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บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง  3 – 4 ปี ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้ขั้นตอน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 16แผน แบบทดสอบความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
จ านวน 16 ข้อ และแบบบันทึกการสังเกตความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ด้วยข้อมูล
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหามีผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองจากการสังเกต
พฤติกรรม พบว่า เด็กมีความสามารถการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 
ค าส าคัญ : กิจกรรมประกอบอาหาร, กระบวนการสืบเสาะ, การแก้ปัญหา, เด็กปฐมวัย 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the effect of inquiry-based cooking 
activities on problem solving abilities of young children. The samples were 20 male and 
female first year preschoolers aged 3-4 years from the population of The Demonstration 
School of Ramkhamhaeng University (Elementary Level) in second semester, academic year 
2017. The instruments were 16 lesson plans of inquiry-based cooking activities, Problem 
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Solving Situational Test, and a problem-solving observation form for preschoolers. The 
statistics used to analyze data were mean and standard deviation. 

Content analysis was also used as a qualitative data analysis. It was found that the 
problem-solving ability level of the participants is higher than before the experiment.  
Keyword: Cooking Activities, Inquiry, Problem Solving, Young Children 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุง
ไปเรื่อยๆเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การรับส่งข้อมูล และวิทยาการต่าง ๆ 
เพ่ือมุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนการสอนด้านกระบวนการคิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึงเป็นกระบวนการส าคัญที่
จ าเป็นและควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง เพราะเป็นทักษะหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการคิดขั้นสูง 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2550)  เห็นได้ว่า การคิดเป็นจุดเริ่มต้นให้คนเราแสดงออกในสิ่งที่ดี 
เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์สามารถฝ่าฝันอุปสรรค ปัญหาต่าง  ๆ ได้ จะต้องเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของ
ความคิด การคิดที่ถูกต้องจะช่วยให้คนเรามีประสิทธิภาพแสดงออกในสิ่งที่ดี และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง สังคมอย่างเหมาะสม ดังนั้นถ้าเด็กรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง จะส่งผลให้ประเทศชาติมีประชากรที่ดี มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มุ่งส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ให้
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ให้มีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ จากมาตรฐานที่ 10 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้านเด็กควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็ก
ไม่ได้รับโอกาสให้คิดและแสดงความคิดบ่อยๆ เด็กก็ยอมคิดช้า การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซึ่งเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ดังที่ โกวิท วีพิพัฒน์ (2544) ได้เสนอแนวคิดเรื่องการ
จัดการเรียนสอนให้คิดเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยเฉพาะความสามารถใน
การแก้ปัญหานั้น ครูควรให้ความส าคัญทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Dewey, 1969ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการกระท าในสถานการณ์จริง ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นการจัด
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วนตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มี
ความอยากรู้ อยากเห็น ดังนั้นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัยได้ดีวิธีหนึ่ง คือการน าวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือการสอนแบบวิทยาศาสตร์มาใช้กับเด็กปฐมวัย 
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การจัดกิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เร้าความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กได้เป็น
อย่างดีโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติ อันน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งที่ยากขึ้น
จากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยการส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ตามแนวคิดของ (Dewey, 1969)กิจกรรม
ประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผ่านสื่อที่เป็นของจริง ผู้เรียนได้มีโอกาส
เลือก ตัดสินใจว่าควรใช้อุปกรณ์และส่วนผสมนั้นอย่างไรในการท าอาหารแต่ละรายการ การน าวัตถุดิบมาใช้
ประกอบอาหารรวมไปถึงการแก้ปัญหากับรายการอาหารที่ตนเองท าแล้วมีรสชาติอาหารที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิม 
จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เด็กต้องมีโอกาสและเวลาที่เพียงพอ
ที่เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างอิสระในขณะที่ลงมือท ากิจกรรมประกอบอาหาร เริ่มตั้งแต่ตั้งการตั้งค าถามในสิ่ง
ที่ตนเองสงสัยเกี่ยวกับรายการอาหารที่จะลงมือท า ต่อมาเด็กจะท าการค้นหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยจาก
แหล่งข้อมูลที่เด็ก ๆ สนใจ เมื่อได้ค าตอบที่พอใจแล้วเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหาร และน าเสนอ
วิธีการท า เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนการท าอาหารตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย แต่ละขั้นตอนใน
การท าอาหารผู้เรียนได้ใช้ มือ หู ตา จมูก ลิ้น ได้ลองผิดลองถูก ระหว่างท าอาหาร ซึ่งกิจกรรมประกอบอาหาร
นี้ไม่ได้แค่ช่วยให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาเป็นแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนได้ด้วย 

ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เนื่องจากรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 – 4 ของคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  พบว่า การ
จัดการศึกษาปฐมวัยขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น จัดการเรียนรู้ให้เด็กท่องจ าอย่างเดียวไม่
ส่งเสริมให้เด็กคิด การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัว เร่งสอนอ่านเขียนให้กับเด็ก เกิดระดับ
ความสามารถของเด็กที่ควนจะได้รับ ไม่ให้อิสระในการแสดงออก ห้ามให้เด็กพูด ให้นั่งเงียบ ๆ เป็นผู้ฟังครู
เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เด็กไม่สามารถคิดได้ด้วยตนเอง เนื่องจากขาดความสามารถทางการคิด การสอนคิด
จึงมีคามส าคัญมาในปัจจุบันนี้และให้ความส าคัญในการสอนคิด (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 
2544)  จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหา เพราะกิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีความ
สนุกสนาน สามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่ดีได้เพราะเด็กปฐมวัย มีความอยากรู้ อยากเห็น มี
ความท้าทาย เรียนรู้ผ่านการเล่น การกระท า ได้กินได้ชิมรวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนผสมในการ
ท าอาหาร ซึ่งในขณะที่เด็กได้ลงมือท าอาหาร เด็กจะไม่ทราบเลยว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในขณะท าอาหาร เด็ก
จะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองในแต่ละขั้นตอนที่ลงมือท าอาหาร เพ่ือให้อาหารออกมามี
รสชาติที่ดี เมื่อเด็กสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ก็จะสร้างความมั่นใจให้ตนเองได้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
ไม่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ก็สามารถแก้ปัญหาได้และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
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วิธีการด าเนินการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาในรูปแบบของการศึกษากึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล

การจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุระหว่าง  3 – 4 ปี ที่ก าลัง

ศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
ประถม) กรุงเทพมหานครจ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 20คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เนื่องจากผู้ศึกษาเป็นครูประจ าชั้น 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จ านวน 16 แผน 
2. แบบทดสอบความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยจ านวน 16 ข้อ 
3. แบบบันทึกการสังเกตความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยมีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
1. ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อายุ 3- 4 ปี) และตัวอย่างแผนการจัด

ประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา ของกรรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546) 
2. ศึกษาต ารา หรือเอกสารที่มีเนื้อเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  
3. จากการศึกษาเอกสาร หนังสือและรายการอาหารที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษาได้น าเอกสารมา

ท าการเลือกรายการอาหารได้ทั้งหมด 8  รายการที่เหมาะสมกับการส่งเสริมกระบวนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ประกอบด้วยกิจกรรม 
8กิจกรรม ได้แก่ สลัดโรลพุดดิ้งแสนหวาน เปาะเปี๊ยะทอดกรอบ บัวลอยแฟนซี ทอดมันผักแสนอร่อย
ทับทิมกรอบ เจียวทรงเครื่อง กล้วยทอดกร๊อบกรอบ 

4. สร้างแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่
สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ มีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม ขั้นท าการส ารวจตรวจสอบเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขั้นตอบค าถามที่ตั้งข้ึน โดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผล 
และขั้นน าเนอผลการส ารวจตรวจสอบให้ผู้อ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถในการจัด
กิจกรรมผู้ศึกษาด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 16 แผน โดยใน 1 
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สัปดาห์ จะด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 แผน คือ วันอังคารและวันพุธโดยจัดกิจกรรมวันละ 
45 นาที แต่ละกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
 

วันที่ 1 เป็นขั้นตั้งค าถามกับการส ารวจ สืบค้นข้อมูล 
ขั้นน าเป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง ปริศนาค าทาย ค าคล้องจองที่เป็น

เรื่องราวน าไปสู่เนื้อหาในการท ากิจกรรม 
ขั้นด าเนินกิจกรรม  

ขั้น 1 ขั้นการตั้งค าถาม: เป็นขั้นของการมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในสิ่งที่ตนเอง
อยากรู้ สงสัยว่าสิ่งที่เห็นนั้นท ามาจากอะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีข้ันตอนการท าอย่างไร  
ขั้น 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล: เป็นขั้นที่เด็กจะต้องลงมือส ารวจ สืบค้นหาข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆที่เด็กสนใจ ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งข้อมูลในโรงเรียน บ้าน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ได้ค าตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยอยากรู้  

ขั้นสรุป เป็นขั้นที่เด็กและครูช่วยกันสรุปข้อมูลจากที่เด็ก ๆ ได้ไปส ารวจสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปจัดกิจกรรมในวันถัดไป 
 

วันที่ 2 เป็นขั้นตอบค าถามกับการน าเสนอผลงาน 
ขั้นน าเป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้ไปส ารวจ สืบค้นหาข้อมูล เพ่ือเป็น

การน าไปสู่ขั้นตอนในการท ากิจกรรม 
ขั้นด าเนินกิจกรรม  

ขั้น3 ขั้นตอบค าถาม: เป็นขั้นที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจากสิ่งที่ตนเองหาค าตอบมา ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
การเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองในขณะท ากิจกรรม  

ขั้นสรุป 
ขั้น4 ขั้นน าเสนอผลงาน: เป็นขั้นตอนที่เด็ก ๆ จะต้องน าเสนอวิธีการและขั้นตอนการท ากิจกรรม รวมไปถึง
วิธีการแก้ปัญหาในขณะที่พบเจอกับปัญหาในขณะท ากิจกรรม 

1. น าแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จ านวน 16 แผนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน เพื่อพิจารณาคุณภาพ ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไข โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

2. น าแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญโดยให้
ปรับเนื้อหาในขั้นตอนของการใช้ค าถามในแผนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปทดลองใช้กับเด็กชั้น
อนุบาลที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี จ านวน 20 คน ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 
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3. น าแผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เ พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลอง 

 

การสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
 การสร้างแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546และ2560 ส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี 
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและเครื่องมือวัด วิธีการสร้างแบบ

ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ของ หนึ่งฤทัย เพ็ญสมบรูณ์ (2552)  อรกช 
อุดมสาลี (2555)  ดวงพร ผกามาศ (2544) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบการแก้ปัญหา 
และน ามาดัดแปลงหรือจัดท าเป็นแบบประเมินการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

3. ด าเนินการสร้างแบบประเมินในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จ านวน 16 ข้อ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเป็น
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมรวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ทดแทนได้อย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วย  

1. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ลักษณะใกล้เคียงกับอุปกรณ์เดิมและสามารถใช้ทดแทนกันได้ จ านวน 4 
ข้อ 

2. การเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่หลากหลาย จ านวน 4 ข้อ 
3. การแยกแยะรสชาติเพ่ือให้ได้รสชาติที่เหมาะสมกับอาหาร จ านวน 4 ข้อ 
4. วิธีการหรือข้ันตอนในการประกอบอาหาร จ านวน 4 ข้อ 

4.   น าแบบประเมินการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของผู้เชียวชาญโดยแนะน าให้ใช้รูปภาพและเนื้อหาที่มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมกับวัย 

6. น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบกับเด็ก
ชั้น อนุบาลปีที่1 ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนของ
แบบประเมิน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 

7. น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การสร้างแบบบันทึกความสามารถในการแก้ปัญหา 
การสร้างแบบบันทึกความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยมีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546และ2560 ส าหรับเด็กอายุ 3-4 ปี 
2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการสร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ และหลักการจัดการเรียนรู้ 
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3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบบันทึกความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จากเอการ ต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาดัดแปลงหรือจัดท าเป็นแบบบันทึกในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

4. ด าเนินการสร้างแบบบันทึกในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ผู้ศึกษาน าคะแนนที่ได้จากการประเมินครั้งแรกและครั้งหลังของเด็กกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

ผู้ศึกษาได้บันทึกความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Content Analysis) 

 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยผู้ศึกษาได้น าเสนอผล
การศึกษา ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนทดลองและหลังทดลอง
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ คะแนนความสามารถการ
แก้ปัญหาก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 และผลหลังการทดลองของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม  S.D. 
ก่อนการทดลอง 16 6.4 1.23 
หลังการทดลอง 16 14.55 0.83 





8 
 

ตารางท่ี 2ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง 

 
 

ความสามารถการแก้ปัญหา 

 
 

คะแนนเต็ม 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

 S.D.  S.D. 

การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม 4 1.70 0.57 3.60 0.50 

การเลือกใช้วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารที่หลากหลาย 

4 1.65 0.59 3.50 0.51 

การแยกแยะรสชาติ 4 1.50 0.51 3.75 0.44 

วิธีการหรือข้ันตอนในการ
ประกอบอาหาร 

4 1.55 0.60 3.65 0.49 

 

จากตารางท่ี 2พบว่า คะแนนความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยก่อนทดลองเท่ากับ 1.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 
3.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านการเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยก่อน
ทดลองเท่ากับ 1.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.50 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 ด้านการแยกแยะรสชาติมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 1.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
และค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ด้านวิธีการหรือขั้นตอนในการประกอบ
อาหาร มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 1.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.65 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 โดยรวมเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในแบบทดสอบความสามารถการ
แก้ปัญหาทั้ง 4 ด้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

 

ข้อวิจารณ์ 
 การศึกษาครั้งนี้ วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการท า
กิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยผลการศึกษาพบว่าหลังการจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหามีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ ผู้ศึกษาได้มีข้อ
วิจารณ์ ดังนี้ 
 ผลจากการศึกษา พบว่า จากการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยจากคะแนน
เต็ม 16 คะแนน ก่อนการทดลอง เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ 6.4 และ
หลังจากท่ีเด็กได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นมีส่วนร่วมในการตั้งค าถาม ขั้นท าการส ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ขั้นตอบค าถามท่ีตั้งขึ้นโดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผล และขั้นน าเสนอผลการ
ส ารวจตรวจสอบให้กับผู้อ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์  รวม 16  
ครั้ง ผลของการประเมินการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน หลังการทดลอง เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา เท่ากับ 14.55 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองจะเห็นได้ว่าค่า
คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น แสดงว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยส่งผลให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของปฐมวัยสูงขึ้นได้ 
 จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยจาการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาที่สูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้
กระบวนการวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือท า ท าให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส
ทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในขณะท ากิจกรรมต่างๆ เด็กต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหา ในขณะท าอาหาร
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กฝึกปฏิบัติ ใน
สถานการณ์จริงที่ต้องพบเจอกับปัญหาในระหว่างการประกอบอาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลองท าในสิ่งที่ตนเองสนใจ ชอบลงมือปฏิบัติ เป็น
วัยที่มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสูง เมื่อเด็กได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้วยการจัดกิจกรรมประกอบ
อาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2555) ที่กล่าวว่าการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ หมายถึง การด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่
ผู้สอนช่วยอ ายวนความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ 
การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การน าเสนอและการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นการจัดกิจกรรมตาม
แนวคดิของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขั้นตอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ไว้ 4 ขั้นตอนด้วยกัน 1. การมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ขั้นนี้เด็กจะต้องรู้จักการตั้ง
ค าถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยโดยใช้ค าถามง่าย  ๆ  เช่น ท าไหม อย่างไร  2. การท าการส ารวจตรวจสอบเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การค้นหาค าตอบจากการส ารวจ สัมภาษณ์ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต 3. 
การตอบค าถามที่ตั้งขึ้นจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหาร 4. การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบ
ให้ผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น น าเสนอผ่านการวาดภาพประกอบ การสื่อสารด้วยการสนทนาพูดคุยกับเพ่ือน 
สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถส่งเสริม
ให้เด็กมีความสามารถแก้ปัญหาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองดีขึ้น  
นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการวิธีสืบเสาะหาความรู้นั้น สื่อวัสดุสิ่งของ
ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะเด็กได้ลงมือ
แก้ปัญหาจากกิจกรรมที่ท า ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง เรียนรู้ เกี่ยวกับ
รูปร่างลักษณะ ขนาด รวมไปถึงขั้นตอน วิธีการปรุงอาหารที่จะท าให้มีกลิ่นและรสชาติอาหารที่ดีซึ่งสอดคล้อง
กับ อัญชลี ไสยวรรณ (2554 : online) ที่กล่าวว่า สื่ออุกปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารและเนื้อหาความรู้
ต่าง ๆ ที่น าไปสู่เด็กมีส่วนท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดขึ้น ช่วยให้เด็กได้
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เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการจัด
กิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในครั้งนี้สังเกตได้ว่า เด็กที่มีการส่งเสริมทางด้าน
พัฒนาการท่ีดีจะสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ดี มีการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านการ
แก้ปัญหาได้เป็นล าดับขั้นตอน มีความเชื่อม่ันในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองท่ีดีตามล าดับ 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับครู ผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย โดยผู้ที่จะใช้
วิธีหรือกระบวนการในแบบนี้จะต้องจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
เปิดโอกาสให้เด็กได้ สังเกต ซักถาม ส ารวจ ตรวจสอบ สืบค้นหาค าตอบตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาตอบ
ค าถามท่ีสงสัย และน าเสนอผลการส ารวจให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ ซึ่งเด็กจะมี
พัฒนาการที่ดีทางด้านความสามารถการแก้ปัญหาได้นั้น เด็กจะต้องได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ 
1. ในการจัดกิจกรรมประกอบอาหารควรมีการสอบถามข้อมูลหรือประสบการณ์การท าอาหารกับเด็ก 

เพ่ือที่ครูจะได้จัดสรรกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับประสบการณ์และความสามารถของเด็กแต่ละคน 
รวมไปถึงความสนใจหรืออาหารจานโปรดของเด็ก 

2. ในการจัดกิจกรรม ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย ไม่ซ้ ากัน มีความปลอดภัยส าหรับ
เด็กเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันและควรฝึกให้เด็กมีส่วนร่วม
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 

3. ในการจัดกิจกรรมครูควรเพ่ิมระยะเวลาในการประกอบอาหารเพ่ือให้เด็กได้มีอิสระในการคิด
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหารเพื่อสีสันในการรับประทานอาหาร 

4. ในการจัดกิจกรรมประกอบอาหารเพ่ือส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหาของเด็ก ควรจัดบรรยากาศ 
สถานที่ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เช่น สถานที่บริเวณนอกห้องเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิด
ใหม่ ๆ ที่จะสร้างสรรค์อาหาร มีสุนทรียภาพในด้านความคิดแก้ปัญหาของเด็ก 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรน ากิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปส่งเสริมหรือพัฒนาการ

ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น พัฒนาการด้านการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มของเด็กปฐมวัย  

2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพ่ือพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย เช่น การจัดประสบการณ์เล่านิทานแบบไม่จบ
เรื่อง การจัดประสบการณ์นอกห้องเรียนโดยใช้ผังกราฟฟิกส์ เป็นต้น 
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