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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์
สาหรับเด็กปฐมวัย และ 2) หาประสิทธิภาพของหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 การวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างโครงร่างหลักสูตร ขั้นที่ 3 การประเมินและปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร ระยะที่
2 การประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงหลักสูตร มี 2 ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นที่
5 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 34
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เตรียมความพร้อมด้านการคิด วิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย ใช้วิธีการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน มุ่งเน้นการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ของหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ
ทดสอบที (t-test for dependent samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร
สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี 6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการ 2)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร3) เนื้อหา 4) การจัดประสบการณ์ 5) สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 6) การวัดผลและประเมินผล
2. ประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1พบว่า 1) ความรู้
ความเข้าใจด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กหลังการใช้หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กปฐมวัยสูงกว่ าก่ อน
การใช้หลักสูตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ (Keywords) การคิดวิเคราะห์, การพัฒนาหลักสูตร
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THE DEVELOPMENT OF PREPARATION CURRICULUM FOR ANALYTICAL THINKING
FOR EARLY CHILDHOOD AT SIRIRATWITTHAYAKHAN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF
SAKONNAKHON PRIMARY EDUCATION AREA 1
Krongthip Namnao1*Wanpen nantasri2Varo pengsawat2
Abstract
This research aims to: 1) develop an analytical thinking preparation course for early
childhood and 2) find the effectiveness of the analytical thinking preparation course for early
childhood at SiriratWitthayakhan School Under the office of SakonNakhon Primary Educational
Service Area 1 This research is divided into two phases. Phase 1, which is curriculum
development, comprises of three steps which are (1) study of basic information, (2) outline the
curriculum and (3) assess and improve the curriculum. Phase 2 is evaluating the efficiency of
the curriculum and improving the curriculum, consisting of two steps, which are (4)
implementation of the curriculum and (5) evaluate and improve the curriculum. Target groups
are kindergarten students, year 2-3, SiriratWittayakarn School under the Office of SakonNakhon
Primary Educational Service Area 1, 2nd semester, academic year 2018. 34 students were
selected by using purposing sampling method. Analytical thinking preparation course for early
childhood was examined and evaluated by five experts, focusing on the suitability and
consistency of the curriculum’s components. The statistics used in the research were
percentage, mean (  ), standard deviation (S.D.) and t-test for dependent samples.
The study yielded the following results:
1. Analytical thinking preparation course for early childhood at SiriratWitthayakhan
School under the office SakonNakhon Primary Education Area 1 consists of six main
components: 1) Principles 2) Curriculum objectives 3) Content 4) Experience arrangement 5)
Media materials and 6) Measurement and evaluation.
2. In terms of the efficiency of the preparation course for analytical thinking for early
childhood at SiriratWitthayakhan School under the Office of SakonNakhon Primary Educational
Service Area 1, it was found that 1) knowledge and understanding of analytical thinking of
children after using the curriculum is higher than before using the curriculum with statistical
significance at the level of .01 and 2) analytical thinking skills are at a high level.
Keywords : Analytical, Curriculum development
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุไว้ว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึ กษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย การจัดการศึกษาของไทยในยุค
ปัจจุบันได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดของนักเรียน ตามที่พระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่ ง ชาติ พุ ท ธศั กราช 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั กราช 2545 หมวด 4 แนวทางการจั ด
การศึกษาในมาตรา 24 (2) และ (3) ระบุไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐาน
ของการคิดทั้งมวล บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอื่นๆ เหนือกว่าบุคคล
ทั่วไป ทั้งทางด้านสติปัญญาและการดาเนินชีวิต เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่
สาคัญคือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน การประยุกต์ใช้ การประเมิน การจาแนกแยกแยะประเภท
การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ ง
ต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการคิดระดับสูง
ทั้งคิดวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในระดับปฐมวัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
และเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 1 โดยการจั ด ประสบการณ์ ที่ น าเทคนิ ค กระบวนต่ า งๆ เช่ น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีค วามจาเป็ นและส าคัญ อย่ างยิ่ งต่ อประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ของเด็ กปฐมวั ย
มุ่งเน้นให้เด็กได้ทดลองลงมื อปฎิบัติได้ด้วยตั วเอง ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์เด็ กรู้ จัก
วิธีการ จาแนก แยกแยะ แจกแจง การจัดหมวดหมู่ของสิ่งของต่างๆ และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตาม
สภาพความเป็นจริงได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ได้มีวิธีการสอนหรือการจัดประสบการณ์ที่มุ่ งเน้นการพัฒ นา
และเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบซึ่งเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กในการเรียนระดับสูง
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่อสร้างหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์
วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลั กสูตรเตรีย มความพร้ อมด้ านการคิด วิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวั ย
โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย 2 ระยะ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นเพื่อใช้สาหรับสร้างหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์
วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้ นฐาน วิเคราะห์แนวคิดและงานวิ จัย ที่เกี่ ยวข้ องกับความคิด วิเคราะห์ข องเด็กปฐมวั ย จาก
เอกสาร ตารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 สร้างโครงร่างหลักสูตร เป็นการนาข้อมูลพื้นฐานที่
วิเคราะห์ได้ในขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา การจัดประสบการณ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการวัดและ
ประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุงโครงร่างหลั กสู ตร เป็นการนาหลักสูตรที่พั ฒนาขึ้ น ไปขอ
คาแนะนาจากประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
และดาเนินการตรวจสอบร่ างหลักสูตรโดยประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของร่างหลักสูต รจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความสอดคล้องและให้ข้อเสนอแนะ แล้วนาผลการประเมิ นมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่ าดั ช นีค วามสอดคล้ อง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ าร่ างหลั กสูตรเตรีย มความพร้ อ มมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดั บความเหมาะสมมากที่สุด (x̅=4.71) และค่าดัชนีค วามสอดคล้ องอยู่ร ะหว่ าง 0.80-1.00
จากนั้นทาการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระยะที่ 2 การประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพและปรับ ปรุ ง หลั กสู ต ร การด าเนิ น การวิ จัย ในขั้ นตอนนี้ เพื่ อประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเตรียมความพร้ อม ซึ่งดาเนินการต่อจากขั้ นตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการทดลองใช้หลักสูตร เป็นการนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การประถมศึ กษาสกลนคร เขต 1 จานวน 34 คน โดยใช้แบบแผนการทดลอง The
One-Group Pretest – Posttest Design ในรูปแบบนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว แต่ถูกวัดหรือถูกสังเกตก่อน
การทดลองและหลังการทดลองแล้ว นาคะแนนจากการทดสอบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
โดยใช้ การทดสอบค่ าที (t – test แบบ Dependent) ขั้ นตอนที่ 5 ประเมิ นผลและปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต ร การ
ดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเตรียมความพร้อม โดยการนาผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มเป้าหมายก่อนทดลองใช้และ
หลังทดลองใช้หลักสูตร และนาผลการประเมินพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในระหว่างดาเนินการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หลักสูตรเตรียมความพร้อมที่พัฒนาขึ้ นมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฎร์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาร่างหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริ
ราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ร่างหลั กสูตรเตรียมความ
พร้อม มีองค์ประกอบของหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหา
4) การจัดประสบการณ์ 5) สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 6) การวัดและประเมินผล และโครงสร้างหลักสูตรเตรียมความ
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กรองทิพย์ นามเนาว์และคณะ

พร้อม มีทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่ 1) การสังเกตและการจาแนก 2) การจับคู่และการเปรียบเทียบ 3) การจัดกลุ่ม
4) การเรียงลาดับ ใช้เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมงและผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้อง
ของร่างหลักสูตรเตรียมความพร้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.71) และมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ององค์ระหว่ างองค์ ประกอบต่ างๆ ของหลักสูตรเตรียมความพร้ อม ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฎร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กหลัง
การใช้หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กปฐมวันสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ ด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กระหว่างก่อนและ
หลังการฝึกอบรมจานวน 34 คน
การฝึกอบรม
n
x
ก่อนฝึกอบรม
34
9.18
หลังฝึกอบรม
34
18.26
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

S.D.
1.800
1.693

df

t

Sig

29

32.369**

0.000

2.2 ผลการศึ กษาการวิ เ คราะห์ พ ฤติ กรรมด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ส าหรั บ เด็ กปฐมวั ย สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิด 4 ด้าน พบว่า คะแนน
ทักษะการคิดในภาพรวมอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณาแยกเป็นทักษะการคิด ในด้านต่างๆ พบว่าอยู่ในระดับดีทุก
ทักษะโดยทักษะการคิด ด้านการเรียงลาดับ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.30 และทักษะการคิด ด้านการจัดกลุ่ม มี
คะแนนเฉลี่ยต่าสุดที่ 5.52 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ทักษะการป้องกันปัญหายาเสพติด ของของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ทักษะการการคิด

N

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

การสังเกตการจาแนก
การจับคู่การเปรียบเทียบ
การจัดกลุ่ม
การเรียบลาดับ
ค่าเฉลี่ย

34
34
34
34
34

60
60
60
60
60

52.70
52.67
53.91
54.91
53.55

6.30
5.67
5.52
6.08
5.89

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย และพั ฒ นาหลั กสู ตรเตรียมความพร้อมด้ านการคิ ด วิ เคราะห์ส าหรับ เด็กปฐมวัย
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีประเด็นน่าสนใจ
นามาสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า จากการนาข้อมูลพื้นฐานมาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
จนได้องค์ประกอบของหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหา 4)
การจัดประสบการณ์ 5) สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และ 6) การวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ Nicholls (1978 :17)
Kerr (1989, p. 16); ธารง บัวศรี (2542, หน้า 8); ศศิธร ขันติธรางกูร(2550, หน้า 5); ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ(2550,
หน้า 12); ชุติมา โชคมาเสริมกุล (2552, หน้า 14) และเพ็ญณี ทู้ไพเราะ (2553, หน้า 22) และจากการศึกษา
แนวคิ ด ทฤษฎี ได้ กาหนดเนื้ อหาของหลั กสู ต รเตรี ย มความพร้ อมด้ านการคิ ด วิ เ คราะห์ ส าหรั บ เด็ กปฐมวั ย
ประกอบด้วย 4 เนื้อหา ได้แก่ 1) การสังเกตและการจาแนก 2) การจับคู่และการเปรียบเทียบ 3) การจั ดกลุ่ม 4)
การเรียงลาดับและจากการตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ผลการตรวจสอบหลักสู ตร
เตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดคือมีค่าความสอดคล้ อง 0.80 ถึง 1.00หมายความว่าองค์ประกอบของโครงร่างหลั กสูตรเตรียมความ
พร้อมมีความสอดคล้ องกั น เนื่องมาจากผู้ วิจัย ได้พัฒ นาหลักสูตรเตรียมความพร้อม โดยผ่านกระบวนการหา
คุณภาพตามขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์
ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้ วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้ทาการประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของหลักสูตรเตรียมความพร้อม นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้หลักสูตรเตรียม
ความพร้อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้พัฒนาหลักสูตรแล้วพบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มพูน
ความรู้ แก่ผู้เรียนได้ เช่น สมพร หลิมเจริญ (2552, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรเสริ มเพื่ อส่งเสริมความคิ ด
สร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จริญญา ไศลบาท (2555, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหิน ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา และ
เพชรปาณี อินทรพาณิช ย์ (2560, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลั กสูตรเสริ มเพื่ อเสริ มสร้างทั กษะการคิ ด วิเคราะห์
สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
2. ผลการประเมินประสิทธิภ าพของการพัฒ นาหลั กสูตรเตรีย มความพร้ อมด้ านการคิด วิเคราะห์
สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยผลจากการทดลองใช้หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 จานวน 34 คน ภายหลังจากการทดลองใช้หลักสูตรเตรียมความพร้อม นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการคิดวิเคราะห์ หลังทดลองใช้สูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าหลักสูตรเตรียมความ พร้อมที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาและสร้างขึ้นครั้งนี้ ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ ทาให้นักเรียน
ได้ ค วามรู้ เ พิ่ มขึ้ นจากเดิ ม นอกจากนี้ ใ นการจั ด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ ไ ด้นากระบวนการเรีย นรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม เทคนิคการระดมสมอง การเรียนรู้จากตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ประเภทสื่อ รูปภาพ ของจริง เน้น
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงทาให้นักเรียนมีความรู้ มีพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น ซึ่งผลจากการทดลองใช้
หลักสูตรเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร หลิมเจริญ (2552, บทคัดย่อ) ได้พัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนช่วงชั้ นที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความคิดสร้างสรรค์สูง กว่านั กเรีย นกลุ่มควบคุ มอย่างมี นัย สาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรญา วัชระ
สังกาศ (2559, บทคัดย่อ) ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้
ความเข้าใจ ด้านการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 พรทิพย์ อ้นเกษม ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สาหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า 1) กลุ่มทดลองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มทดลองมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นระบวนการ
คิดวิเคราะห์หลังการฝึกอบรม 3) กลุ่มทดลองมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการ
ฝึ กอบรมอยู่ ใ นระดั บ ดี มาก และเพชรปาณี อิ นทรพาณิ ช ย์ (2560, บทคั ด ย่ อ) ได้ พั ฒ นาหลั กสู ต รเสริ มเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนศิริราษฏร์
วิทยาคาร ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความคิดด้านการคิดวิเคราะห์ โดยมีการบูรณาการการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หากครูผู้สอนจะนาหลักสูตรนี้ไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ควรปรับเนื้อหา
สาระ สถานการณ์ให้เหมาะสมกับระดับชั้น
1.2 ในขณะดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรเตรียมความพร้อม ครูผู้สอนควร
สร้างบรรยากาศในการเป็นกัลยาณมิตรให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี ให้ความสาคัญกับความคิดของนักเรี ยนทุก
คนรวมทั้งความคิดที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนๆ หรือจากที่ครูคิด มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ส่งเสริ มให้
นักเรียนได้คิด อย่ างอิ สระ คอยกระตุ้นยั่วยุให้ นักเรีย นทุ กคนได้ แสดงความคิด เห็ น และให้แรงเสริมทางบวก
เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็นก้าวแรกที่เด็กเริ่มเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนหากได้มีการส่งเสริมด้านการคิดจะช่วยให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการคิดให้สูงขึ้น จึงควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ด้านการคิด สาหรับเด็กปฐมวัยต่อไป เช่น การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เป็นต้น
2.2 ควรนาวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนหรือในสถานศึกษา
เอกชน
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