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1. ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
สั งคมไทยในยุ ค ศตวรรษที่ 21 เป็ น สั งคมแห่ งการเปลี่ ยนแปลงทางวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คนในสังคมจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
การเตรียมความพร้อมคนให้มีศักยภาพต้องมีการวิเคราะห์ความสามารถที่จาเป็นกับการมีชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อมและปัญ หาที่หลากหลาย นอกจากนีสังคมไทยจะต้องเตรียม
ความพร้อมตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะรวมตัวกันในปี พ.ศ.2558 เพื่อร่วมมือกันสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ กับสมาชิกอาเซียน เด็กปฐมวัยคือพลเมืองของประเทศไทย จึงได้รับผลกระทบเรื่องนี
เช่นกัน ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการให้การศึกษา (ผู้จัดการออนไลน์, 2554 : ออนไลน์)
การจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ อาเซี ย นโดย ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ เชี่ ย วชาญ ชุ ม ชน พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองร่ ว มกั น ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของเด็กไทยให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนว่า เด็กไทยควรมีทังด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน คือ ด้านทักษะพืนฐาน เช่น พูดภาษาได้อย่างน้อย 2 ภาษา ด้านทักษะพลเมือง ได้แก่ เคารพและ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ด้านทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน ได้แก่ เห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์เท่าเทียมกัน และด้านเจตคติ ให้มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย
เป็นต้น คุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยที่ควรมีความสมบูรณ์ทัง
กายและใจ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนันการเตรียม
เด็กปฐมวัยให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทังด้านความรู้ มีทักษะชีวิต ทักษะภาษา รักความเป็นไทย
และทักษะการคิดจึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง (ปากกาปฐมวัย, 2554 : ออนไลน์)
การคิดเป็นกระบวนการทางานทางสมองของมนุษย์ การคิดมีความสาคัญอย่างยิ่งในโลกปั จจุบัน
ซึ่งเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องอาศัยการคิดและการเรียนรู้ของสมองเป็นอย่างมาก การพัฒนาประเทศ

ให้ เจริ ญ ก้าวหน้ าต้อ งเริ่ม ต้ น พั ฒ นาสมองของประชากรตังแต่ อยู่ในครรภ์ ม ารดา เด็ก ปฐมวัยควรได้ รับ
การกระตุ้ น สมองให้ เกิ ด เครื อ ข่ ายเส้ น ใยสมองและจุด เชื่ อ มโยงต่ าง ๆ เพื่ อ ส่ งผลให้ เด็ ก เกิ ด การเรีย นรู้
และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน และการคิดมีห ลายรูปแบบ เช่น การคิดอย่างวิจารณญาณ การคิดอุปนัย
การคิดนิรนัย การคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงเหตุผล (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551 : 32-34)
ส าหรั บ ความสามารถในการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลเป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ในการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
เพราะความสามารถในการคิดเชิงเหตุ ผลเป็นลักษณะการคิดที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และ
คิดวิจารณญาณ เป็ น การคิดที่อาศัย หลักการหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมาสนับสนุนทาให้ การคิดมีโอกาส
ผิดพลาดน้อยและถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่พัฒนาให้สูงขึนได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543 :72)
จากทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของเพี ย เจต์ (Piaget) และบรุ น เนอร์ (Brunner) ได้ ใ ห้
ความหมายที่สอดคล้องกันว่า พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดเริ่มจากการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ระหว่ า งบุ ค คลกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม การคิ ด เป็ น กระบวนการที่ ใช้ ในการสร้ า งแนวคิ ด รวบยอด (Concept
formation) ด้ ว ยการจ าแนกความแตกต่ า ง การจั ด กลุ่ ม และก าหนดเรี ย กชื่ อ ข้ อ ความจริ ง ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ น กระบวนการที่ ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล รวมถึงการสรุป อ้างอิงด้วยการจาแนกรายละเอี ยด
การเชื่อมโยงความสั มพั น ธ์ของข้อมูล ที่ได้รับและนากฎเกณฑ์ ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีเหตุผ ล
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลของ รีเบอร์ (Reber, 1985 : 617) และ ฟรีแมน (Freeman,
1988 : 3-4) มีแนวคิด ที่ส อดคล้ องกัน ว่าการคิ ดเชิงเหตุผ ลมีความสั มพั น ธ์กับ การแก้ปั ญ หาเป็น พื นฐาน
นาไปสู่การคิดเชิงตรรกะเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญ หาด้ว ยความพอใจและยอมรับในวิธีแก้ปัญ หา เมื่อได้รับ
เหตุผลที่ถูกต้องเพียงพอ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้
ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สาคัญ (สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2547: 6) การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ครูจึงควรศึกษาก่อนว่าทักษะ
สาระการเรียนรู้ หรือประสบการณ์สาคัญใดที่จะจัดให้กับเด็ก แล้วจึงวางแผนการจัดกิจกรรมต่อไป
โรงเรียนบ้านวังหันนาดึง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จัดการเรียนการสอนในระดับชัน
ปฐมวัยแบ่งเป็น 2 ระดับชัน คือระดับชันอนุบาลปีที่ 1 และระดับชันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังหันนาดึง
เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากผลการประเมินเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ (สมศ.) รอบที่ 3
มีข้อเสนอแนะคือ ควรพัฒนาเด็กในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบ้ านวังหั นน าดึง (2554 : 2-3) เมื่อพิจารณาโดยรวมผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ
นับเป็นปัญหาที่จาเป็นเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องเร่งยกระดับคุณภาพในระดับปฐมวัยซึ่งเป็นพืนฐานของระดับ
การศึ กษาขันพื นฐานให้ สู งขึน เพราะถ้าเด็ กมี ความพร้อมในระดั บ ต่าก็จะเป็ น ปัญ หาในระดั บ ชันต่อ ไป
จากสภาพปัญหาและความสาคัญของกิจกรรมบูรณาการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ ทาการศึกษาเพื่อ
เตรีย มความพร้อมสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นและทั กษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรมบู รณาการประกอบ
หนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน” ให้กับเด็กปฐมวัย แล้วจะส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลได้
หรือไม่อย่างไร และจากการศึกษานีจะช่วยฝึกความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
บ้านวังหันนาดึง อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร และจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้ใช้เป็นแนวในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒ นาความสามารถ
ทางการคิด เพราะหากว่าเด็กปฐมวัยได้รับการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพย่ อม
เป็นการสร้างบุคคลคุณภาพให้สังคมสามารถพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนในยุคศตวรรษที่ 21

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย
ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรมบูรณาการ
ประกอบหนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน”
3. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนานวัตกรรมตามลาดับขันตอน 4 ขัน ดังนี
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21
3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับอาเซียน
4. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และบรุนเนอร์
(Brunner) แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลของรีเบอร์ (Reber) และฟรีแมน (Freeman)
ขั้นที่ 2 การวางแผนการจัดกิจกรรม
การวางแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการโดยการจัดหา/จัดทา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดป้า ย
นิเทศเรื่องราวของอาเซียน จัดมุมการศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี
1. จัดมุมการศึกษา ได้แก่ มุมบล็อก (บล็ อกอาเซียน) มุมหนังสือ (หนังสือภาพอาเซียน)
มุมสื่อ (หุ่นอาเซียน) มุมธรรมชาติ (สวนสัตว์อาเซียน)
2. จั ด กิจ กรรมหลั ก 6 กิจกรรม ได้แ ก่ 1) กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ (เคลื่ อนไหว
ประกอบเพลงอาเซียน แสดงการร้อง เต้น เลียนแบบการเต้นของประเทศในอาเซียน) 2) กิจกรรมสร้างสรรค์
(การระบายสีภาพ การประดิษฐ์ธงประจาชาติอาเซียน) 3) กิจกรรมเสรี (การเล่นตามมุมการศึกษาอาเซียน)
4) กิจกรรมกลางแจ้ง (การเล่นแบบเด็กแต่ละประเทศในอาเซียน) 5) เกมการศึกษา (จับคู่การแต่งกาย/จับคู่
ธงชาติกับบัตรคาประเทศ จับคู่ธงชาติ) และ 6) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (การเล่าเรื่องจากภาพ ให้เด็กได้
เรียนรู้ตาแหน่งของประเทศโดยดูจากแผนที่หรือลูกโลก และการใช้หนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน”)
3. การส่งข่าวสารและบทความเกี่ยวกับอาเซียนถึงผู้ปกครอง
ขั้นที่ 3 ดาเนินการสร้างนวัตกรรม
1. สร้างหนังสือประกอบภาพชุ ด“เรียนรู้อาเซียน” จานวน 6 เล่มคือ เล่มที่ 1เพื่อนเรา
ชาวอาเซียน เล่มที่ 2 ธงประจาชาติอาเซียน เล่มที่ 3 ดอกไม้ในอาเซียน เล่มที่ 4 การแต่งกายประจาชาติ
อาเซียน เล่มที่ 5 คาทักทายในอาเซียน และ เล่มที่ 6 อาหารในอาเซียน
2. สร้างแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการประกอบการใช้หนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน”
รายละเอียดของแผนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สาคัญ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล
3. น าหนั งสื อภาพและแผนการจัดกิ จรรมบูรณาการไปให้ ผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง
4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบด้านการคิดเชิงเหตุผลของ
กาญจนา บุญสารวย (2550) ประภานิช เพียรไพฑูรย์ (2553) และชนาธิป บุบผามาศ (2553)
5. สร้ า งแบบทดสอบการคิ ด เชิ งเหตุ ผ ล เป็ น แบบทดสอบที่ มี ค าถามเป็ น รูป ภาพแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือกมีเกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนนจานวน 30 ข้อ
6. น าแบบทดสอบไปให้ ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา โดยใช้ ค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) แล้วทาการคัดเลือกแบบทดสอบข้อที่ มีค่าดัชนีตังแต่ 0.50 ขึนไป

7. น าแบบทดสอบที่ แ ก้ ไขตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ย วชาญไปใช้ กั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไม่ ใช่
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 30 คน
8. นาแบบทดสอบมาตรวจคะแนนของเด็กแต่ละคนวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ ดังนี
8.1 หาค่าความยาก (p)
8.2 หาค่าอานาจจาแนก (r)
8.3 คั ด เลื อ กแบบทดสอบที่ มี ค่ าความยาก (p) ค่ าอ านาจจ าแนก (r) ตามเกณฑ์ ใ ห้
ครอบคลุมเนือหาสาระ จานวน 20 ข้อ
8.4 น าแบบทดสอบที่ คัด เลื อ กไว้ จานวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับ เด็กปฐมวัย โรงเรีย น
บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชรจานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง
8.5 จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ขั้นที่ 4 การหาประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยได้น าแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการประกอบหนังสื อภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน”และ
แบบทดสอบ ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาประสิทธิภาพตามขันตอนดังนี
1. การทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) นาแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ
ประกอบหนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน”และแบบทดสอบไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษา เนือหาและการใช้เวลาในการศึกษา ในขณะทดลองผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียน
บันทึกข้อบกพร่อง เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2. การทดลองภาคสนาม (Large Group Testing) นาแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการและ
หนั งสื อ ภาพที่ ได้ ป รั บ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้เพื่อ หาประสิ ท ธิภ าพ กับ เด็กปฐมวัยชั นอนุ บ าลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพ
เก็บคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน นาไปวิเคราะห์ห าค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตังไว้ 70/70 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.78 / 72.33
4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ความสามารถด้านการคิ ดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรมบูรณาการประกอบ
หนังสือภาพชุด “เรียนรู้อาเซียน” มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00
5. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
5.1 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านวังหันนาดึงได้รั บการส่งเสริมความสามารถด้านการคิ ดเชิงเหตุผล
และความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน
5.2 ครูควรศึกษาเอกสารหรือขันตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนจะทาการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย
5.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ควรเตรียมให้เพียงพอกับจานวนของเด็ก
5.4 ครูมีแนวทางในการส่งเสริมความคิดให้กับเด็กปฐมวัย
5.5 มีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในแนวทางที่ดี
6. การเผยแพร่
6.1 ระดับสถานศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานให้กับนักเรียนทังโรงเรียนจากการจัดนิทรรศการและ
เผยแพร่กับผู้ปกครองระดับปฐมวัยในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
6.2 ระดับเขตพื้นที่ ได้นาหนังสือประกอบภาพเผยแพร่ในงานศิลปหัตถกรรมของเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
6.3 ระดับภาคเหนือ ได้นาหนังสือประกอบภาพเผยแพร่ในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

