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บทที่ 3 
 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ใน

รายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ในประเด็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนจัดเรียนรู้แบบเชิงรุก ของนักศึกษา

ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยมี

วิธีด าเนนิการวิจัยดังนี้ 

 

1. แบบแผนกำรวจิัย 

 การวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของการบูรณาการ

การวิจัยกับภารกิจ 4 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภารกิจด้านการจัดการเรียน

การสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบเชงิรุก (Active Learning) ไปพร้อมกัน 

 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง /กลุ่มเป้าหมาย 

ประชำกร คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน  

กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 60 คน  ที่ลงทะเบียนเรียนใน 

รายวิชารายวิชา1204 การพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2560  

 ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active Learning)       

ตัวแปรตำม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

และความพึงพอใจตอ่การจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก 
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3. วธิีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

มีรายละเอียดังนี ้

3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากเอกสาร 

บทความวิจัย และงานวิจัย เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย 

3.2 น าโครงสร้างเนื้อหา การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ทักษะการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยน ามาเป็นแนวทางในการ

ศกึษาวิจัยและสร้างเครื่องมอืใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตรท์างการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมให้การด าเนนิงานบรรลุผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

3.2.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการรู้แบบเชิงรุก Active 

Learning ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity - Based Learning) 

ประกอบด้วย 

- กิจกรรม Check in ประกอบด้วย กิจกรรมเทียนท่องใจ กิจกรรมเล่า

ความดกีิจกรรม Well come to My life กิจกรรมนั่งสมาธิ  กิจกรรม Brain Gym 

- กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุต ิ(Role Play) 

- กิจกรรมเขียนข้อความสั้นๆ (One-minute Paper) 

- กิจกรรม คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน (think-pair-share)   

- กิจกรรม การอภิปรายกลุ่มย่อย  (Small Group Discussion)     

- กิจกรรม ระดมความคดิ (Brainstorming) 

- กิจกรรมออกและสรา้งสรรคค์ู่มอืทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมออกแบบการเขียนแผนจัดประสบการณ ์

- กิจกรรมจ าลองการจัดประสบการณส์ าหรับเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงรว่มใจ (Collaborative learning  

group)  (สะท้อนคิด) 

2) การเรียนรูโ้ดยการสบืค้น (Inquiry-Based Learning)  ประกอบด้วย 

- สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย-เขียนรายงาน-น าเสนอ 
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- สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการสืบค้นงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวกับข้อง

กับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

- สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่ส ารวจประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

- สืบค้นข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองแลและครู 

- สืบค้นข้อมูลและเขียนสรุปเนื้อหาในบันทึกองค์ความรู้ (Learning Log) 

3) การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) ประกอบด้วย 

- เขียนโครงการบริการวิชาการ 

- มอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ ดังนี ้ 

- หัวหน้าโครงการ รองหัวหน้าโครงการ เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่าย

ประสานรถ ฝา่ยสวัสดิการ  ฝา่ยอาคารสถานที่  ฝา่ยด าเนินกิจกรรม ฝา่ยสื่อและเทคโนโลยี 

- ประชุมอย่างมีสว่นร่วมเพื่อวางแผนการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 

- ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- ประเมินผลการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 

- สรุปความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ ในประเด็นดังนี ้ความ 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ความรู้ที่ได้รับและการ

น าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพครู 

4) การเรียนรูท้ี่เน้นทักษะการคิด (Thinking Based Learning) ประกอบด้วย 

- ใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการตั้งค าถาม

ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

- ใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการออกแบบ

เล่มคู่มอืการส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับแจกผู้ปกครองและครู 

- ใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการสรุปองค์

ความรู ้(Learning Log) 

- ใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ประกอบการเขียน

แผนจัดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับทักษะการคิด 

- ใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการจัดกิจกรรม 

ที่สง่เสริมทักษะการคิดให้เด็กปฐมวัยในสถานศกึษาและชุมชน 
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5) การเรียนรูเ้ชงิประสบการณ์ (Experiential Learning)  ประกอบด้วย 

- ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มาให้ความรู้

เกี่ยวกับ การจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21และการสัมภาษณ์เชิงลึกในการลงชุมชน 

- มีประสบการณ์จากการที่ได้ส ารวจข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมปิัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

- มีประสบการณ์จากการการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด

ส าหรับเด็กปฐมวัยในห้องเรยีน 

- มีประสบการณ์จากจัดท าโครงการบริการวิชาการในสถานศึกษา

และชุมชน  

- มีประสบการณ์จากการได้น าเล่มคู่มือส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับ

เด็กปฐมวัยให้กับคุณครูและผู้ปกครองที่อยู่ในชุมชน 

3.2.2 ด้านการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการจัดการเรียนการสอน

และนักนักศกึษามีสว่นร่วมในกระบวนการวิจัยตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1) อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และเรื่อง การเก็บข้อมูลเชิงพืน้ที่และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) ส ารวจข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน  

3) วิเคราะห์เลือกกลุ่มตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อน าไปออกแบบกิจกรรมที่จะน าไปจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

4) ออกแบบเครื่องมือในการบริการวิชาการในสถานศึกษาและชุมชม 

ประกอบด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดและเล่มคู่มือส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็ก 

แก่ครูและผูป้กครอง 

5) น าเครื่องมือไปบริการวิชาการในสถานศกึษาและชุมชน 

6) วิเคราะหข์้อมูล 

7) สรุปผลขอ้มูล 

3.2.3 ด้านศลิปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในชุมชน จ านวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย 
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- ประเพณีเล่นลูกช่วง บ้านม้งดอยปุย หมู่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

- ประเพณีตานก๋วยสลาก บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลลวงเหนือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่  

- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยเกิ้ง หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอย

เต่า จังหวัดเชยีงใหม่ 

- การท ากระดาษสา หมู่ที่ 3 ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

- การท าขา้วหนุกงา   

- การท าข้าวต้มมัด ชนเผา่กระเหรี่ยง บ้านปางลัน หมู่ 6 ต าบลป่าแป๋ 

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ 

2) น าประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญา มาออกแบบกิจกรรมที่

ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

3) ปฏิบัติจริงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการ

บูรณการประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญา และการใช้ แผนผังความคิด (Graphic 

Organizer) ในการเขียนแผนจัดประสบการณ์ จ านวน 6 กลุ่ม 

4) สรุปผลการประเมินการจัดประสบการณ์  โดยประเมินการจัด

ประสบการณ์โดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อนประเมินและประเมินตนเอง จากนั้นเลือกนักศึกษากลุ่ม

สามารถจัดประสบการณแ์ล้วได้คะแนนสูงสุด จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

4.1 ประเพณีเล่นลูกช่วง บ้านม้งดอยปุย หมู่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอ

เมืองจังหวัดเชยีงใหม่ 

4.2 ประเพณีตานก๋วยสลาก บ้านลวงเหนอื หมู่ที่ 5 ต าบลลวงเหนือ

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่ 

3.2.4 ด้านบริการวิชาการ จัดท าโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัด

ประสบการณ์ทักษะการคิดส าหรับ เด็กปฐมวัยและการให้ความรู้ทักษะการคิดส าหรับเด็ก

ปฐมวัยแก่ครูและผูป้กครอง แก่โรงเรียนจ านวน 2 โรงเรียนและชุมชน จ านวน 2 ชุมชน ดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้านม้งดอยปุย และชุมชนบ้านม้งดอยปุย ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

2) โรงเรียนบ้านลวงเหนือ และชุมชนบ้านลวงเหนือ  อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม่ 
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3.3 น าโครงสร้างเนื้อหาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และทักษะ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการ

คิดส าหรับเด็กปฐมวัย  

3.4 ศกึษาค าอิบายรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย และออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม            

ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ดังตารางนี้ 

 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงการจัดการเรยีนรู้แบบเชงิรุก ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) วิชาการ 

พัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีน 

กำรสอนแบบเชิงรุก  

(Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

1 ปฐมนิเทศ 1) กิจกรรมแรกรับประทับใจ 

2) ชีแ้จงแนวการสอน การ

ประเมินผล 

3) Pretest 

- แบบทดสอบก่อน

เรียนPretest 

2-3 บทที่ 1 

ความหมาย  

ขอบข่าย และ

ความสัมพันธ์

ของสมองกับ

การพัฒนา

กระบวนการ

คิด 

1) กิจกรรม Check in (เพลง) 

2) อภปิรายและระดม

ความคิด 

3) สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ

ที่หลากหลากเช่น เกม เพลง 

วีดิทัศน ์นทิาน กลอน เป็น

ต้น 

4) อธิปรายและสรุป 

 

1) ทักษะการ  

ท างานร่วมกัน 

2) ทักษะการ

ใช้สื่อ 

เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

 

1) แบบประเมิน

ชิน้งาน 

2) แบบประเมิน

ทักษะการท างาน

ร่วมกัน 

3) แบบประเมิน

ทักษะการใช้

เทคโนโลย ี
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีน 

กำรสอนแบบเชิงรุก  

(Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

  5) มอบหมายงานบันทึก

Learning Log 

3) ทักษะการ

สื่อสาร 

4) แบบประเมิน

ทักษะการสื่อสาร 

5) แบบประเมิน 

Learning Log 

4 บทที่ 2  

ทฤษฎีที่

สัมพันธ์กับ

การพัฒนา

ทักษะการคิด 

1) กิจกรรม Check in (นั่ง

สมาธิ) 

2) กิจกรรม คดิ-จับ 

3) กลุ่ม-แลกเปลี่ยน 

4) วิเคราะหเ์นื้อหาเขียน

ข้อความสั้นๆ น ามาติดบนผัง

ความคิด  

5) อธิปราย เปรียบเทียบ

และสรุปเนือ้หาร่วมกัน

บันทึก Learning Log 

1) ทักษะการ 

ท างานร่วมกัน 

2) ทักษะการ

สื่อสาร 

1) แบบประเมิน 

ผลงานแบบ 

2) ประเมินทักษะ 

การท างาน

ร่วมกัน 

3) แบบประเมิน 

4) ทักษะการ

สื่อสาร 

5) แบบประเมิน 

Learning Log 

5 บทที่ 3  

การจัดการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

1. สมองกับ 

การเรียนรู้

โดยใช้สมอง

เป็นฐาน : 

BBL 

 

1) กิจกรรม Check in (Brian 

Gym) 

2) แบ่งกลุ่มสบืค้นเนื้อหา

จากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ 

3) น าเสนอข้อมูลที่ 

หลากหลาย เชน่ การแสดง

บทบาทสมมุต ิละคร หรอื 

รายการโทรทัศน์ 

4) อธิปรายและสรุป 

5) บันทึก Learning Log 

1) ทักษะการ

การท างาน

ร่วมกัน 

2) ทักษะการ

สื่อสาร 

3) ทักษะการใช้

สื่อ เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

1) แบบประเมิน

ทักษะการท างาน

ร่วมกัน 

2) แบบประเมิน

ทักษะการสื่อสาร 

3) แบบประเมิน

ทักษะการใช้

เทคโนโลย ี
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

แบบเชิงรุก 

 (Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

 2. EF กับ 

การพัฒนา

สมอง 

3. การ 

เรียนรู้แบบ 

Active 

Learning 

4. การ

จัดการเรยีนรู้

ในศตวรรษที่ 

21 

  4) แบบประเมิน 

Learning Log 

 

6-7 บทที่ 4  

การจัด

ประสบการณ์

เพื่อพัฒนา

ทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

1) กิจกรรม Check in (เล่า

ความด)ี 

2) กิจกรรมตามหาขุมทรัพย์

ความรู ้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวเนื้อหาในบทเรียน  

3) บันทึกข้อความสั้นๆ 

เกี่ยวกับค าถามที่สง่เสริม

ทักษะการคิดและน ามาติด

บนกระดาน 

4) อธิปรายและสรุปร่วมกัน 

5) บันทึก Learning Log  

1) ทักษะการ

ท างานร่วมกัน 

2) ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ 

 

1) แบบประเมิน

การท างาน

ร่วมกัน 

2) แบบประเมิน

ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ 

3) แบบประเมิน 

Learning Log 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

แบบเชิงรุก 

 (Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

7-12 บทที่ 4  

การจัด

ประสบการณ์

เพื่อ 

พัฒนาทักษะ

กระบวนการ

คิด 

 

บทที่ 5  

การ 

ประเมินผล 

1) กิจกรรม Check in (Well 

come to my life) 

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์ทักษะ

การคิด 

3) ออกแบบเครื่องมือในการ

ประเมินทักษะการคิดส าหรับ

เด็กปฐมวัย 

4)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝกึ

การออกแบบ 

5) เครื่องมือในการประเมิน 

1) ทักษะการ

ท างานร่วมกัน 

2) ทักษะการ

คิดสร้างสรรค์ 

3) ทักษะการ

แก้ปัญหา 

4) ทักษะการใช้

เทคโนโลย ี

5) ทักษะการ

การสื่อสาร 

6) เป็นพลเมือง

ที่ดทีักษะการ

สื่อสาร 

1) แบบประเมิน

ทักษะการท างาน

ร่วมกัน 

2) แบบประเมิน

ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ 

3) แบบประเมิน

ทักษะการ

แก้ปัญหา 

4) แบบประเมิน

ทักษะการใช้ 

 กระบวนการ

คิด 

 

บทที่ 6  

บทบาทครู

และ

ผูป้กครองใน

การส่งเสริม

ทักษะการคิด 

ผลทักษะการคิดจัดการ

เรียนรู้ โดยใหน้ักศึกษา

แบ่งกลุ่ม 5-6 กลุ่ม แบ่ง

หนา้ที่รับผดิชอบและ

ด าเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1 ระดมความคิดเลือก

หัวข้อเลอืกที่จะจัด

ประสบการณใ์ห้กับเด็ก

ปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นหรอื

วัฒนธรรม โดยผู้เรยีนจะลง

พืน้ที่ในการสบืค้นขอ้มูลมา

ก่อนแล้ว 

5) เทคโนโลย ี

แบบประเมินการ

ปฏิบัติจริงในการ

จัดในการจัด

ประสบการณ์ 

6) แบบประเมิน

ทักษะการเป็น

พลเมอืงที่ดี 

7) แบบประเมิน

ทักษะการสื่อสาร 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

แบบเชิงรุก 

 (Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

  5.2 ออกแบบแผนจัด

ประสบการณแ์ละกิจกรรม

การเรียนรูท้ี่พัฒนาทักษะ

การคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

5.3 ออกแบบเครื่องมือใน

การประเมนิผลทักษะการ

คิดให้สอดคล้องกับการจัด

ประสบการณ์ 

5.4 น าเสนอแผนจัด

ประสบการณแ์ละเครื่องมอื

ประเมินผล ให้ผู้สอน

พิจารณาเบือ้งตน้ 

5.5 จัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

คิดของเด็กปฐมวัยในชั้น

เรียน ณ สถานศกึษาชุมชน

เป้าหมาย 

6) ประเมินผลการจัด

ประสบการณ์โดยประเมิน

ตนเอง เพื่อนประเมิน และ

ผูส้อนประเมิน 

7) อธิปรายและสรุปร่วมกัน 

และเลือกกิจกรรมที่

นักศึกษาคิดว่ามีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

แบบเชิงรุก 

 (Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

  ทักษะการคิดที่ดีสุด จ านวน 

2 กลุ่ม 

  

  8) จากนั้นนักศกึษาหลอม

รวมกลุ่ม ใหเ้หลือ 2 กลุ่ม

เพื่อจัดประสบการณ์ใหก้ับ

เด็กในชุมชนเป้าหมาย 

9) ออกแบบแบบสัมภาษณ์ 

บทบาทของครูและ

ผูป้กครองในการส่งเสริม

กระบวนการคิดในเด็ก

ปฐมวัย 

10) มอบหมายใหน้ักศึกษา

ลงชุมชน เพื่อเลอืก

สถานศกึษา จ านวน 1 แหง่/ 

1 กลุ่ม และวางแผน

ด าเนนิการดังนี้ 

10.1 ให้ความรู้คุณครู / 

ผูป้กครอง เกี่ยวกับทักษะ

การคิด ในรูปแบบของคู่มอื 

10.2 จัดประสบการณ์ที่

พัฒนาการทักษะการคิดให้

เด็กปฐมวัยในสถานศกึษา 

จ านวน 1 ครั้ง  
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

แบบเชิงรุก 

 (Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

  10.3 ก าหนดช่วงวันเวลา

ที่จัดจัดกิจกรรม จ านวนเด็ก 

จ านวนผูป้กครอง จ านวนครู   

10.4 จัดท าบันทึก

ข้อความด าเนินการขอจัด

ประสบการณใ์นการ

สถานศกึษา 

  

  10.1 วางแผนการ

ด าเนนิงานโครงงาน 

ตลอดจนหน้าที่รับผดิชอบ 

11) น าข้อมูลจากการลงพืน้

ที่มาให้ผู้สอนพิจารณา

เตรียมความพร้อมส าหรับ

การลงพื้นที่ ดังนี้11.1 ท า

บันทึกข้อความ 

ลงพืน้ที่ 

11.2 เตรยีมคู่มอืทักษะ

การคิดส าหรับแจกใหค้วามรู้ 

11.3 เตรียม สื่อส าหรับ

การจัดกิจกรรม 

11.4 เตรียมแบบประเมิน

ส าหรับการประเมินผล 

11.5 เตรียมแบบ 

สัมภาษณ์ ครู และผู้ปกครอง 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำร

สอน 

แบบเชิงรุก 

 (Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

13-14 จัดท า

โครงการ

บริการ

วิชาการใน

สถานศกึษา

และชุมชน 

1) กิจกรรม Check in เทียน

ส่องใจ 

2) มอบหมายใหน้ักศกึษาแต่

ละกลุ่มบริการวิชาการใน

สถานศกึษาตามพืน้ที่

เป้าหมาย โดยนักศกึษาจะ

ด าเนนิแผนการที่วางไว้และ

ปรับแก้ตามความเหมาะสม

ภายใต้การดูแลของผูส้อน 

1) ทักษะการ

สื่อสาร 

2) ทักษะการ

ท างานร่วมกัน

ทักษะการใช้

สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1) แบบประเมิน

ทักษะการ

สื่อสาร 

2) แบบประเมิน

ทักษะการ

ท างานร่วมกัน 

   3) ทักษะการ

คิดสร้างสรรค์ 

4) ทักษะการ

แก้ปัญหา 

5) ทักษะการ

ท างานร่วมกัน 

3) แบบประเมิน

ทักษะการใชส้ื่อ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4) แบบประเมิน

ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ 

5) แบบประเมิน

ทักษะการ

แก้ปัญหา 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

สัปดำห์

ที่ 

บทที่/เรื่อง กิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

แบบเชิงรุก 

(Active Learning) 

ทักษะกำร

เรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

เคร่ืองมือ

ประเมินผล 

15 ถอดองค์

ความและสรุป

เป็นองค์ความ

จากการ

บริการ

วิชาการใน

ชุมชนและ

สถานศกึษา 

1) กิจกรรม Check in (นั่ง

สมาธิ) 

2) นักศึกษาแตล่ะกลุ่ม

แลกเปลี่ยนความรูส้ึกจาก

การบริการวิชาการ 

3) น าเสนอผลการบริการ

วิชาการ การสัมภาษณ์

ผูป้กครอง ครู เกี่ยวกับทักษะ

การคิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4) ถอดองค์ความรู้ร่วมกันว่า

ได้องค์ความรู้อะไรบ้าง เขียน

เป็นข้อความสั้นๆ บนกระดาษ 

น ามาติดบนกระดาน ปัญหา

และอปุสรรคที่เกิดขึน้พร้อม

แนวทางแก้ไข 

1) ทักษะการ

สื่อสาร 

2) ทักษะการใช้

สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

1) แบบประเมิน

ทักษะการสื่อสาร 

2) แบบประเมิน

ทักษะการใชส้ื่อ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) แบบ

ประเมินผลงาน 

4) แบบประเมิน 

Learning Log 

  5) อธิปรายและสรุปร่วมกัน 

6) บันทึก Learning Log 

  

16 ปัจฉิมนเิทศ 

 

1)  กิจกรรม Check in 

(กิจกรรมเล่าความดี) 

2) นักศึกษาน า Learning Log  

3)  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเพื่อน พร้อมกับส่งรูปเล่ม

ที่ออกแบบอย่างสรา้งสรรค์ 

4)  ผูส้อนสรุปบทเรียน

เกี่ยวกับเนือ้หาทั้งหมด 

1) ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ 

1) แบบประเมิน 

Learning Log 

2) แบบทดสอบ  

Posttest 
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3.5 ออกแบบเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้  ข้อสอบปลายภาคเรียน 30 

คะแนน และแบบประเมินผลระหว่างเรียน 70 คะแนน 2) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้        

ในศตวรรษที่ 21  และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 

Learning) ที่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้  

3.6 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 2)แบบประเมิน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (Active Learning โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง ถูกต้องของ

หลักการ โครงสรา้งของเนือ้หา  

3.7 ปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.8 ด าเนนิกิจกรรมตามขั้นตอนการวจิัย ดังตอ่ไปนี้ 

3.8.1 วางแผนการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

เชงิรุก (Active Learning) ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

3.8.2 ชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในช้ันเรียนให้นักศึกษาและ

ทดสอบก่อนเรียน Pretest 

3.8.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในเนื้อหาหน่วยที่ 

1-3 

3.8.4 จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการบริการ

วิชาการในชุมชน เรื่อง ทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 และ จิตปัญญากับ

การบริการวิชาการในชุมชน 

3.8.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในเนื้อหาหน่วยที่ 4 

และหนว่ยที่ 6 

3.8.6 จัดกิจกรรมลงชุมชนสัมภาษณ์ ผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับแนวทางการ

ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ลงพืน้ที่เป้าหมาย สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครู  

2) แจกคู่มอืทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

3) ศกึษาวัฒนธรรมและภูมปิัญญาของท้องถิ่น เพื่อน ามาออกแบบ 
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กิจกรรมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.8.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในเนื้อหาในแต่ละ

สัปดาห์ ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

3.8.8 กิจกรรมจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยใน

สถานศกึษา จ านวน 2 โรงเรียน ในเขตพืน้ที่ อ าเภอเมือง อ าเภอดอยสะเก็ด  

3.8.9 ถอดองค์ความรู้และสะท้อนคิดจากกิจกรรมบริการวิชาการในสถานศึกษา

และชุมชน ตามหัวขอ้ดังนี้ 

1) ผลการสัมภาษณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท าเป็นคู่มือแนว

ทางการสง่เสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

2) สะท้อนคิดจากการจัดกิจกรรม องค์ความรู้ที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข และการน าไปประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพครู 

3) สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการบริการวิชาการในชุมชนและ

สถานศกึษา 

3.9  สรุปผลการวิจัยในชัน้เรียน 

3.10  รายงานผลการวิจัยในชัน้เรียน 

 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวจิยั     

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

4.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็ก 

ปฐมวัย ดังนี้ 

4.1.1 ข้อสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน แบ่งเป็นแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ 20 

คะแนน และแบบอัตนัย จ านวน 2 ขอ้ 10 คะแนน 

4.1.2 แบบประเมินผลระหว่างเรียน 70 คะแนน ประกอบด้วย 

1) บันทึกสรุปเนือ้หา Learning Log จ านวน 5 ครัง้  10 คะแนน 

2) รายงานจากการค้นคว้า     5  คะแนน 

3) แสดงบทบาทสมมุตเิกี่ยวกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 5  คะแนน 

4) จัดประสบการณ์ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย  10  คะแนน 

5) เครื่องมือในการประเมินทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 5   คะแนน 

6) สร้างคู่มือทักษะการคิดส าหรับครูและผู้ปกครอง  10  คะแนน 
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7) จัดโครงการบริการวิชาการในสถานศกึษาและชุมชน   10 คะแนน 

8) ถอดองค์ความรู้และสะท้อนคิด      5  คะแนน 

9) การเข้าชั้นเรยีนและการมีส่วนร่วม    10 คะแนน 

4.1.3 เกณฑก์ารประเมนิ โดยแบ่งคะแนนการประเมนิ 9 ระดับ ดังนี้ 

1) คะแนนอยู่ระหว่าง 85-100 คะแนน  ประเมินผลเป็นเกรด A 

2) คะแนนอยู่ระหว่าง 80-84 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด B+ 

3) คะแนนอยู่ระหว่าง 75-79 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด B 

4) คะแนนอยู่ระหว่าง 70-74 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด C+ 

5) คะแนนอยู่ระหว่าง 65-69 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด C 

6) คะแนนอยู่ระหว่าง 60-64 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด D+ 

7) คะแนนอยู่ระหว่าง 55-59 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด D 

8) คะแนนอยู่ระหว่าง 50-54 คะแนน ประเมินผลเป็นเกรด E 

9) คะแนนอยู่ระหว่าง 0-49 คะแนน   ประเมินผลเป็นเกรด F 

4.2 แบบประเมินทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ใชใ้นการประเมินก่อนและหลังการ 

จัดการเรยีนรู้แบบเชงิรุก (Active Learning) ประกอบด้วย 6 ทักษะ ดังนี้ 

 

4.2.1 ทักษะการท างานรว่มกัน (Collaborative Skills)เนื้อหาที่ประเมินดังนี้  

1) มีเป้าหมายร่วมกันและรับฟังความคดิเห็นของกลุ่ม   

2) มีความเข้าใจในกระบวนการท างานรว่มกัน   

3) มีความสามัคคีและท างานเป็นทีมได้อย่างมคีวามสุข   

4) มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม 

5)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4.2.2 ทักษะการสื่อสาร (Communicative skills)เนื้อหาที่ประเมินดังนี้  

1) สื่อสารด้วยความชัดเจน ชัดถ้อย ชัดค า  

2) สื่อสารด้วยความถูกต้อง น่าเชื่อถือ  

3) สื่อสารตามเนือ้หาที่ครบถ้วน สมบูรณ์   

4) สื่อสารด้วยการสร้างแรงจูงใจ ให้นา่สนใจ  

5) เป็นผู้สง่สารและรับสารที่ดี 
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4.2.3 ทักษะด้าน สื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT Literacy skills) เนื้อหาที่

ประเมินดังนี้  

1) ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถอื  

2) ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย  

3) ผลติสื่อดว้ยการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสรา้งสรรค ์ 

4) เลือกใช้ไอซีทีในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

5) มีประสิทธิผลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

4.2.4  ทักษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Skills) เนื้อหาที่ประเมินดังนี้  

1) มีความคิดรเิริ่ม สิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอๆ   

2) มีความคิดคล่องแคล่ว ในเวลาที่ก าหนด   

3) มีการคิดที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเสมอ  

4) มีการคิดที่ละเอียดลออ  

5) มีการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิม 

4.2.5 ทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) เนื้อหาที่ประเมิน ดังนี้  

1) ประเมินสภาพการณ์ วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างถี่ถ้วน  

2) ค้นหาค้นเหตุของปัญหาดว้ยเหตุผลและความเป็นไปได้    

3) ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา   

4) ด าเนนิการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

5) ควบคุม ด าเนินการ ติดตาม ประเมินผลในแก้ปัญหา 

4.2.6 ทักษะการเห็นอกเห็นใจ การเป็นพลเมอืงดี (Compassion) เนือ้หาที่ ประเมิน 

ดังนี้  

1) เคารพ กฎ ระเบียบของสังคมและปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ  

2) มีเหตุและผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  

3) มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปันและมีจิตสาธารณะ  

4) มีความมุง่มั่น ตั้งใจและไมย่่อท้อตอ่ปัญหาและอุปสรรค  

5) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ใช้ในการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ประกอบด้วย 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก 5 รูปแบบ ดังนี้ 
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4.3.1 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  

ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม Check in 2) กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role 

Play) 3) กิจกรรมเขียนข้อความสั้นๆ (One-minute Paper)  4) กิจกรรม คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน 

(think-pair-share)  5) กิจกรรม การอภิปรายกลุ่มย่อย  (Small Group Discussion)   

6)  กิจกรรม ระดมความคิด (Brainstorming) 7) กิจกรรมออกและสร้างสรรค์คู่มือทักษะการ

คิดส าหรับเด็กปฐมวัย  8) กิจกรรมออกแบบการเขียนแผนจัดประสบการณ์ 9) กิจกรรมจ าลอง

การจัดประสบการณ์ในห้องเรียน และ 10) กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative learning group)   

4.3.2 รูปแบบการเรียนรู้โดยการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)  จากการ

สืบค้นดังนี้ 1) สืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย-เขียนรายงาน-น าเสนอ 2) สืบค้นข้อมูล

จากงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวกับข้องกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย  3) สืบค้นข้อมูลจาก

การลงพื้นที่ส ารวจประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 4) ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้ปกครองแลและครู และ 5) สืบค้นข้อมูลและเขียนสรุปเนื้อหาในบันทึกองค์ความรู้ 

(Learning Log) 

4.3.3 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning

เนื้อหาที่ประเมิน 10 ประเด็นดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในโครงการบริหารวิชาการ 2) บทบาท

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3) ความร่วมมือของคณะท างาน 4) การแก้ปัญหาระหว่าด าเนิ น

โครงการ 5) สถานที่จัดท าโครงการบริการวิชาการ 6) คุณค่าและความรู้ต่อท้องถิ่น 7) คุณค่า

และความรู้ต่อครูและผู้ปกครอง  8)ระยะเวลาในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ 9) ความรู้

และประสบการณจ์ากการโครงการ และ 10) ความส าเร็จของโครงการบริการวชิาการ 

4.3.4 รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด (Thinking Based Learning) เนื้อหา

ที่ประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการตั้ง

ค าถามทักษะการคิดส าหรับเด็ก 2) การใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ใน

การออกแบบคู่มือการส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 3) การใช้เครื่องมือแผนผัง

ความคิด (Graphic Organizer) ในการสรุปองค์ความรู้ในแต่ละบทเรียน 4) การใช้เครื่องมือ

แผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการเขียนแผนจัดประสบการณ์ทักษะการคิดส าหรับ

เด็ก 5) การใช้เครื่องมือแผนผังความคิด (Graphic Organizer) ในการจัดประสบการณ์ส่งเสริม

ทักษะการคิดให้เด็กปฐมวัย 

 



56 

 

 

4.3.5 รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เนื้อหาที่

ประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้ 1) มีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มาให้

ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และการสัมภาษณ์เชิงลึกในการลงชุมชน 2) 

มีประสบการณ์จากการที่ได้ลงชุมชนเพื่อไปส ารวจและสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ ประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและของดีของชุมชน 3) มีประสบการณ์จากการได้จ าลองการจัด

ประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัยในห้องเรียน 4) มีประสบการณ์จาก

การลงพื้นที่ในการบริการวิชาการในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดภายใต้

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นและ 5) มปีระสบการณ์จากการได้น าคู่มอืที่สง่เสริมทักษะ

การคิดส าหรับเด็กปฐมวัยให้กับคุณครูและผู้ปกครองที่อยู่ในชุมชน 

 

5. กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมอืท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ผูว้ิจัยได้การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยตามขั้นตอนดังนี ้

5.1 สร้างและออกแบบเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ ข้อสอบปลาย

ภาคเรียน 30 คะแนน และแบบประเมินผลระหว่างเรียน 70 คะแนน 2) แบบประเมินทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Active Learning ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 

5.2 หาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 2)แบบประเมิน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (Active Learning โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง ถูกต้องของ

หลักการ โครงสร้างของเนื้อหา และรูปแบบผลการพิจารณาความสอดคล้องของผูเ้ชี่ยวชาญได้

ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง(IOC) อยู่ระหว่าง 0.89 

5.3 ปรับปรุงเครื่องมอืในการวิจัยใหถู้กต้อง เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของ 

 

6. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพัฒนา

ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ทดสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน และ 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน 70 คะแนน  
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6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 

ทักษะก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้ 

6.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Active Learning) จ านวน 5 รูปแบบ และการแสดงขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักศกึษา 

 

7. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

7.1 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้   

1) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

รายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

2) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จ านวน 6 ทักษะก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

3) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จ านวน 5 รูปแบบ และการแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

นักศึกษา คือ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

  




