
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best Practice 
 การประดิษฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

ช้ันอนุบาลปีที ่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุกญัญา  แสงสนธ์ิ 

ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 

อ าเภอโกสัมพนีคร  จังหวดัก าแพงเพชร 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

ค าน า 

 กิจกรรมสร้างสรรคน์บัวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญักบัเดก็ปฐมวยัมาก ซ่ึงกิจกรรม
ดงักล่าวสามารถช่วยพฒันาทกัษะใหก้บัตวัเดก็ไดห้ลายดา้น  และการพฒันาผลงานความคิด
สร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยัโดยการใชกิ้จกรรมการประดิษฐข์องเล่นทางวทิยาศาสตร์เขา้มามี
บทบาทในการจดัการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหเ้ดก็เกิดความรู้ทางวทิยาศาสตร์  เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ในการออกแบบสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐแ์ละ
เกิดความภาคภูมิใจในช้ินงานของตน  เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็เกิดจิตวทิยาศาสตร์ต่อไปใน
อนาคต 

 ขอขอบคุณนายนิวฒัน ์ เสาแกว้  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์  คณะครู  ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง  ผูป้กครองนกัเรียน ขอขอบใจนกัเรียน ชั้นอนุบาลปีท่ี  ๑  โรงเรียนบา้นโนน -

สมบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ท่ีใหค้วามร่วมมือร่วมใจ สนบัสนุน ในการท างานจนประสบ
ผลส าเร็จ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงาน การพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยัโดยการใช้
กิจกรรมวทิยาสาสตร์ จะเกิดประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการจดัการศึกษาแก่ครูผูส้อนปฐมวยั
ต่อไป      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  สุกญัญา  แสงสนธ์ิ  
 

 

  

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

หน้า 

หลกัการและเหตุผล     1 
วตัถุประสงค ์     2 
แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง     2 
การด าเนินการ/กระบวนการ/วธีิการปฏิบติั     3 
แผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาในการด าเนินงาน     4 
ผลการปฏิบติังาน     4 
ปัจจยัท่ีท าใหป้ระสบผลส าเร็จ     4 
บทเรียนท่ีไดรั้บ     5 
ภาคผนวก     6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบน าเสนอรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ระดบัปฐมวยัที่ด ี
(Best  Practice) 

………………………………………………. 
ช่ือผลงาน      การประดิษฐข์องเล่นทางวทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
ผู้น าเสนอผลงาน นางสาวสุกญัญา  แสงสนธ์ิ 
 โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์  
 อ  าเภอโกสัมพี  จงัหวดัก าแพงเพชร  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑  
E-mail am_kwang@hotmail.com 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นลกัษณะความคิดท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีควรพฒันาใหเ้กิด
ข้ึนกบัคนในชาติเพราะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้น  สามารถแกปั้ญญาต่างๆ ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคด์ว้ยเช่นกนั  นอกจากนั้นยงัเป็นพื้นฐานในการพฒันาความสามารถดา้นอ่ืนๆอนั
ก่อใหเ้กิดผลผลิต  และประโยชนสู์งสุดต่อประเทศชาติ  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์อง
บุคคลในดา้นต่างๆ จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของประเทศนั้นๆ นอกจากน้ี
ความคิดสร้างสรรค์ ยงัก่อใหเ้กิดเทคโนโลยต่ีางๆ การคน้พบส่ิงแปลกใหม่ทางวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์การคมนาคม เพราะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นผูค้น้ควา้ริเร่ิมงานใหม่ๆ รวมทั้ง
ประดิษฐคิ์ดคน้เคร่ืองมือต่างๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้และทนัสมยัอยูเ่สมอ  แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและสมควรท่ีจะพฒันาส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนอยา่งยิง่  ความคิด
สร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริม และพฒันาตั้งแต่ระดบัปฐมวยั  เน่ืองจาก เดก็ปฐมวยั
เป็น ช่วยท่ีมีจินตนาการสูงแสดงออกถึงแววแห่งความคิดสร้างสรรค ์ และอาจกลายเป็น
พรสวรรคต่์อไปในอนาคต  หากเดก็ไดก้ารส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 การจดั กิจกรรมประดิษฐข์องเล่น ทางวทิยาศาสตร์ใหเ้ดก็ปฐมวยั  ไดใ้ชท้กัษะการ
สังเกต การคิด การสนทนา การส่ือสารเพื่อท าความเขา้ใจ และแสดงออกถึงความกระตือรือร้น  

mailto:am_kwang@hotmail.com


 

 

 

ความอยากรู้อยากเห็นการรู้จกัส ารวจส่ิงต่างๆ ท่ีอยูแ่วดลอ้มรอบตวัเดก็ผา่นการใชป้ระสาท
สัมผสัทั้งหา้  เพื่อคน้พบส่ิงใหม่ๆ  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่   การจดั กิจกรรมประดิษฐข์องเล่น ทาง
วทิยาศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยัมี ความส าคญัและเป็นประโยชนต่์อเดก็ปฐมวยัเป็นอยา่งมาก
เน่ืองจาก เป็นช่วงวยัส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้นและช่วยปลูกฝังจิตวทิยาศาสตร์ 
ผูจ้ดัท ามีความสนใจศึกษาและไดเ้ลง็เห็นความส าคญัดา้นน้ี จึงไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมสร้างสรรคท่ี์เนน้วทิยาศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ในการพฒันาและ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบของเล่นทางวทิยาศาสตร์ 
2.  เพื่อปลูกฝังลกัษณะนิสัยจิตวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่เดก็ 
3. เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
 

แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ททอร์แรนซ์ ( Torrance , 1962) นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการของ
ความรู้สึกท่ีไวต่อปัญหา ส่ิงท่ีขาดหายไป ส่ิงท่ีไม่ประสานกนั แลว้เกิดความพยายามในการสร้าง
แนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่ผลใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ และเขา้ใจอนัเป็น
แนวทางคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ต่อไป 

กิลฟอร์ด (Guilford , 1967) นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่ การคิดสร้างสรรค ์เป็น
ความสามารถในการท างานของสมอง ในการคิดไดห้ลายทาง หรือท่ีเรียกวา่ อเนกนยั (Divergent 
thinking)  
 โคลมับสั ( Kolumbus, 1983.pp.107-109) กล่าวถึง การจดัประสบการณ์ทกัษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ครูควรมีอิสระในการเลือกเน้ือหา  ท่ีจะน ามาจดั
กิจกรรมโดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ จากบุคคลและการทดลอง การจดัประสบการณ์ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ควรเร่ิมตน้จากค าถามท่ีเดก็ถามข้ึน และควรใชท้กัษะการตั้ง
ค  าถามเพื่อ ใหเ้ดก็พยายามคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 



 

 

 

ภรณี  คุรุรัตนะ ( 2523,หนา้ 99) กล่าวถึง  วตัถุประสงคใ์นการจดัประสบการณ์ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาสาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั  พฒันาความสามารถความคิดสร้างสรรคไ์ด้
โดยวธีิทางวทิยาศาสตร์ต่างๆ กนั เช่น การสังเกต การฟัง และการทดลองพฒันาใหเ้ดก็มีทศันคติ
ทางวทิยาศาสตร์ ช่วยใหเ้ดก็มีความรู้ในเน้ือหาวทิยาศาสตร์ง่ายๆ และมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
ตวัเดก็ ช่วยพฒันาความสนใจ และความช่ืนชมในวทิยาศาสตร์รอบตวัเดก็ และเกิดจิต
วทิยาศาสตร์ 
 ดงันั้น การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั โดยการใชกิ้จกรรมการประดิษฐ์
ของเล่นทางวทิยาศาสตร์ จึงมีบทบาทส าคญัต่อเดก็ปฐมวยัอยา่งมากเพราะนอกจากจะไดพ้ฒันา
ความคิดสร้างสรรค ์ช่วยใหเ้ดก็คิดแกปั้ญหาแลว้เดก็ปฐมวยัยงัไดรั้บความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึง
มีผลใหเ้ดก็ปฐมวยัเกิดจิตวทิยาศาสตร์และความภาคภูมิใจในช้ินงานของตน  
 
 
การด าเนินการ/กระบวนการ/วธิีการปฏบิัติ 

1. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 
2. ศึกษาเอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ปฐมวยั สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554 
3. ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั โรงเรียนบา้นโนนสมบูรณ์ 
4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานท่ี ส่ิงของ เพื่อน ามาสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ 
5. จดัท าแผนประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความคิด

สร้างสรรคโ์ดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวทิยาศาสตร์ 
6. จดักิจกรรมการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรค ์โดยครูใหน้กัเรียนประดิษฐ์ของ

เล่น พร้อมตกแต่งช้ินงานใหส้วยงาม ตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 
7. บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นแบบสังเกตพฒันาความคิด

สร้างสรรคแ์ละบนัทึกผลการปฏิบติังานของนกัเรียน โดยแบ่งระดบัพฒันาการและ
ผลการปฏิบติังานออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

                         ระดบัท่ี  3   ดี         หมายถึง    ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมัน่ใจ ผลงานมี  
                                           ความสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 

 ระดบัท่ี  2  พอใช ้   หมายถึง    ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งเม่ือไดรั้บค าแนะน า   



 

 

 

                                                       ผลงานมีการปรับปรุงต่อยอดจากแนวคิดผูอ่ื้น 
                                                       น ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้
 ระดบัท่ี  1  ปรับปรุง หมายถึง   ปฏิบติัดว้ยตนเองไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งแมไ้ดรั้บค า  
                                                        ช้ีแนะผลงานน าแนวคิดของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่ได ้
                                                        ประยกุตห์รือปรับเปล่ียน 

แผนการด าเนินงาน/ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  โดยการประดิษฐช้ิ์นงาน
ทางวทิยาศาสตร์ ด าเนินงานแบบวงจร  PDCA  ดงัน้ี 
   P = Plan  1. ก าหนดเป้าหมาย 
         2. วางแผนการท างาน 
   D = Do     1. ลงมือปฏิบติังานตามแผน 
                    2. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐช้ิ์นงาน 
         3. ประดิษฐช้ิ์นงานตามแบบและขั้นตอน 
   C = Check    ตรวจสอบช้ินงาน  
   A = Action    ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาช้ินงานใหดี้ข้ึน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์
ช้ินงานทางวทิยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 สัปดาห์ๆ 2 วนั ในวนัพุธ วนัพฤหสับดี  
วนัละ 40 นาที 
 
ผลการปฏบิัติ 
 ผลการปฏิบติัท่ีเกิดจากการพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  โดยการ
ประดิษฐข์องเล่นทางวทิยาศาสตร์  ท าใหเ้ดก็เกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดความรู้ 
ความภาคภูมิใจ และเกิดจิตวทิยาศาสตร์แก่ตวัเดก็ ทั้งน้ีจากการจดัประสบการณ์ดงักล่าวไดเ้นน้
ใหเ้ดก็เรียนรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ตรงโดยการสร้างสรรคผ์ลงานในการประดิษฐช้ิ์นงาน
วทิยาศาสตร์  ซ่ึงสามารถมีส่วนช่วยพฒันาศกัยภาพดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
ใหเ้ตม็ศกัยภาพและเหมาะสมกบัช่วงวยัอาย ุ
 



 

 

 

ปัจจัยทีท่ าให้ประสบผลส าเร็จ 
 ปัจจยัท่ีท าใหก้ารพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ ของ
เล่นทางวทิยาศาสตร์ ประสบผลส าเร็จ คือ 

1.  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  าและใหค้วามส าคญัสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรม 
2. คณะครู  นกัเรียนทุกคนใหก้ารสนบัสนุนและร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 
3. ผูป้กครองใหก้ารร่วมมือสนบัสนุนในการจดัหาส่ือเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรม 
4. เดก็ปฐมวยัมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
5. ศึกษานิเทศก ์ ผูบ้ริหาร  คณะครูในกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี  ท่ีเก่ียวขอ้งให้

ค  าปรึกษาท่ีดี 
6. มีการประเมินพฒันาการและปรับปรุงผลการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายอยา่ง

ต่อเน่ือง 
 
บทเรียนทีไ่ด้รับ 
 ผลท่ีเกิดจากการพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ของ
เล่นทางวทิยาศาสตร์  ดงัน้ี 

1. เดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงและไดรั้บการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
2. เดก็ปฐมวยัมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบส่ิงของเล่นทาง 

วทิยาศาสตร์ 
3. เดก็ปฐมวยัเกิดลกัษณะนิสัยจิตวทิยาศาสตร์ 
4. เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
5. เดก็ปฐมวยัเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 

 

 

    
 



 

 

 

 
 
 

 
 


