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บทคัดย่อ 
งานวิจัยก่ึงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล

ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคิดสะเตม็ศกึษา กลุม่ตวัอย่างคอื เดก็อนบุาล อาย ุ5-6 ปี โรงเรยีน

วัฒนานุศาสน์ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 

35 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจัิย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา และแบบประเมนิ

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที (t-test) 

ผลการวจิยั พบว่า (1) เดก็อนุบาลมทัีกษะการคดิเชงินวตักรรมก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัควรส่งเสรมิ หลงั

การทดลองอยูใ่นระดบัดี และ (2) เด็กอนบุาลมทีกัษะการคดิเชงินวตักรรมหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่าการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา

สามารถน�าไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลได้

ค�าส�าคัญ: ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สะเต็มศึกษา เด็กอนุบาล

1นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this quasi-experimental research were to study and compare innovative 

thinking skills among kindergarteners before and after learning experience management based on 

STEM educational concepts. Research sample consisted of 35 kindergarteners aged 5 to 6 years at 

Wattananusas School, under the Office of the Private Education Commission, semester 2, academic 

year 2020. Research instruments were lesson plan of learning experience management based on 

STEM educational concepts; and assessment scale of kindergarteners’ innovative thinking skills. 

The statistic used for data analysis were mean, standard deviation, and independent t-test. 

Major findings were as follows: (1) The kindergarteners’ innovative thinking skills before 

the experiment was at the “Needs Improvement” level, and after the experiment at the “Good” 

level; (2) The kindergarteners’ innovative thinking skills after the experiment was significantly 

higher than those before, at the .05 level. This research results showed that a learning experience 

management based on STEM educational concepts can be used to enhance kindergarteners’ 

innovative thinking skills. 

Keywords: Innovative Thinking Skills, Learning Experience Management, STEM Education,	

kindergarteners

บทน�า
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking Skills) คือ ความสามารถย่อยในลักษณะต่างๆ ที่บุคคล

แสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมอย่างเป็นรปูธรรมสามารถสงัเกตได้ โดยผ่านกระบวนการคดิท่ีต่อยอดจากจนิตนาการและ

การสร้างสรรค์จนน�าไปสูก่ารพฒันาผลงานในรูปแบบใหม่หรอืต่อยอดจากสิง่เดมิ ผลงานทีไ่ด้อาจจะเป็นแนวความคดิ 

วิธีการ ผลิตภณัฑ์หรอืสิง่ประดษิฐ์ทีส่ามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาหรอืใช้ประโยชน์ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้กว่าเดมิ ดงันัน้ 

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความเจริญให้แก่สังคมในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก

ช่วยให้เกิดความก้าวหน้า ช่วยอ�านวยความสะดวก พัฒนาด้านความปลอดภัย ประหยัดเวลา แรงงาน และทรัพย์สิน 

สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 ที่กล่าวถึงความส�าคัญของการพัฒนา

นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติ ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับพื้นที่ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพ

ของประเทศ (ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2560)

พัฒนาการมนุษย์ในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดของการวางรากฐานการเจริญเติบโตในทุกด้าน 

ถ้าเด็กได้รับการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูที่ดีตามหลักวิชาการจะสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ (ตะวัน 

เทวอกัษร, 2556) สอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธกิาร (2563) ท่ีระบุว่า การปฏริปูการศกึษาต้องเริม่ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั

โดยเพิม่จดุเน้นการออกแบบกจิกรรมการพฒันาทักษะท่ีส�าคญัด้านต่างๆ เช่น ทกัษะทางสมอง ทกัษะความคดิความจ�า 

ทักษะการควบคุมอารณ์ และทักษะการรู้จักประเมินตนเอง โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้

รู้จักคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนเพ่ือรู้จักการแก้ปัญหาและมีเหตุผล นอกจากนี้การมีทักษะการคิดจะน�าไปสู่พัฒนาการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 | 87
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ด้านอืน่ๆ ช่วยให้เดก็สามารถปรบัปรงุสิง่ทีม่ีอียูใ่ห้ดีขึน้และสามารถสร้างความรูใ้หม่อย่างไม่มทีีส่ิน้สุด ดงันัน้ การเสรมิ

สร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้แก่เด็กอนุบาลจึงเป็นการวางรากฐานดีส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัก่อนประถมศกึษาโดยส�านกังานรบัรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า ผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 

ในช่วงปี 2553 – 2557 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี มีพัฒนาการด้านการคิดลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ 72.8 

ซ่ึงต�า่กว่าระดบัทีก่�าหนดไว้จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการพัฒนา (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ

การศึกษา, 2558) ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาต้องค�านึงถึงการพัฒนาเด็กให้มีโอกาสได้สังเกต 

ตั้งค�าถามที่สนใจส�ารวจ ค้นคว้า ทดสอบทดลอง อธิบายเชื่อมโยงเหตุผล คิดแก้ไขปัญหาง่ายๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะ

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การเกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สรุเชษฐ์ ไชยอปุละ (2559) ได้กล่าวว่าการฝึกฝนให้ผูเ้รยีนมคีวามคดิสร้างสรรค์หรอืทกัษะการคดิเชงินวัตกรรมจะเป็น

ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียนในการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ฝึกฝนในห้องเรียนไปสู่การน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตจริง 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีมีแนวโน้มน�ามาใช้ในการเสริมสร้างทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรมให้กับเด็กอนุบาลได้ เน่ืองจากเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านการบูรณาการผสมผสานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่ง พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556) ได้กล่าวว่า การน�าสะเต็มศึกษาเข้ามาใช้

ในการเรียนรู้ช่วยให้เด็กได้ซึมซับกระบวนการคิดมีความคิดสร้างสรรค์รู้วิธีสืบค้นข้อมูล และการต่อยอดจากการ

ใช้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนคือ การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2558) ได้น�าเสนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงสามารถ

ใช้ในการจัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ระบุปัญหา (2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 

(3) เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (4) ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (5) ทดสอบ ประเมินผล และ

ปรบัปรงุแก้ไขต้นแบบ (6) น�าเสนอต้นแบบ ผลการวจัิยเกีย่วกบัสะเต็มศกึษาทีผ่่านมาพบว่า สามารถส่งเสรมิพฤตกิรรม

กล้าแสดงออกและความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองให้สงูขึน้ได้ (พทัฐรนิทร์ โลหา และคณะ, 2562) 

สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์และความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการทดลองให้สงูกว่าก่อน

การทดลอง (ศริิเพ็ญ กจิกระจ่าง และสภุทัรา คงเรือง, 2563) สามารถส่งเสรมิให้เดก็อนบุาลมผีลการเรยีนคณติศาสตร์

และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น (Ricks, 2012) 

ทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของเดก็อนบุาลทีม่แีนวโน้มจะพฒันาได้ด้วยการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้าม

แนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) การสังเกต คือ การรับรู้

และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ประสาทสัมผัส (2) การตั้งค�าถาม คือ การตั้งข้อสงสัยที่น�าไปสู่การ

ค้นหาความคิด ความเข้าใจใหม่หรือการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ (3) การเชื่อมโยง คือ การพิจารณาและอธิบาย

ความสัมพันธ์ของประสบการณ์เดิมกับข้อมูลใหม่เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ท้าทายอย่างสร้างสรรค์ (4) การทดลอง 

คือ การลงมือปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สมมติฐานและค้นหาค�าตอบของการแก้ปัญหา (5) การสร้างเครือข่าย คือ การสร้าง

พลังกลุ่มเพือ่การเรยีนรู้สิ่งใหม่ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น (อรชา ปราจันทร์, 2560; 

Lee & Benza, 2015; Swallow, 2012; Gergersen, 2011) 

ความส�าคญัและความเป็นมาดังกล่าว ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจศกึษาผลการเสรมิสร้างทักษะการคดิเชิงนวตักรรม

ของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางแก่บุคลากรท่ี
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เกีย่วข้องและการพฒันาต่อยอดองค์ความรูท้างการศกึษาปฐมวยั อีกทัง้เดก็อนบุาลจะได้รบัการเสรมิสร้างทกัษะการ

คิดเชิงนวัตกรรมผ่านการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันที่เหมาะสมกับเด็ก นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการวางรากฐาน

การพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัศตวรรษที ่21 แก่ทรพัยากรบคุคลให้มคีวามสามารถในการพฒันาคณุภาพชวีติและ

ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลโดยใช้การจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

สมมติฐานการวิจัย
ผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

และทักษะการคิด โดยพบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาช่วยส่งเสริมพัฒนาการทาง

สติปัญญาของเด็ก เนื่องจากเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ผ่านการบูรณาการผสมผสานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

และคณิตศาสตร์ ซึ่งพรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556) ได้กล่าวว่าการน�าสะเต็มศึกษาเข้ามาใช้ในการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กได้

ซึมซบักระบวนการคดิ มคีวามคดิสร้างสรรค์ รูว้ธิสีบืค้นข้อมลู และการต่อยอดจากการใช้ สะเตม็ศกึษาในชัน้เรยีน คอื 

การจดุประกายความคดิสร้างสรรค์เพือ่สร้างนวตักรรมได้ โดยงานวิจยัของ Ricks (2012) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรม

สะเต็มศึกษาให้กับเด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบว่าวิธีการสอน โดยใช้สะเต็มศึกษาท�าให้การเรียนคณิตศาสตร์ในเด็ก

อนุบาลและสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น สอดคล้องกับ Amanda (2015) ได้ท�าการวิจัย เรื่องสะเต็ม

ศกึษาผลการวิจัยพบว่า เด็กอายรุะหว่าง 3-5 ปี มคีวามคดิสร้างสรรค์หรอืออกแบบชิน้งานได้อย่างแปลกใหม่ไม่ซ�า้ใคร

หลังการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ ศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง และสุภัทรา คงเรือง (2563) ได้

ศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปฐมวยัมทัีกษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ 

และความคดิสร้างสรรค์หลงัการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม สงูกว่าก่อนการ

ทดลอง สอดคล้องกบั ศุภสิรา ฉมินอก (2562) ได้ศึกษาผลการเรยีนรูแ้ละการคดิแก้ปัญหาของนกัเรยีนช้ันอนบุาลปีที ่3 

จากการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาผลการศึกษาพบว่า ผลการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปี

ที่ 3 หลังการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลองยิ่งไปกว่านั้น พัทฐรินทร์ โลหา และ

สิรินาถ จงกลกลาง (2562) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง จากการศึกษางาน

วิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัย:	 เด็กอนุบาลมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลอง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 | 89
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ขอบเขตของการวิจัย
1.	ประชากร คือ เด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 7 ห้องเรียน 245 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (2.1) ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

(2.2) ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ครั้งละ 30 นาที ติดต่อกัน สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 

30 ครั้ง

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา	 หมายถึง แนวคิดการจัดการศึกษาที่

บรูณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรม (Engineering) คณติศาสตร์ (Mathematics) 

รวมเป็นค�าว่า STEM ซ่ึงน�าใช้ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมส�าหรับเด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี ในการ

วิจัยครั้งนี้ ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้น ได้แก่ (1) ระบุปัญหา คือการ

ก�าหนดสถานการณ์ปัญหาในบรบิทชวีติจรงิของเดก็เป็นแกนในการเรยีนรู ้และท�าความเข้าใจปัญหาโดยระบลุกัษณะ 

ความเป็นมา สาเหตุ ผล ข้อจ�ากัด และความต้องการจ�าเป็นในการแก้ปัญหา (2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิด คือการ

รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาและน�าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยพจิารณาข้อดข้ีอจ�ากัด และความเป็นไปได้

ของทางเลอืกทีร่วบรวมมา (3) เลอืกและออกแบบวิธกีารแก้ปัญหา คอืการเลอืกแนวทางในการแก้ปัญหาและออกแบบ

ชิ้นงานหรือวิธีการแก้ปัญหาถ่ายทอดสู่แบบร่าง (4) ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ คือการก�าหนดแผนงาน 

สร้างต้นแบบของชิน้งานหรอืวธิกีาร น�าต้นแบบทีพั่ฒนาขึน้ไปใช้ทดลองแก้ปัญหาและเกบ็รวบรวมข้อมลู (5) ทดสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข คือการวิเคราะห์ ปรับปรุงต้นแบบจากผลการทดสอบและการประเมิน (6) น�าเสนอ

ต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา คือการเตรียมการ น�าเสนอ และสรุปสิ่งที่เรียนรู้ตลอดกระบวนการ 

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล	หมายถึง ความสามารถย่อยในลักษณะต่างๆ ท่ีเด็กอนุบาล 

อายุ 5-6 ปี แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสังเกตได้ โดยผ่านกระบวนการคิดที่ต่อยอด

จากจินตนาการและการสร้างสรรค์จนน�าไปสู่การพัฒนาผลงานในรูปแบบใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม ผลงานท่ี

ได้อาจจะเป็นแนวความคิด วิธีการ ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ประเมินผลโดยแบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ตามโครงสร้างการประเมนิ 5 ด้าน ดังนี ้(1) การสงัเกต ม ี2 ตวับ่งช้ี คอื (1.1) สงัเกตโดยใช้ประสาทสมัผสั (1.2) รวบรวม

ข้อมูลจากการสังเกต (2) การตั้งค�าถาม มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ (2.1) ตั้งข้อสงสัยเพื่อแสวงหาค�าตอบ (2.2) ตั้งข้อสงสัย เพื่อ

ความคิดใหม่ (3) การเชื่อมโยง มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ (3.1) เลือกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน (3.2) อธิบายความสัมพันธ์

และความหมายของข้อมูล (4) การทดลอง มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ (4.1) วางแผนการทดลอง (4.2) ด�าเนินการทดลอง และ 

(5) การสร้างเครือข่าย มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ (5.1) มีส่วนร่วมในการพัฒนา (5.2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้พบปัญหาการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม จึงมีความสนใจแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จ�านวน 30 แผน ส�าหรับเด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี ซึ่งผู้วิจัย

ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. ศึกษาแนวคิดสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของ

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2562) 6 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ขัน้ระบปัุญหา (2) ข้ันรวบรวมข้อมลู

และแนวคิด (3) ขั้นเลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (4) ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (5) ขั้นทดสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (6) ขั้นน�าเสนอต้นแบบวิธีการและผลการแก้ปัญหา มาใช้ในการออกแบบการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือแก้ปัญหาง่ายๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวจนสามารถพัฒนาต้นแบบที่น�าไปใช้ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล 

2. ศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมจากแนวคิดของ Gergersen (2011) Swallow (2012) และ 

อรชา ปราจันทร์ (2560) ที่กล่าวไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การสังเกต (2) การตั้งค�าถาม (3) การเชื่อมโยง (4) การสร้าง

เครือข่าย (5) การทดลอง โดยน�ามาเป็นโครงสร้างการประเมิน จากนั้นผู้วิจัยศึกษาตัวบ่งชี้ของทักษะการคิดจาก

แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2547) ที่กล่าวถึงรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะการคิด 5 ด้าน สังเคราะห์ร่วมกับ

ความสามารถทีเ่ป็นพ้ืนฐานในการเรยีนรู ้แสวงหาความรูแ้ละแก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์

จากสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2562) ทีก่ล่าวถงึรายละเอยีดพฤตกิรรมของเดก็อาย ุ5-6 ปี 

เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดระบบข้อมูล การตั้งค�าถามและระบุปัญหา การวางแผนและการแก้ปัญหา การออกแบบ

หรือสร้างสรรค์วธิกีารหรอืชิน้งาน การคาดคะเนและเชือ่มโยง การสือ่สารกระบวนการและสิง่ทีค้่นพบได้อย่างเหมาะ

สมกับวัย ซึ่งผู้วิจัยสามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1. ขั้นระบุปัญหา
2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิด
3. ขั้นเลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4. ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ
5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
6. ขั้นน�าเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล
1. การสังเกต (Observing) 
2. การตั้งค�าถาม (Questioning)
3. การเชื่อมโยง (Associating)
4. การสร้างเครือข่าย (Networking) 
5. การทดลอง (Experimenting)

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
1.	การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผูวิ้จยัก�าหนดประชากร ได้แก่ เด็กอนบุาล อาย ุ5 - 6 ปี โรงเรยีนวฒันานศุาสน์ สงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 7 ห้องเรียน 245 คน จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) มา 1 ห้องเรียน จ�านวน 35 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

เข้าร่วมโครงการวิจัยร้อยละ 100 ตลอดการด�าเนินโครงการวิจัย

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

2.2 แบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล 

3.	การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ	

3.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

3.1.1 ศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษาและ

กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม จากน้ันก�าหนดขัน้ตอนการจดัประสบการณ์ฯ ตามก�าหนดการสอน ดงันี้

ตารางที่	1	ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจ�าแนกตามก�าหนดการสอน

วันที่ ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ขั้นที่	1	ขั้นระบุปัญหา

1 1.1	ก�าหนดปัญหา	โดยเลือกสถานการณ์ปัญหาที่เหมาะสมและในบริบทชีวิตจริงของเด็กเป็นแกนในการเรียนรู้

2 1.2	ท�าความเข้าใจปัญหา	โดยระบุลักษณะ ความเป็นมา สาเหตุ ผล ข้อจ�ากัด และความต้องการจ�าเป็นของปัญหา

ขั้นที่	2	ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิด

3 2.1 รวบรวมข้อมลู	ทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัขอบเขตของปัญหาทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 

4 2.2	น�าเสนอแนวคดิในการแก้ปัญหา	และพจิารณาข้อด ีข้อจ�ากัด และความเป็นไปได้ของทางเลอืกทีร่วบรวมมาได้

ขั้นที่	3	ขั้นเลือกและออกแบบวิธีแก้ปัญหา

5 3.1	เลอืกแนวทางในการแก้ปัญหา	ทีเ่ป็นไปได้จากแนวคิดทีน่�าเสนอไว้โดยค�านงึถงึทรพัยากร ข้อจ�ากดัและเงือ่นไข

6 3.2	ออกแบบชิน้งา	นหรอืวธิกีารแก้ปัญหา โดยการถ่ายทอดส่ิงทีคิ่ดไว้สู่แบบร่างช้ินงานหรอืวิธกีารอย่างเป็นขัน้ตอน

ขั้นที่	4	ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ

7 4.1	ก�าหนดแผนงาน	ได้แก่	ล�าดับขั้นตอนการสร้างต้นแบบและการทดสอบเพื่อแก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบไว้

8 4.2	สร้างต้นแบบของชิ้นงานหรือวิธีการ	แปลงแบบร่างมาสู่แบบจ�าลองที่ใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นสื่อกลาง

9-10 4.3	ด�าเนินการแก้ปัญหา น�าต้นแบบหรือวิธีการที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองแก้ปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่	5	ขั้นทดสอบ	ประเมินผล	และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ

11 5.1	ทดสอบและประเมินผล	จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง ปัญหา อุปสรรคการน�าต้นแบบไปใช้จริง 

12-13 5.2	ปรับปรุงและแก้ไขต้นแบบ	ให้ดียิ่งขึ้นจากผลการทดสอบและประเมินที่ได้ สร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์มากขึ้น

ขั้นที่	6	ขั้นน�าเสนอต้นแบบวิธีการผลการแก้ปัญหา

14 6.1	เตรียมการน�าเสนอต้นแบบและวิธีการแก้ปัญหา	เตรียมการน�าเสนอตลอดกระบวนการจนได้ต้นแบบ

15 6.2	น�าเสนอและสรุป	จัดแสดงสิ่งที่เรียนรู้ตลอดกระบวนการ รวบรวมข้อเสนอแนะ และสรุปผลการพัฒนา
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3.1.2 ก�าหนดสถานการณ์ปัญหาทีเ่หมาะสมในบรบิทชีวติจรงิของเดก็เป็นแกนในการเรยีนรู ้จ�านวน 

2 สถานการณ์ ได้แก่ 1) ผ้ากนัเป้ือนไม่เปียกน�า้: จากปัญหาผ้ากนัเป้ือนเปียกชืน้ข้ึนราและไม่รองรบัน�า้หรอืเศษวสัด ุ

2) ทชิชูลดโลกร้อน: จากปัญหาปรมิาณการใช้กระดาษช�าระและปลายกระดาษสกปรกเปียกน�า้ สถานการณ์ละ 3 สปัดาห์ 

15 คร้ัง รวมทัง้สิน้ 6 สัปดาห์ 30 ครัง้

3.1.3 สร้างคู่มอืและแผนการจัดประสบการณ์ฯ จ�านวน 30 แผน จากนัน้น�าแผนการจดัประสบการณ์

ทีผ่่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา ไปตรวจสอบค่าดชันคีวามสอดคล้องและความตรงเชิงกับเนือ้หา (IOC) จาก

การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ผลการประเมนิมค่ีาระหว่าง .67-1.00 สรปุว่าเนือ้หาของแผนฯ มคีวามเหมาะสม 

สามารถน�าไปใช้ได้ 

3.1.4 น�าร่องแผนการจัดประสบการณ์กับเด็กอนุบาลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาความเป็นไปได้ใน

การน�าไปใช้ในสถานการณ์จรงิ ปรบัปรงุแก้ไข และน�าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างต่อไป

3.2 แบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 

3.2.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม พัฒนาการและการประเมินท่ี

เหมาะสมกับเดก็อนุบาล จากนัน้ก�าหนดโครงสร้างทกัษะการคดิเชิงนวตักรรมของเดก็อนบุาล ดงัตารางท่ี 2

ตารางที่	2	โครงสร้างการสังเกตทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล อายุ 5 - 6 ปี

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่ประเมิน

1.	การสังเกต 1.1 สังเกต 
โดยใช้ประสาทสัมผัส

1.1.1 บอกคุณสมบัติของวัตถุหรือเหตุการณ์ที่สังเกตได้โดยใช้ประสาทสัมผัส 
1.1.2 บอกข้อมูลเชิงปริมาณจากการกะประมาณหรือใช้หน่วยมาตรฐาน

1.2 รวบรวมข้อมูล
จากการสังเกต

1.2.1 บอกข้อมูลจากการสังเกตได้ตรงตามข้อมูลเชิงประจักษ์ 
1.2.2 บอกข้อมูลจากการสังเกตโดยไม่ใส่ความคิดเห็น ความรู้สึก หรือตีความ

2.การ	
ตั้งค�าถาม

2.1 ตั้งข้อสงสัย 
เพื่อแสวงหาค�าตอบ

2.1.1 ตั้งข้อสงสัยโดยใช้ค�าถามพื้นฐาน เช่น ใคร อะไร ท�าไม อย่างไร
2.1.2 ตั้งข้อสงสัยโดยใช้ค�าถามเพื่อเปรียบเทียบ จ�าแนก และจัดกลุ่มใหม่

2.2 ตั้งข้อสงสัย 
เพื่อความคิดใหม่

2.2.1 ตั้งข้อสงสัยโดยใช้ค�าถามเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล 
2.2.2 ตั้งข้อสงสัยโดยใช้ค�าถามเพื่อกระตุ้นความคิดที่แปลกใหม่

3.	การเชือ่มโยง 3.1 เลือกข้อมูล 
ที่มีความสัมพันธ์กัน

3.1.1 บอกความรู้เดิมและข้อมูลใหม่ที่สัมพันธ์กัน
3.1.2 บอกปัญหาที่สนใจกับแนวทางในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกัน

3.2 อธิบาย
ความสัมพันธ์และ
ความหมายของข้อมูล

3.2.1 บอกความสัมพันธ์ของข้อมูลเดิมและข้อมูลจากประสบการณ์ใหม่ได้
3.2.2 บอกความสัมพันธ์ของปัญหากับแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และ
ผลการสังเกตการทดลองกับเป้าหมายหรือเงื่อนไขที่ตั้งไว้

4.	การทดลอง	 4.1 วางแผนการ
ทดลอง

4.1.1 บอกล�าดับขั้นตอนการด�าเนินการทดสอบเพื่อแก้ปัญหา
4.1.2 คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นหรือสมมติฐานได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

4.2 ด�าเนนิการทดลอง 4.2.1 ด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้
4.2.2 สรุปผลการน�าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้จริง
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ตารางที่	2	โครงสร้างการสังเกตทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล อายุ 5 - 6 ปี (ต่อ)

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่ประเมิน

5.	การสร้าง
	เครือข่าย

5.1 มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา

5.1.1 รับฟังและรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5.1.2 แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของตนเองกับกลุ่ม

5.2 แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้

5.2.1 น�าเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย
5.2.2 รวบรวมความคดิเหน็จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าใช้ในการปรับปรุงพฒันา 

3.2.2 ก�าหนดลกัษณะของแบบประเมนิฯ เป็นมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (Scoring Rubrics) 

3 ระดับคณุภาพ ใช้ประเมินก่อนและหลงัการทดลอง ก�าหนดเกณฑ์การแปลผล และก�าหนดน�า้หนกัของแบบประเมนิฯ 

องค์ประกอบละร้อยละ 20 รวมทัง้หมด 5 องค์ประกอบ เท่ากบัร้อยละ 100 

3.2.3	 สร้างคู่มือและแบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล	 จากนั้นน�าคู่มือและ

แบบประเมนิฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา ไปตรวจสอบค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบั

จดุประสงค์ (IOC) จากการประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญ 3 ท่าน ผลการประเมนิมค่ีาระหว่าง .67-1.00 สรปุว่า แบบประเมนิ 

มคีวามสอดคล้องเหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้

3.2.4 น�าร่องแบบประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมี

ผูป้ระเมิน 2 คน ได้แก่ ผูว้จัิยและผูช่้วยวจัิย เพือ่หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้ดชันคีวามสอดคล้องด้วยสตูร RAI (Burry-

Stock & others, 1996: 256) ได้ค่าความเชือ่มัน่ตลอดท้ังฉบับเท่ากบั .92 แสดงว่า แบบประเมนิมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี

สอดคล้องกัน สามารถน�าไปใช้กบักลุม่ตัวอย่างต่อไป

4.	แบบแผนการวิจัย	

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง

การทดลอง (one group pretest–posttest design) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่	3 แบบแผนการวิจัย

ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง

O
1

X O
2

เมื่อ  O
1
 คือ การประเมินก่อนการทดลอง

 X คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

 O
2
 คือ การประเมินหลังการทดลอง 

5.	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

5.1 ก่อนการทดลอง ประเมนิทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม (Pre-test) กบักลุม่ตวัอย่างโดยใช้แบบประเมนิ

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

5.2 ทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จ�านวน 30 ครั้ง 
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5.3 หลังการทดลอง ประเมินทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6.	การวิเคราะห์ข้อมูล

6.1 น�าคะแนนจากแบบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมก่อนและหลังการทดลองมาค�านวณหาค่าเฉลี่ย (X) 

และแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล

6.2 เปรียบเทียบผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบที (t -test for 

dependent sample)

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

ตารางที่	4	ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ฯ

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาล
ก่อนการทดลอง	(n=35) หลังการทดลอง	(n=35)

X SD ผล X SD ผล

1.	การสังเกต 1.31 0.59 ควรส่งเสริม 2.62 0.26 ดี

1.1 การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 1.42 0.42 ควรส่งเสริม 2.74 0.37 ดี

1.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต 1.20 0.30 ควรส่งเสริม 2.50 0.38 ดี

2.	การตั้งค�าถาม 1.15 0.17 ควรส่งเสริม 2.45 0.23 ดี

2.1 การตั้งข้อสงสัยเพื่อการแสวงหาค�าตอบ 1.14 0.22 ควรส่งเสริม 2.38 0.32 ดี

2.2 การตั้งข้อสงสัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ 1.15 0.26 ควรส่งเสริม 2.52 0.31 ดี

3.	การเชื่อมโยง 1.23 0.21 ควรส่งเสริม 2.55 0.22 ดี

3.1 การเลือกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 1.20 0.27 ควรส่งเสริม 2.58 0.30 ดี

3.2 การอธิบายความ สัมพันธ์และความหมายของข้อมูล 1.27 0.35 ควรส่งเสริม 2.51 0.53 ดี

4.	การทดลอง 1.20 0.14 ควรส่งเสริม 2.39 0.27 ดี

4.1 การวางแผนการทดลอง 1.10 0.11 ควรส่งเสริม 2.47 0.38 ดี

4.2 การด�าเนินการทดลอง 1.37 0.28 ควรส่งเสริม 2.31 0.34 ดี

5.	การสร้างเครือข่าย	 1.06 0.12 ควรส่งเสริม 2.41 0.23 ดี

5.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 1.08 0.19 ควรส่งเสริม 2.42 0.32 ดี

5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.04 0.14 ควรส่งเสริม 2.40 0.35 ดี

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมโดยรวมทั้ง	5	ด้าน	 1.19 0.92 ควรส่งเสริม 2.48 0.14 ดี

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 | 95
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จากตารางที ่4 พบว่า ก่อนการทดลองเด็กอนบุาล มทีกัษะการคดิเชงินวตักรรมรายด้านทุกด้าน และโดยรวม

อยูใ่นระดบัควรส่งเสริม ค่าเฉลีย่รายด้านก่อนการทดลองเรยีงจากมากไปน้อยตามล�าดบั ดงันี ้การสังเกต การเชือ่มโยง 

การตั้งค�าถาม การสร้างเครือข่าย หลังการทดลองเด็กอนุบาล มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมรายด้านทุกด้าน และ

โดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยรายด้านหลังการทดลองเรียงจากมากไปน้อยตามล�าดับ ดังนี้ การสังเกตการเชื่อมโยง 

การตั้งค�าถาม การสร้างเครือข่ายและการทดลอง

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

ตารางที่	5 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ฯ

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	(n=35)
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง

t df p
X SD X SD X SD

1. การสังเกต 1.31 0.59 2.62 0.26 1.30 0.32 24.006* 34 .00

2. การตั้งค�าถาม 1.15 0.17 2.45 0.23 1.30 0.31 24.506* 34 .00

3. การเชื่อมโยง 1.23 0.21 2.55 0.22 1.31 0.28 27.758* 34 .00

4. การทดลอง 1.20 0.14 2.39 0.27 1.19 0.32 21.581* 34 .00

5. การสร้างเครือข่าย 1.06 0.12 2.41 0.23 1.35 0.27 29.307* 34 .00

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมโดยรวม 1.19 0.92 2.48 0.14 1.29 1.32 57.696* 34 .00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อน

และหลังการทดลองแบ่งเป็นรายด้านและโดยรวม พบว่า เด็กอนุบาลมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ในภาพรวมหลัง

การทดลอง (X = 2.48, SD = .14) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X = 1.19, SD = .09) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จ�าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ (1) การสังเกต (X = 2.62, SD = .26) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X = 1.31, 

SD = .25) (2) การตั้งค�าถาม (X = 2.45, SD = .23) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X = 1.15, SD = .17) (3) การเชื่อมโยง 

(X = 2.55, SD = .22) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X = 1.23, SD = .21) (4) การทดลอง (X = 2.39, SD = .27) สูงกว่า

ก่อนการทดลอง (X = 1.20, SD = .14) และ (5) การสร้างเครือข่าย (X = 2.41, SD = .23) สูงกว่าก่อนการทดลอง 

(X = 1.06, SD = .14) 

แสดงว่า เดก็อนบุาลทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์การเรียนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษาหลงัการทดลองมีทกัษะ

การคิดเชิงนวัตกรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ท้ังโดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า (1) เด็กอนุบาลมีทักษะการคิดชิงนวัตกรรมก่อนการทดลองอยู่ในระดับควรส่งเสริมท้ัง

รายด้านทุกด้านและโดยรวม หลังการทดลองอยู่ในระดับดีทั้งรายด้านและโดยรวม (2) เด็กอนุบาลมีทักษะการคิดชิง

96 | Journal of Education Burapha University Vol.33 No.1 January - April 2022



วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

วาร
สาร

ศึกษ
าศา

สตร
์

มหา
วิทย

าลัย
บูรพ

า

นวตักรรมหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้รายด้านและโดยรวมผลการ

วจิยัดงักล่าวสรปุได้ว่า การจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษาสามารถน�าไปใช้เสรมิสร้างทกัษะการ

คิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลให้สูงขึ้นได้

อภิปรายผล
1.	 ผลการศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

การศึกษาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองเด็กอนุบาลมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมรายด้านทุกด้านและโดยรวม

อยู่ในระดับควรส่งเสริม หลังการทดลองเด็กอนุบาลมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมรายด้านทุกด้านและโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี หมายความว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง

นวัตกรรมให้สงูขึน้ได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบสะเตม็ศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรู้

ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้บูรณาการน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาพัฒนา

เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาช่วยให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กได้ทดลอง สืบค้น และใช้วัสดุอุปกรณ์ ท�าให้เด็กได้ใช้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่สอดคล้องกับ สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557) ที่ได้กล่าวว่า หลังจากน�าแนวคิด

สะเต็มศึกษาไปใช้จัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก เด็กสามารถตอบค�าถาม หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นสามารถส�ารวจ

ตรวจสอบในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทายและปัญหาในโลกที่เป็นจริง 

นอกจากนี้ หลังการทดลองเด็กอนุบาลมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมสูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านที่มากที่สุด 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ การสังเกต การเชื่อมโยงและการตั้งค�าถาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดประสบการณ์ในการ

วิจัยครั้งนี้แตกต่างจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ปกติที่เด็กได้ ตั้งค�าถามจากการระบุปัญหา สืบค้นข้อมูล 

รวบรวมแนวทางในการแก้ปัญหา ออกแบบชิ้นงาน ด�าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผลการแก้ปัญหารวม

ทั้งการน�าเสนอผลงาน หรือผลิตภัณฑ์โดยอาศัยการสังเกต การเชื่อมโยง การตั้งค�าถาม การสร้างเครือข่าย และการ

ทดลอง โดยแต่ละขัน้ตอนของการจัดกจิกรรม เดก็จะได้เรยีนรู ้ผ่านการลงมอืท�ารวมไปถงึการสบืเสาะหาข้อมลูต่างๆ 

และน�ามาสนทนาน�าเสนอแสดงความคิดเหน็ร่วมการในทกุๆ วนัของการจัดประสบการณ์ เมือ่เดก็ระบปัุญหาได้ชดัเจน 

เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลการแก้ปัญหาเชื่อมโยงความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆ รอบตัว

โดยมีการให้ความร่วมมือจากครูและผู้ปกครอง อีกทั้งการออกแบบช้ินงานเกิดจากการสะสมความรู้หรือรวบรวม

ข้อมลูน�ามาถ่ายทอดทางความคดิผ่านการวาด การเขียน การท�าสญัลกัษณ์ หรอืการบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง

ถ่ายทอดให้ผู้อืน่ได้ฟัง จนสามารถพัฒนาผลติภณัฑ์ของตนเองได้ ซึง่สอดคล้องกบัสมุนิตรา จีนเมอืง และคณะ (2563) 

ทีก่ล่าวว่าการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษานัน้น�าไปสูก่ระบวนการหาค�าตอบในสิง่ทีต่นเองสงสยัโดย

การสบืค้นจากแหล่งข้อมลูต่างๆ น�าไปสูก่ารทดลองแก้ปัญหาและอภปิรายผล เดก็จะได้เรยีนรูก้ารท�างานกบัผูอ่ื้นอย่าง

สร้างสรรค์ในทกุขัน้ตอนการปฏบิติั เนือ่งจากในการจดัการเรยีนรูม้หีลายข้ันตอนทีต้่องอาศยัการท�างานเป็นทมี มกีาร

ระดมสมอง เพ่ือแสดงความคิดเหน็ของสมาชกิกลุม่และน�ามาสงัเคราะห์เพือ่หาข้อสรปุร่วมกนั มกีารเช่ือมโยงความคิด

ในการออกแบบชิ้นงานให้มีความแปลกใหม่ สามารถใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ 
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2.	 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของเด็กอนุบาลก่อน	และหลังการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

การเปรียบเทยีบทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของเดก็อนบุาลก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้าม

แนวคดิสะเตม็ศกึษา พบว่า เดก็มค่ีาเฉลีย่คะแนนทกัษะการคดิเชงินวตักรรมทัง้รายด้านทกุด้านและโดยรวม หลงัการ

ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 และเมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ทกุด้านมค่ีาเฉลีย่

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะ

การคดิเชงินวตักรรมให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่เร่ิมตัง้แต่ขัน้ระบุปัญหา ซึง่เปิดโอกาสให้เดก็ตระหนกัถึงสถานการณ์ปัญหา

ที่เกิดขึ้นจริงง่ายๆ รอบตัว จากนั้นท�าไห้เด็กศึกษาปัญหาโดยระบุเง่ือนไขหรือสาเหตุ ข้อจ�ากัด และความต้องการ

ในการแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้เด็กจะเกิดการตั้งถาม การสังเกต รวมไปถึงขั้นการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าเสนอวิธีการ

แก้ปัญหาจากการที่เด็กได้เชื่อมโยงผ่านการศึกษา ค้นคว้า ส�ารวจ โดยใช้เครื่องมือ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ การให้เด็ก

อนุบาลลงมือสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองเป็นการกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิดและแก้ปัญหาและการใช้สื่อเทคโนโลยียัง

เป็นตวัช่วยส�าคญัในการช่วยหาค�าตอบทีท่นัสมยัและเกดิความคดิสร้างสรรค์ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กุสลวฒัน์ 

คงประดิษฐ์ (2562) ที่กล่าวว่า มนุษย์น�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพการ

คดิ และสร้างสรรค์นวตักรรม เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน อนัจะช่วยให้ผูเ้รยีนมพีฒันาการได้ทัง้ความคดิ 

จิตใจ และสังคมได้สมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน การให้ความร่วมมือกันในการท�างาน ครูจึงมีบทบาท

ส�าคญัในการสนับสนุนให้เด็กได้วเิคราะห์ข้อก�าหนดและข้อจ�ากดัผ่านการระดมสมองโดยมเีป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่การ

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่จะน�าไปสร้างชิ้นงานต่อไป

นอกจากนีใ้นขัน้เลอืกและออกแบบวธิแีก้ปัญหา เป็นข้ันตอนท่ีออกแบบช้ินงาน โดยมีการก�าหนดวสัดอุปุกรณ์ 

หรือทรัพยากรณ์ที่ถูกจ�ากัดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เด็กจะร่วมกันน�าเสนอรูปแบบ หรือวิธีคิดของตนเองผ่านการวาด 

การเขยีน หรือการเล่า ภายใต้ข้อจ�ากัดของการแก้ปัญหา และมคีวามแปลกใหม่ไม่ซ�า้ใคร โดยขัน้ตอนนีเ้ดก็จะสามารถ

ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน สอดคล้องกับ สุรเชษฐ์ ไชยอุปละ (2559) ที่

กล่าวว่า การออกแบบวธิกีารแก้ปัญหาเป็นขัน้ตอนทีถ่่ายทอดแนวคดิของวธิกีารแก้ปัญหาเป็นการออกแบบ เพือ่สือ่สาร

แนวคิดให้ผู้อื่นเข้าใจโดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้

มีความแปลกใหม่ไม่ซ�้าใคร และสามารถใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้หา

สิง่ทดแทนเพ่ือน�ามาใช้ประกอบการออกแบบแก้ปัญหา เพือ่ความสมบูรณ์

ของชิ้นงาน

ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างต้นแบบ ในข้ันตอนนี้เด็กจะ

ร่วมกันน�าเสนอแนวทางในการสร้างต้นแบบ โดยวางแผนการแก้ปัญหา

อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตามวิธีการท่ีออกแบบ โดย

วางแผนถึงสิ่งที่จ�าเป็นต้องใช้และวิธีการใช้ เด็กจะรู้จักคาดคะเนหรือคาด

การณ์ถงึผลทีจ่ะเกิดขึน้ รูจ้กัการตัง้สมมตฐิานถงึผลการสร้างต้นแบบ แล้ว

ลงมอืสร้างชิน้งานหรอืวธิกีารเพือ่แก้ปัญหาตามทีว่างแผนไว้ผ่านการสงัเกต 

การเชือ่มโยงเหตกุารณ์ข้อมลูความรูต่้างๆ การสร้างเครอืข่ายสนทนาแบ่ง
ภาพที่	2 ตัวอย่างแบบร่างผ้ากันเปื้อน 

ที่แห้งง่ายไม่ขึ้นรา
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ปันความรู้ต่างๆ ที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ รวม

ทัง้ในขณะทีพ่บปัญหาเด็กจะเกดิทกัษะการคดิแก้ปัญหาในสถาณการณ์ที่

เผชญิ ในขัน้ตอนการด�าเนินการสร้างต้นแบบในช่วงของการลงมอืปฏบิตัิ

กิจกรรม มีบางช่วงที่เด็กไม่สามารถร่วมลงมือปฏิบัติได้ เช่นการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่เป็นอันตราย เช่น การใช้ เข็มเย็บ การเย็บผ้า หรือเข็มหมุด ซึ่ง

ในขั้นตอนนี้ครูเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งหมด และครูได้แนะน�าวิธีการ

ใช้ให้ปลอดภัย และสอนวิธีการใช้อย่างถูกต้องให้แก่เด็กเป็นแบบจ�าลอง 

หากแนวทางที่เลือกน�า ไปสู่การสร้างชิ้นงาน เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบ

สนองความต้องการ

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบเป็นขั้นตอน

ของการตรวจสอบชิน้งานกบัแบบร่าง ความตรงตามประเดน็ปัญหา ความสามารถการใช้งานได้จรงิ ซึง่ช่วยฝึกให้เดก็

คิดเชื่อมโยงตลอดกระบวนการตั้งแต่การศึกษาปัญหา วิธีการแก้ไข การ

ทดสอบ สะท้อนจากภาพที่ 2-5 เป็นตัวอย่างผลงานจริงจากเด็กอนุบาล

และครูในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ ภาพที่ 2 เป็นภาพที่เด็กถ่ายทอดการคิด

แก้ปัญหาผ้ากันเปื้อนเปียกชื้นขึ้นรา ไม่รองรับเศษวัสดุหรือน�้าเวลาท�า

กิจกรรมท�าให้พื้นห้องเลอะ 

ภาพที่ 3 เป็นการพัฒนาชิ้นงาน “ผ้ากันเปื้อนไม่เปียกน�้า” จาก

การเลือกวัสดุที่น�ามาใช้แก้ปัญหา และต่อมาปรับปรุงให้มีขนาดที่ปรับได้ 

เด็กใส่ได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก และข้อเสนอแนะทีต้่องน�าไปปรบัต่อไป

คือ ขนาดกระเป๋าหน้าท้องทั้งแนวกว้าง ยาว ลึก ที่ยังไม่สามารถรองรับ

น�้าหรือสิ่งที่ร่วงหล่นเวลาท�ากิจกรรมได้ 

ภาพที่ 4 เป็นตัวอย่างที่เด็กถ่ายทอดแบบร่างในการแก้ปัญหา

การดึงกระดาษช�าระเพื่อลดโลกร้อน กระดาษช�าระเปียกน�้า ปลายที่ดึงไว้

หล่นลงพื้นท�าให้สกปรก

ภาพที ่5 เป็นการพฒันาวธิกีารและชิน้งาน “ทชิชลูดโลกร้อน” โดย

ใช้แถบสีและภาพเพื่อบอกระยะกระดาษที่เหมาะสม และใช้แก้วพลาสติก

เหลือใช้เพื่อป้องกันน�้า และต่อมาได้ปรับให้ความยาวของแถบสีเหมาะสม

มากขึน้ และปรบัไปใช้ขวดพลาสติกทีปิ่ดฝา เพือ่หยดุปลายกระดาษช�าระได้

ดีกว่า ท�าให้การพัฒนาต้นแบบตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น สิ่งส�าคัญ

ทีส่ดุจากขัน้ตอนดงักล่าวไม่ใช่ความรูห้รอืผลงานทีเ่ด็กพฒันาข้ึน แต่เป็นสิง่ท่ี

เด็กได้รับการซึมซับกระบวนการคิดแก้ปัญหา สนุกกับการหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกัน ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การจัดประสบการณ์ในขั้นน�าเสนอต้นแบบ วิธีการ ผลการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนของการสื่อสารถึงผลที่

เกิดขึ้นกับการพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาไปยังผู้ฟัง เป็นการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้

ภาพที่	3 ตัวอย่างการพัฒนาผ้ากันเปื้อน

ภาพที่	4	ตัวอย่างแบบร่างกล่อง 
และวิธีการใช้กระดาษช�าระลดโลกร้อน

ภาพที่	5	ตัวอย่างการพัฒนา 
ชิ้นงานทิชชูลดโลกร้อน
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จัดเป็นนิทรรศการแสดงร่องรอบหลักฐาน ประกอบการน�าเสนอถ่ายทอดเล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนรู้จนถึง

การบอกถึงคุณสมบัติและและประโยชน์รูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยมีครูคอยช่วยเหลือ เพื่อนและครูต่างห้องรวมท้ัง

ผู้บริหาร ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าฟังซ่ึงถือเป็นการสร้างเครือข่ายท่ีเหมาะกับวัยเด็ก เด็กได้รับฟังข้อเสนอแนะ

จากผู้เข้าร่วมงาน เช่น การพับชายผ้ากันเปื้อนขึ้นเป็นกระเป๋าหน้าท้องจะได้มีขนาดเหมาะสมและใช้พลาสติกอ่อน

ดามไว้ด้านในเพื่อให้สามารถรองรับน�้าหรือเศษวัสดุที่จะเลอะพื้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจึงเป็นการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับงานวิจยัของ สธิุดา การมี ี(2560) ทีก่ล่าวว่า กระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมเป็นการออกแบบช้ินงาน

ให้มคีวามแปลกใหม่และสามารถใช้ประโยชน์หรอืแก้ปัญหาได้ มกีารวางแผนและด�าเนนิการแก้ปัญหา ตรวจสอบชิน้

งาน น�าเสนอวธิกีารแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรอืชิน้งาน ความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรมเกดิจากการทีผู่เ้รยีนได้

ฝึกเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหา จนสามารถน�าไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมของผู้เรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ

1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ควรศึกษาท�าความเข้าใจขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาก่อน

การน�าไปใช้ เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาและวัยของเด็กที่แตกต่างกัน

1.2 ควรมีผู้ใหญ่คอยให้การแนะน�า ช่วยเหลือ และอ�านวยความสะดวกเพื่อให้เด็กได้คิดหาวิธีแก้ปัญหา

และสนับสนุนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 

กระบวนการคิดอื่นๆ ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะ

การคิดเชิงนวัตกรรมส�าหรับเด็กอนุบาลบริบทที่มีความแตกต่างกัน หรือเด็กในช่วงวัยอื่น

2.3 ควรมีการศึกษาแนวคิดหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง

นวัตกรรมส�าหรับเด็กอนุบาล
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