพันธใกลชิด 
รวมคิด และวางแผนการเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือท้ังครูและเด็ก คือ 
สวนหนึ่งมาจากเด็กตองการ สวนหนึ่งมาจากครูซึ่งเปนผูจัดสิ่งแวดลอม เพ่ือกอใหเกิดความสมดุล
ระหวางอิสรภาพและอํานาจของคร ู

3. ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางสมองในการแกปญหา ซึ่งเพียเจทไดเนนเรื่องนี้วา
เปนหัวใจสําคัญของพัฒนาการทางสติปญญา การท่ีครูสามารถจัดประสบการณ    ท่ีสอดคลองและ
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการยอมเปนการสงเสริมความสามารถทางสมองในการแกปญหา การจัด
ประสบการณใหเด็กไดฝกแกปญหาตามขั้นตอนดวยกิจกรรมท่ีเนนการใชประสาทสัมผัสและการ
ปฏิบัติจริง ทําใหเด็กไดรับการฝกฝน ใหมีการคิดหาเหตุผลและพยายามแกปญหาจากสิ่งท่ีเปน
รูปธรรม จากผลการทดลองเด็กปฐมวัยในทุกกลุมอายุมีพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค เกิดขึ้นจากปจจัย ท่ีประกอบดวย พัฒนาการทางภาษาท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว กิจกรรม
ท่ีเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง กิจกรรมมีความทาทายและไมยากเกินไป 
สิ่งแวดลอมสราง แรงจูงใจในการเรียนรู กิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการปฏิบัติตามศักยภาพ 
และ ครูมีความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของเด็กแตละคน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรควา ผูสอนตองออกแบบการสอนท่ีมุงเนน การ
แกปญหา การจัดการเปลี่ยนแปลงใชกระบวนการเรียนรูเปนทีมและจัดการเรียนรูที่ฝกใหเด็กคิดที่
หลากหลาย เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค  
ขอเสนอแนะ 
1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
            1.1 ผูดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยเริ่มต้ังแตเด็กปฐมวัย 
                1.2 ผูดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรไดนําความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย กําหนดในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
               1.3ผูดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถนํารูปแบบการจัดประสบการณการ
แกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย ไปประยุกตใชในการจัดประสบการณใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา 
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2.ขอเสนอแนะในการใชรูปแบบการจัดประสบการณ 
               2.1 ฝายวิชาการของสถานศึกษาควรมีการประชุมทําความเขาใจกับผูสอนเกี่ยวกับแนวทาง
ในการนํารูปแบบการจัดประสบการณไปใช ตลอดจนการติดตามและประเมินผล 
              2.2 ผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกบัรูปแบบการจัดประสบการณอยางละเอียด ให
ครบทุกขั้นตอน และอาจมีการขยายผลความรูความเขาใจไปสูกลุมผูสอนท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
             2.3 ผูสอนตองศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละพฤติกรรมและเครื่องมือการประเมินผลอยางละเอียด เพ่ือ
สามารถทําการประเมินผลไดตามวัตถุประสงค 
             2.4 ผูสอนสามารถนํารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียน 
3.ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

3.1 ควรทําการศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

3.2 ควรทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย แบบผูปกครองมีสวนรวม 

3.3 ควรทําการศึกษารูปแบบการจัดประสบการณการแกปญหาอยางสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยศึกษาตัวแปรท่ีอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย เชน การศึกษาอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง เปนตน 
                            3.4  ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนการแกปญหาอยางสรางสรรค ของ
ตางประเทศมาทดลองใชกับเด็กไทย 
 
อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย 
 
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ, รศ.ดร.สมบูรณ ชิตพงศ และ รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน. 
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