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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทียบคะแนนทักษะการคดิยดืหยุน่ก่อนและหลังการจัดกจิกรรม

ท�าสวนของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัยชายและหญิงอายุระหว่าง ๕-๖ ปี 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จ�านวน ๑๐ คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

๑ ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (๑) แผนการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิด

ยืดหยุ่นจ�านวน ๒๔ แผน (๒) แบบสังเกตทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยแบ่งตามพฤติกรรมบ่งชี้  

๕ ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 

พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่น เด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ 

การคิดยืดหยุ่นสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่าเด็กมีทักษะการคิดยืดหยุ่น 

เพิ่มขึ้นในทุกด้าน เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่น เด็กมีการปรับเปลี่ยน

การกระท�าได้เหมาะสมกับความต้องการ สามารถปรับเปล่ียนวิธีคิดให้เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อให้
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บรรลุเป้าหมาย แก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมเมื่อบริบท

เปลี่ยนแปลงไป ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายจากการ

ลงมือท�ากิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ค�าส�าคัญ : กิจกรรมท�าสวน; ทักษะ; การคิดยืดหยุ่น; เด็กปฐมวัย

Abstract
 The purposes of this study were to compare cognitive thinking skills scores before 

and after gardening activities of young children. The samples were 10 young children.  

All boys and girls aged 5 to 6 years old who were studying in kindergarten 3 in the 2
nd

 

Semester,2021. Banwangyao School under the Suphanburi primary educational service 

area office 3 by purposive sampling 1 classroom. The research instruments consisted  

of (1) Lesson plans of gardening activities provision on flexibility thinking skills 24 plans. 

(2) Flexibility thinking skills observation form of young children behavior indicative in  

5 sides. The data was analyzed by mean, standard deviation and Content Analysis.  

The results were shown as follows: (1) Young children learning by gardening activities  

on cognitive thinking skills had the mean score of the post-test than the pre-test.  

(2) Flexibility thinking skills observation form of young children side is high in all aspects. 

When young children were studying by gardening activity to develop cognitive thinking 

skills, they were able to adjust their behavior to their needs and were able to adjust  

their thinking according to the situation to achieve their goals. Young children learn  

to solve their problem in variety of solution, able to control their emotions and the  

context. Young children are involved in decision making and solve problem to achieve 

the goals of the activities by doing the activities well.

Keyword: Gardening Activities; Flexibility Thinking; Skills; Young Children 
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บทน�า
 ทักษะการคิดยืดหยุ่น เป็นหนึ่งในทักษะการบริหารจัดการของสมองขั้นสูง (Executive Function) 

ที่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด หรือเปล่ียนความสนใจไปตามความต้องการหรือเปล่ียนไปตาม

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน
1
 คนท่ีไม่มีทักษะการคิดยืดหยุ่น มักมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัว มีความอึดอัด 

ทุกข์ใจ เพราะติดอยู่กับความคิด ความรู้สึกแบบเดิม คิดว่าทุกอย่างมีทางออกแค่ทางเดียว การเปิดโอกาส

ให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ท�าให้เด็กเรียนรู้ได้หลากหลายด้าน จะช่วยให้เด็กสามารถเลือกใช้

ข้อมูล มีทางเลือกหลากหลายด้าน พิจารณาจากการมองหลายได้มุม
2
 รวมถึงการน�าเอามุมมองของผู้อื่น

มาพิจารณาและเปรยีบเทียบสิง่ท่ีเคยเกดิข้ึนในอดตีกบัส่ิงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ปรับเปลีย่นวธิด้ีวยการน�า

เอาข้อมูลใหม่ ๆ  มาใช้ ช่วยให้การพจิารณาสิง่ต่างๆจากมมุมองทีใ่หม่ขึน้ สามารถใช้วธิใีหม่ ๆ  ได้โดยไม่ต้อง

ใช้วิธีเดิมเสมอไป เด็กที่มีทักษะการคิดยืดหยุ่นดีมักจะเป็นคนที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้เร็ว มองโลก

ทางบวก มีพลังบวกในตนเอง มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอ นอกจากนี้การปรับตัวเข้ากับ

ผู้อื่นง่ายก็จะสามารถท�าให้เด็กมีความสุขได้ง่าย 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด -๑๙) ส่งผลกระทบต่อเด็กท�าให้

เด็กไม่ค่อยได้เจอพื้นที่สีเขียวเนื่องจากการออกไปข้างนอกเป็นเรื่องยากในยุคนี้ การพัฒนาผู้เรียนเพื่อ 

เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อันเนื่องมาจากสังคมต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งเป็นผลมาจากการ

อบรมเลี้ยงดู การเป็นพลเมืองยุคใหม่ เด็กปฐมวัยต้องมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านและสมดุล ทั้งทาง 

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ครูจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการสอน วิธีการสร้าง 

องค์ความรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการในการพัฒนาให้เด็กเกิดทักษะ ดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะที่

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของสมองขั้นสูง (Executive Function) หรือ EF ซึ่ง นักวิทยาศาสตร์ 

ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงว่าเป็นชุดของทักษะที่ต้องอาศัยฟังก์ชันของการท�างานของ

สมองสามส่วน คอื ความจ�าในการปฏิบัตงิาน ความยดืหยุน่ทางความคดิ และการควบคมุการยบัยัง้ตนเอง
3
 

เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะเหล่านี้ แต่เด็กเกิดมาพร้อมกับศักยภาพในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ 

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงเป็นการพัฒนาความเป็นตนเอง และความฉลาดทาง

 1
 Daniel, J, Cognitive Flexibility in Young Children: Beyond Perseveration, The University Of 

Sheffield, (2016), p. 211-215.

 2
 สถาบนั RLG (รกัลกู เลร์ินนิง่ กรุป๊), EFพฒันาทกัษะสมอง, ท�าไมเราต้องฝึกยดืหยุน่ความคดิมนัส�าคญัต่อชวีติ

อย่างไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.rlg-ef.com/ [๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].

 3
 Center on the Developing Child Harvard University, Executive Function & Self-Regulation, 

[Online], Available : https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/ [20 
November 2021].
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สงัคม ซึง่ส่งผลต่อกระบวนการคดิ พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน สร้างความคดิเชงิบวก สร้างสุขภาพกาย

และสุขภาพจติท่ีด ีพฒันาทักษะการเข้าสงัคม รวมถงึการสร้างภมูคิุม้กนัตนเองจากสภาวะการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นรอบตัว ดังนั้น EF จึงเปรียบเสมือนนั่งร้าน (scaffold) ที่เป็นตัวเชื่อมรอยต่อระหว่างทักษะที่มีอยู่

พัฒนาไปสู่ทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัว และด�ารงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
4

 จากสภาพปัญหาเรื่องการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย มีสาเหตุส�าคัญคือเด็กขาดเรื่องการยั้งคิด

ไตร่ตรองหาเหตุผล ขาดการแยกแยะในเรื่องที่ควรท�าและไม่ควรท�า จนท�าให้เด็กหลงเชื่อและคล้อยตาม

สิ่งยั่วยวนใจได้โดยง่าย โดยไม่คิดทบทวนหาเหตุผลก่อนตัดสินใจ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่เมื่อเผชิญกับ

ปัญหามักแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเด็กยังไม่สามารถควบคุม

อารมณ์หรอืพฤตกิรรมของตนเองได้ ซึง่พฤตกิรรมเหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าเดก็ยงัมทีกัษะการคดิยดืหยุน่น้อย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริมทักษะการคิดยืดหยุ่นส�าหรับเด็กปฐมวัย  

เพื่อให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนเอง รู้จักยอมรับในความคิดเห็น 

ของผู้อื่น รู้จักวางแผนในการท�างาน
5
 การท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนเพื่อให้ผลงานหรือกิจกรรมด�าเนินไป 

จนส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ร่วมกนั และส่งเสรมิให้เดก็กล้าเผชญิกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  การจดักจิกรรม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการคิดยืดหยุ่นสามารถจัดได้หลากหลายกิจกรรม กิจกรรมท�าสวนเป็นหนึ่ง

กิจกรรมที่สามารถจัดเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดยืดหยุ่นได้ ดังนั้น การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 

ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติให้เด็กได้มีส่วนร่วมและใช้ประสาทสัมผัสในการ 

เรยีนรูแ้ละมีปฏสิมัพันธ์กบัสิง่ต่าง ๆ  รอบตวั
6
 การทีเ่ดก็ได้เรยีนในเรือ่งทีต่นสนใจ เดก็จะเกดิความสนกุสนาน 

เมื่อต้องร่วมท�ากิจกรรมกับผู้อื่นเด็กก็สามารถยอมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เกิดความสนิทสนม รู้จัก

การปรับตัวกับเพื่อนใหม่และสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย เด็กได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัวของตนเอง เร่ิมจาก 

เรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว รู้จักคุณค่าของส่ิงของ ตลอดจนการเรียนรู้ถึงธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ 

กิจกรรมท�าสวนเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกการท�างานหรือ

 4
 เกดิษฐ์ จันทร์ขจร, การบริหารจัดการของสมองขั้นสูง : แนวคิดและแนวทางประยุกต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/ view/12168/10144 
[๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].

 5
 อรุณี หรดาล, สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : file:///C:/Users/Admin/Downloads/ 

tabianvru,+%7B$userGroup%7D,+10_2_15%20.pdf [๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].

 6
 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๖๔).
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กิจกรรมร่วมกับเพ่ือน
7
  ฝึกการแสดงความคิดเห็นเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นการฝึกการยอมรับ 

ในความคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักน�าความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของ 

ตนเองได้

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีผลต่อทักษะการคิด

ยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย โดยสอนผ่านกิจกรรมท�าสวน ประกอบด้วย การส�ารวจแหล่งเรียนรู้ การออกแบบ

พื้นที่ส�าหรับการเพาะปลูก การปรับเตรียมพื้นที่ การเลือกวัสดุอุปกรณ์และพืชส�าหรับเพาะปลูกและ 

ขั้นตอนวิธีการปลูกการดูแล ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวน�ามาประกอบอาหาร เนื่องจากกิจกรรมท�าสวน 

เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเด็กได้ใช้ความคิดและได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้น ๆ  

โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม เกิดการยืดหยุ่นจากความคิดของตนเองอย่างอิสระ ซึ่งผลการศึกษา 

ในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยหรือสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้กบัการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบอืน่ๆเพือ่พฒันาทกัษะการคิดยดืหยุน่ของเดก็ปฐมวัย 

ซึ่งถือเป็นอีกทักษะชีวิตที่ส�าคัญต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้กับเด็กในสังคมปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมท�าสวน

สมมติฐานการวิจัย
 ๑.  เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยมีคะแนน

เฉลี่ยของทักษะการคิดยืดหยุ่นสูงขึ้นกว่าก่อนจัดกิจกรรม 

 ๒.  การจดักจิกรรมท�าสวนสามารถส่งเสรมิทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเดก็ปฐมวยัได้ทัง้ ๕ ด้าน ได้แก่ 

ด้านการปรับเปลี่ยนการกระท�าให้เหมาะสมกับความต้องการ ด้านการปรับเปล่ียนพลิกแพลงวิธีการ 

ตามสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความสามารถในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี 

ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมเพ่ือให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ และด้าน 

การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

 7
 Early Years Resources, Gardening with Children, [Online], Available : Gardening With Children 

| EYR (earlyyearsresources.co.uk), [24 November 2021].

34. ��������������� (����� 484-499).indd   488 11/29/2022   12:29:32 PM



489ผลการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย

กรอบแนวความคิด

การจัดกิจกรรมท�าสวน
กระบวนการจัดกิจกรรมท�าสวน ประกอบด้วย
- การส�ารวจแหล่งเรียนรู้ 
-  การออกแบบพื้นที่ส�าหรับท�าสวน 
-  การปรับเตรียมพื้นที่
- การเลือกพืชส�าหรับเพาะปลูกเพื่อน�าไปประกอบ
 อาหาร 
- การน�าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูก
- ขั้นตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษาและการ
 เก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อน�าไปประกอบอาหาร

ตัวจัดกระท�า

ทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย
๑. ด้านการปรับเปลี่ยนการกระท�าให้เหมาะสมกับ
 ความต้องการ
๒. ด้านการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงวิธีการตาม
 สถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๓. ด้านความสามารถในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
 หลากหลายวิธี
๔. ด้านการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสม
 เพื่อให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ
๕. ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและ
 แก้ปัญหาเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

ตัวแปรตาม

 

การทบทวนวรรณกรรม
 ทกัษะการคดิยดืหยุน่ คอืทักษะท่ีช่วยให้สามารถสลบัไปมาระหว่างแนวคิดต่าง ๆ  สามารถปรับเปลีย่น

พฤติกรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือให้เกิดการ 

ตัดสินใจที่ดีที่สุด คนที่มีทักษะการคิดยืดหยุ่นจะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองท�าอยู่ไม่ได้น�าไปสู่ความส�าเร็จเสมอไป 

และรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ 

หลากหลาย ท�าให้เด็กเรียนรู้ได้หลากหลายด้านผู้วิจัยจึงขอน�าเสนอกรอบการเรียนรู้ในเรื่องทักษะ 

การคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล อธิบายเกี่ยวกับทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยว่าคือ กระบวนการ

ทางความคิดของสมองส่วนหน้า ท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายใน

ชีวิต รู้จักวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ�าสิ่งต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้ รู้จักยั้งคิดไตร่ตรอง ควบคุม

อารมณ์ได้ยืดหยุ่นความคิดเป็น รู้จักจัดล�าดับความส�าคัญ รวมทั้งรู้จักริเริ่มลงมือท�าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งทักษะที่

กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ทุคนคนต้องใช้และมีผลต่อความส�าเร็จในชีวิต
8

 สุภาวดี หาญเมธี กล่าวถึง การส่งเสริมทักษะการคิดยืดหยุ่นในเด็กปฐมวัย ท่ีเน้นการจัดสภาพ

แวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละสร้างประสบการณ์เพือ่การเรยีนรู้ส�าหรบัเด็กปฐมวยั โดยเฉพาะในโรงเรยีน

ที่มีแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซ่ึงส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามพัฒนาการของวัย  

 8
 นวลจันทร์ จุฑาภัคดีกุล, การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย, [ออนไลน์],  

แหล่งที่มา : http://www.thaichildhealth.com/wp-content/uploads/2017/08/การประเมินพัฒนาการด้าน 
การคิดเชิงบริหาร-EF-ในเด็กปฐมวัย-รศ.-ดร.-นวลจันทร์-จุฑาภักดีกุล-1.pdf [ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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มีการเคลือ่นไหว ค้นคว้า ได้ลงมอืท�ากจิกรรมทีห่ลากหลาย พ่อแม่ ผูป้กครอง ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วข้องตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการคิดยืดหยุ่นในเด็กปฐมวัย การที่เด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการคิดยืดหยุ่นนั้น 

ต้องมีการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยโดยการใส่ใจสุขภาพสมอง พักผ่อนเพียงพอ รับประทานอาหาร

ที่ดี ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ สัมผัสกับธรรมชาติกลางแจ้ง ฝึกการควบคุมตนเอง และแสดงออกทาง

พฤติกรรมอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าเด็กจะประสบความส�าเร็จ ไปได้ดีทั้งการ 

มีความรู้และเรียนรู้ทักษะชีวิตต่อไป
9

 Diamond อธิบายกรอบแนวคิดของทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยไว้ว่า เป็นความสามารถ

ในการคิดนอกกรอบ คิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แตกต่าง มีความยืดหยุ่นในการคว้าโอกาสเพื่อค้นพบสิ่งที่

ต้องการโดยใช้แผนการอื่น ๆ ความสามารถในการสลับมุมมองความคิดระหว่างของตนเองและผู้อื่น  

และสามารถเปลี่ยนความคิดหรือการกระท�าเดิมของตนเมื่อได้รับข้อมูลใหม่
10

 Brain and life center ได้อธิบายถึงทักษะการคิดยืดหยุ่นไว้ว่าเป็นทักษะส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 

สติปัญญา (Intelligent) การใช้เหตุผล (Reasoning) และความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem 

Solving) ทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนีท้กัษะการคดิยดืหยุน่จะช่วยให้รบัฟังความคดิเหน็และเข้าใจทศันคติ

ของผู้อื่น จึงเป็นอีกทักษะส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจและการอยู่ร่วมกันในสังคม
11

 จากการ

ทีไ่ด้ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเด็กปฐมวยัแสดงให้เหน็ถงึแนวทางในการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมทักษะการคิดยืดหยุ่นให้กับเด็กปฐมวัยและการให้ความส�าคัญในเร่ืองของการส่งเสริมพฤติกรรม

การคดิยดืหยุ่น เมือ่วเิคราะห์จากการศกึษาเอกสารจะเหน็ได้ว่าเกดิพฤติกรรมบ่งช้ีซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ

ทักษะการคิดยืดหยุ่น ๕ ด้าน ดังนี้ 

   ๑. ด้านการปรับเปลี่ยนการกระท�าให้เหมาะสมกับความต้องการ

   ๒. ด้านการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงวิธีการตามสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

   ๓. ด้านความสามารถในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี

   ๔. ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมเพื่อให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ

   ๕. ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

 9
 สุภาวดี หาญเมธี, ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ : Executive Function, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://

www.rlg-ef.com/ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่/ [๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].

 10
 Diamond, A. Executive Functions, (Vancouver: University of British Columbia and BC  

Children’s Hospital, 2013), p.149.

 11
 Brain and life center, ทักษะด้านการยืดหยุ่นความคิด, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www. 

brainandlifecenter.com/shifting-reasoning/ [๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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491ผลการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท�าสวนซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถ

ท�าให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมทักษะการคิดยืดหยุ่นออกมาได้ โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง ได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริง จะท�าให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและเลือก

วิธีการแก้ปัญหาขณะที่ก�าลังท�ากิจกรรม

วิธีการด�าเนินการ
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง จ�านวน ๑๐ คน ที่ได้มา

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นเด็กที่ก�าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านวังยาว สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 

  ๑)  แผนการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ผู ้ศึกษาได้น�า 

ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ประกอบกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

ท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย สามารถออกแบบได้ตามกระบวนการของการท�าสวน 

ดังนี้ การส�ารวจแหล่งเรียนรู้ การออกแบบพื้นที่ส�าหรับท�าสวน การปรับเตรียมพื้นท่ี การเลือกพืชส�าหรับ

เพาะปลูกเพื่อน�าไปประกอบอาหาร การน�าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูก ขั้นตอนการ 

เพาะปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อน�าไปประกอบอาหาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบหา

คณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ ๓ ท่าน ได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ของเนือ้หา (IOC) 

อยู่ระหว่าง ๐.๖๗ ถึง ๑.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ และพัฒนาเป็นแผนการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะ

การคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยได้ ๘ กิจกรรม ได้แก่ หนูน้องนักส�ารวจ เจ้าหนูนักออกแบบ ปลูกผักใน

กระบะ สวนพิซซ่า สวนรียูส (Reuse) ปลูกผักไร้ดิน ปลูกผักสวนครัวจากเศษผักและประโยชน์จากสวน 

ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ วันละ ๔๐ นาที 

  ๒)  แบบสงัเกตทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเดก็ปฐมวยั เป็นแบบสงัเกตแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 

๓ ระดับ ใช้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่น  

จ�าแนกได้ ๕ ด้าน และการประยุกต์ใช้โดยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

๓ ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�าถามกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง ๐.๖๗ ถึง 

๑.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

 รวบรวมข้อมลูโดยการทดลองใช้การจดักจิกรรมท�าสวนทีมี่ต่อทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเด็กปฐมวยั

โดยการด�าเนินกิจกรรมกรรมตามตารางกิจกรรม ๘ สัปดาห์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย บันทึกผลโดยการใช้ 

แบบสังเกตทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

  ๑) ค่าเฉลี่ย (µ) 

  ๒)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ศึกษาพฤติกรรมทักษะการคิดยืดหยุ่นจากคะแนนที่ได้จากแบบ

สังเกตทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักิจกรรมท�าสวน โดยใชค้า่เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

  ๓)  การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา น�าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมทักษะการคิดยืดหยุ่นของ 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมท�าสวนไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเรียบเรียงเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
 ๑.  ผลการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย

  ๑) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมท�าสวน

 ตารางที่ ๑ แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรมท�าสวน ในภาพรวม

(N = ๑๐)

ผลคะแนน ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ก่อนการจัดกิจกรรม ๑๓.๗๐ ๓.๐๖

หลังการจัดกิจกรรม ๒๙.๓๐ ๐.๘๒

 จากตารางที่ ๑ พบว่า ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมท�าสวน

เท่ากับ ๑๓.๗๐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ ๓.๐๖ และคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็ก

ปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมท�าสวนเท่ากับ ๒๙.๓๐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ ๐.๘๒ เมื่อน�า 

ค่าเฉลี่ยของการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่า 

ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
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493ผลการจัดกิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย

 ตารางที่ ๒ แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ก่อนและ

หลังการจัดกิจกรรมท�าสวนโดยแยกเป็นรายด้าน

(N = ๑๐)
ทักษะการคิดยืดหยุ่น ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่างของ

คะแนนμ σ μ σ

๑. ด้านการปรับเปลี่ยนการกระท�าให้เหมาะสมกับความต้องการ ๒.๙๐ ๑.๐๐ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๑๐

๒. ด้านการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงวิธีการตามสถานการณ์เพื่อให้
    บรรลุเป้าหมาย

๒.๗๐ ๐.๙๕ ๕.๙๐ ๐.๓๒ ๓.๒๐

๓. ด้านความสามารถในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ๒.๓๐ ๐.๗๔ ๕.๖๐ ๐.๘๐ ๓.๓๐

๔. ด้านการจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมเพื่อให้การ
    ด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ

๓.๐๐ ๑.๐๕ ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๐๐

๕. ด้านการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเพื่อ
    ให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

๒.๘๐ ๑.๐๓ ๕.๘๐ ๐.๔๒ ๓.๐๐

 จากตารางที่ ๒ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย โดยแยกตามรายด้าน  

เมื่อน�าค่าเฉลี่ยของทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยโดยแยกเป็นรายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง 

มาเปรยีบเทยีบกนัพบว่ามคีวามแตกต่างกนัโดยค่าเฉล่ียของทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเด็กปฐมวยัหลังการ

ทดลองมค่ีาคะแนนทีส่งูขึน้กว่าก่อนการทดลอง โดยด้านทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุคอื ด้านความสามารถ

ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  ๒) ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  

  ผูศ้กึษาสามารถสรปุผลจากการสังเกตและบนัทกึพฤติกรรมทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเด็กปฐมวยั

ขณะท�ากิจกรรมท�าสวน ผู้วิจัยขอน�าเสนอโดยแบ่งตามพฤติกรรมบ่งชี้ดังนี้ ดังนี้

   ๑. ด้านการปรับเปลี่ยนการกระท�าให้เหมาะสมกับความต้องการ เด็กสามารถปรับเปลี่ยน

ความคิดและการกระท�าได้ตามความต้องการเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย เมื่อเด็กพบปัญหาในการท�า

กิจกรรมเดก็สามารถปรบัเปลีย่นความคดิจากเดมิให้สามารถยดืหยุน่เข้ากบัสถานการณ์ทีพ่บได้จากการใช้

ความคดิและการวางแผนของตนเองในช่วงสปัดาห์แรก การท�ากจิกรรมท�าสวน จากการได้ลงมอืปฏบิติัจริง 

เด็กยังไม่สามารถท�ากิจกรรมให้ส�าเร็จได้ด้วยตนเอง เนื่องจากสถานการณ์ที่เด็กพบเจอในการท�ากิจกรรม

ท�าสวนเป็นสิ่งใหม่ที่เด็กยังไม่เคยลงมือปฏิบัติ แต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมท�าสวนต่อเนื่องหลาย

สัปดาห์ เด็กเริ่มมีความรู้มากขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ท�าให้เด็กมีการปรับเปล่ียน 

การกระท�าให้เหมาะสมหรือเปลี่ยนความคิดเมื่อเจอสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญได้เหมาะสม เช่น เด็กรู้ว่า 

ถ้าหากอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการท�ากิจกรรมนั้นไม่มีหรือหายไป เด็กจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาทดแทนได้ 
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โดยให้ครูเป็นผู้ช่วย เด็กก็จะได้ค�าตอบนั้นมา รวมทั้งการน�าความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มา น�ามาใช้กับกิจกรรม

ใหม่ ๆ หรือกิจกรรมที่ตนเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๒.  ด้านการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงวิธีการตามสถานการณ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เด็ก ๆ  

มีความเข้าในและแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการคิดยืดหยุ่นมากขึ้น ด้านการปรับเปล่ียนพลิกแพลง 

วิธีการให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น เด็กมีความเด่นชัดมากขึ้นในด้านนี้ จากการสังเกตขณะ

ทีเ่ดก็ท�ากิจกรรม เดก็เริม่เข้าใจและเรยีนรูเ้ร่ืองของการปรบัเปลีย่นพลกิแพลงวธิกีารมากขึน้ ขณะทีเ่ดก็ท�า

น�้าหก เด็กไม่มาฟ้องครู แต่เด็กรู้จักเดินไปหยิบผ้ามาเช็ดและน�าผ้าซักตากไว้เหมือนเดิม รวมถึงการเดินไป

หยบิของเพือ่ท�ากจิกรรมศลิปะ แต่อปุกรณ์ท่ีเด็กต้องการใช้ไม่มแีล้ว เด็กกห็ยบิอย่างอ่ืนมาใช้แทน ไม่ร้องไห้

ฟ้องครูเหมือนสัปดาห์ที่ ๑-๒ อีกพฤติกรรมที่สังเกตได้ว่า เด็กมีทักษะการคิดยืดหยุ่นด้านการปรับเปลี่ยน

พลิกแพลงวิธีการให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้นที่นอกเหนือจากบทเรียนหรือกิจกรรมที่จัด 

นอกห้อง เดก็ยงัแสดงออกมาให้เหน็จากการใช้ชวีติประจ�าวนัของเดก็เอง เช่น ขณะทีเ่ดก็ท�ากจิกรรมศลิปะ

ประดิษฐ์ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีครูเตรียมไว้มีจ�านวนจ�ากัด เด็กสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นมาทดแทนได้  

จากพฤติกรรมเหล่านี้ท�าให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน หลังจากจัดการเรียนรู้กิจกรรมท�าสวน ส่งผลให้เด็กเกิด

พฤติกรรมด้านการปรับเปลี่ยนพลิกแพลงวิธีการให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น และ

พฤติกรรมนั้นส่งผลให้เด็กเกิดการพลิกแพลงวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องอื่น ๆ ได้นอกเหนือจาก

สิ่งที่เรียนในห้องเรียน 

   ๓.  ด้านความสามารถในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีเด็กมีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์หรือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ เด็กสามารถยืดหยุ่น

และปรบัเปลีย่นวิธกีารแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วไม่ท�าให้กจิกรรมนัน้สะดดุ การเลอืกวธิกีาร

แก้ปัญหาได้หลายวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ สัปดาห์ ๗-๘ เด็กมีความคิดท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น  

การท�ากิจกรรมประดิษฐ์กระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย เด็กสามารถท�าผลงาน

ได้ส�าเร็จแม้ว่า อุปกรณ์ท่ีเด็กวางแผนไว้คร้ังแรกจะหมดไป แต่เด็กก็สามารถน�าวัสดุอื่นมาทดแทน ท�าให ้

ผลงานของเด็กมีความหลากหลายและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้านที่เด็กแสดงออกถึงการเลือก 

วิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ คือ เมื่อครูก�าหนดให้เด็กสร้างบ้านจากนิทาน 

เรือ่งลกูหม ู๓ ตวั แต่เมือ่มาถงึสถานการณ์จรงิ ไม่สามารถหาอปุกรณ์ตามทีเ่ดก็คดิวางแผนไว้ได้ เดก็สามารถ

หาอุปกรณ์อื่นมาทดแทนได้โดยไม่เกิดปัญหา เช่น “ครูคะ อันนี้คือหลังคาบ้าน แต่ว่าไม้ไอติมมันหมด  

หนูเลยเอากิ่งไม้มาแทน และหนูก็จะติดใบไม้บนนี้ด้วย”

   ๔. ด้านการจดัการกับอารมณ์ของตนเองให้เหมาะสมเพือ่ให้การด�าเนินงานประสบความส�าเรจ็ 

สงัเกตได้จากการท�ากจิกรรมกลุม่ เดก็สามารถปรับตัวให้เข้ากบักลุ่มเพ่ือใหม่ได้โดยไม่ยดึติดเพ่ือนกลุ่มเดิม 

สามารถท�างานร่วมกบัเพือ่นกลุม่ใหม่ได้อย่างมเีป้าหมายร่วมกนั เด็กสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ดีขึน้ 
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สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองให้ท�ากจิกรรมต่อเนือ่งได้แม้โดนสิง่ต่างๆรบกวน จากการจดักิจกรรมต่อเนือ่ง

หลายสปัดาห์พบว่าเดก็มีความเด่นชัดในด้านนี ้จากการสงัเกตขณะทีเ่ดก็ท�ากจิกรรม เดก็เริม่เข้าใจในบรบิท

ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขณะท�ากิจกรรมนอกห้องเรียน เด็กต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อน เด็กไม่แสดง

อาการงอแง แต่จะรบีท�ากจิกรรมให้ส�าเรจ็แทนเพือ่ทีจ่ะได้กลบัเข้าห้องอย่างรวดเรว็ เดก็มคีวามมุง่มัน่และ

จดจ่อกับงานจนส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

   ๕.  ด้านการร่วมแลกเปลีย่นแสดงความคดิเหน็และแก้ปัญหาเพือ่ให้กจิกรรมบรรลเุป้าหมาย 

เดก็มกีารวางแผนแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัมากขึน้สังเกตได้จากการท�ากจิกรรม เช่น ขณะทีท่�ากจิกรรม

ประดิษฐ์บ้านจากเศษวัสดุเด็กแต่ละคนต้องร่วมกันวางแผนในการท�างานภายในกลุ่ม โดยการออกแบบ

และวาดภาพโครงร่างมาก่อน และคิดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมาประดิษฐ์ จึงจะได้ชิ้นงานออกมา 

ให้เหมือนแบบที่ได้ออกแบบไว้ อุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้จะมีจ�านวนจ�ากัดและหลากหลายสังเกตได้จากการ

ท�ากจิกรรมประดษิฐ์จากเศษวสัด ุเดก็วางแผนจากการวาดโครงร่างและหาอปุกรณ์ทีต่นต้องใช้ โดยอปุกรณ์

มีจ�านวนจ�ากัด เด็กต้องหยิบอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้เท่านั้น ไม่หยิบไปเก็บไว้คนเดียว การท�างานกลุ่มของเด็ก

ในช่วงสปัดาห์หลงัมแีนวโน้มดขีึน้ จากการสงัเกตผลงาน และระยะเวลาในการท�างานทีจ่�ากดั เด็กสามารถ

ท�างานกลุ่ม ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วมากข้ึนจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด เด็กมีความมุ่งมั่นและจดจ่อกับงาน 

จนส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เด็กท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างมีแบบแผนและสามารถจัดการ 

กับปัญหาขณะท�ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในกลุ่มได้อย่างดี

การอภิปรายผล
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้

 การจัดกิจกรรมท�าสวนท่ีมีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นจากการวิจัยพบว่าก่อนการจัดกิจกรรมท�าสวน 

มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นเท่ากับ ๑๓.๗๐ และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกการคิดยืดหยุ่นที่สูงขึ้น 

หลังจากการท�ากิจกรรมเท่ากับ ๒๙.๓๐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมท�าสวน ท�าให้เด็กปฐมวัยมีทักษะ

การคิดยืดหยุ่นที่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่เด็กได้รับการจัดกิจกรรมท�าสวน

อย่างต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นกับธรรมชาติ เด็กมีโอกาสปีนต้นไม้ เล่นกับหิน ดิน 

ทราย และน�้า ได้สัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ซึ่งพบว่าปัญหาอ่านเขียนหนังสือไม่ได้นั้นมีน้อยมาก เพราะการ

เคลื่อนไหว ดนตรีและการพูดคุยเก่ียวกับผู้ใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนให้กับเด็กเป็น 

อย่างดี กิจกรรมท�าสวนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา รู้จักจัดระบบ 

ความรู้ที่ได้รับมา น�าประสบการณ์และความรู้เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์และความรู้ใหม่จนสามารถ 

น�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กได้ นอกจากเด็กจะได้ความรู ้

และท�าความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนแล้ว เด็กยังได้น�าความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาพัฒนางานให้
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มีความก้าวหน้าและหลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดประสบการณ์นิยมของ Dewey ท่ีเน้น 

การเรียนการสอนให้เด็กมีเสรีภาพในการแสดงออก ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในก�าหนดเนื้อหาในการเรียนรู้ 

ควรจะเป็นสิ่งท่ีเกิดจากความสนใจโดยธรรมชาติของเด็กมากกว่าเนื้อหาที่ก�าหนดโดยผู้ใหญ่หรือครู 

Dewey เน้นเรื่องการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง 

ประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้ควรเป็นประสบการณ์ตรงเพือ่เป็นรากฐานทีส่ร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง ให้เดก็ได้

ลงมือปฏิบัตกิจิกรรมต่าง ๆ  ทดลอง และค้นพบด้วยตนเอง เพราะความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการค้นพบนัน้จะเป็น

ความรู้ที่จดจ�าไปได้นาน
12

 เด็กจะสามารถน�าความรู้มาพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ได้ และเมื่อได้รับการฝึกฝน

อาจส่งผลให้เด็กเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนน�าไปสู่การวิเคราะห์ ประเมินค่า และน�าไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงานที่มีความหลากหลายแปลกใหม่มากขึ้น ดังนั้น การที่เด็กได้ทบทวนความรู้ จัดระบบความรู้  

น�าประสบการณ์เดมิเชือ่มโยงกบัประสบการณ์ใหม่ ๆ  จะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักคดิทบทวนหาเหตุผล รู้จัก

แยกแยะสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างหลากหลาย กิจกรรม 

ท�าสวนเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและสอดแทรกให้เด็กรู้จักความพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีความรู้และคุณธรรม รู้จักรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี รู้จัก

คุณค่าของสิ่งของ ประหยัด น�าของเหลือใช้รอบ ๆ ตัวมาปรับเปลี่ยนและเพิ่มมูลค่าของสิ่งของได้ รู้จัก 

มเีหตผุล ระมดัระวงัตนเองทัง้ทางวาจาและการกระท�า เข้าใจและแยกแยะสิง่ทีค่วรปฏบิตัหิรอืไม่ควรปฏบิตัิ

ด้วยเหตุผล สามารถแก้ปัญหาพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมวัย 

 กิจกรรมท�าสวนที่มีต่อทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง โดยมคีรเูป็นผูค้อยอ�านวยความสะดวกและคอยแนะน�า การด�าเนนิกิจกรรมจะด�าเนนิ

ไปพร้อมกับการถามค�าถาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้คิดตาม เกิดความสงสัย และอยากหาค�าตอบ ซึ่งบทบาท

ของครูผู้สอนมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินกิจกรรม ครูจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ ถามค�าถามเพื่อให้

เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของเด็ก 

ซึง่สอดคล้องกับ Piaget ทีก่ล่าวว่า พฒันาการทางสตปัิญญาและความคิด จะเริม่พฒันาจากการมปีฏิสัมพันธ์

อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว โดยอาศัยกระบวนการท�างาน  

มีการปรับตัวให้ใหม่เหมาะสม เชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
13

 และสอดคล้องกับ  

Vygotsky คือ Zone of proximal development ซึ่งมีขอบเขตในการเรียนรู้ของเด็กอยู่ ๒ ส่ิง คือ 

ขอบเขตที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อีกขอบเขตคือเด็กท่ีจะเรียนรู้ได้ ต้องมี

 12
 สุภัค แฝงเพ็ชร, “ผลการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชประกอบการบันทึกที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของ

เดก็ปฐมวยั”, ปรญิญานพินธ์ การศกึษามหาบณัฑติ สาขาการศกึษาปฐมวยั, (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, ๒๕๕๑).

 13
 ชัยวัฒน์ สุทธิ, หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://old-book.ru.ac.

th/e-book/s/SE742/chapter3.pdf. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔].
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ผู้ใหญ่ หรือผู้ดูแลคอยช่วยเหลือหรือแนะน�า เพราะเด็กมีความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกัน
14

 

ครูจึงมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้เด็กประสบผลส�าเร็จในกิจกรรมตามท่ีตนเองตั้งเป้าหมายไว้  

นอกจากนี้การท่ีเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น หลังการจัดกิจกรรมท�าสวนเป็นผลมาจาก 

เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตั้งแต่การสืบค้นข้อมูล การหาค�าตอบของปัญหาจากแหล่งข้อมูล

ต่าง ๆ สู่การวางแผนการท�างาน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนส�าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการแสดงความ

คิดเหน็ แลกเปลีย่นประสบการณ์ขณะท�ากจิกรรม รูจ้กัควบคมุอารมณ์ตนเอง ใช้ค�าพดูเพือ่สือ่สารให้เพือ่น

เข้าใจ และได้เรียนรู้จากสื่อจริง จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุนชนของตนเอง สืบค้นหาข้อมูลจากแหล่ง 

เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เห็นคุณค่าของสิ่งของ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานและการพัฒนาให้มีความ

หลากหลายมากขึ้นสอดคล้องกับ Diamond ได้กล่าวว่า เด็กที่มีความคิดยืดหยุ่น สามารถปรับพฤติกรรม

และความคดิเพือ่ให้ส�าเรจ็ ช่วยให้เดก็ยบัยัง้ ควบคมุอารมณ์ของตนเอง ควบคมุอารมณ์ของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม ค�านึงถึงผลของการกระท�า รู้จักคิดและเลือกวิธีในการท�างาน ไม่ท�าผิดซ�้า ๆ ในเรื่องเดิม รู้จัก

ทบทวนตนเองทั้งเรื่องของความคิดและพฤติกรรม รู้จักน�าความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ช่วยให้

เด็กไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รู้จักแก้ปัญหา และหาทางออกของตนเองได้ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาทักษะ 

การคิดยืดหยุ่นจะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและสามารถตัดสินใจในทางที่ดีทั้งเรื่องของตนเองและ

ครอบครัวได้ 

 จากผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยพบว่า เด็กปฐมวัย 

มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดยืดหยุ่นที่ดีขึ้นทุกด้าน เนื่องจากกิจกรรมท�าสวนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก

ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท�ากิจกรรมเด็กจะได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเกิดการคิด 

ปรบัเปลีย่นวิธีการคดิและการกระท�าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กสามารถคดิยดืหยุน่ได้หลากหลาย

มีความคิดท่ีแปลกใหม่ ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิม เมื่อเจอปัญหาในขณะท�ากิจกรรมเด็กสามารถ 

ปรับเปลี่ยนการกระท�าให้เหมาะสมตามความต้องการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เลือกวิธีการ 

แก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธี การท�ากิจกรรมครูควรยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเพื่อให้เด็กได้มีช่วงเวลา 

ในการแลกเปลี่ยนวางแผนและเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ควรมีความ

หลากหลายเพือ่กระตุน้เดก็ให้เกดิทกัษะการคิดยดืหยุน่และสามารถน�าวสัดุอปุกรณ์อย่างอืน่มาใช้ทดแทน

สิ่งที่หมดไป

 14
 วัฒนา มัคคสมัน, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการเพื่อส่งเสริมการเห็น

คุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาล”, วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙)

34. ��������������� (����� 484-499).indd   497 11/29/2022   12:29:33 PM



498 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ข้อเสนอแนะ
 ๑.  การส่งเสริมทักษะการคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมท�าสวน ครูควรมีความ

ยดืหยุน่ในเรือ่งของระยะเวลาในการท�ากจิกรรม เนือ่งจากการท�ากจิกรรมท�าสวนเป็นกิจกรรมทีต้่องลงมอื

ปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน ต้องใช้สมาธิและความละเอียดในการท�ากิจกรรม ไม่ควรเร่งรัดในการท�า

กิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความผ่อนคลายและสนุกในการท�ากิจกรรมให้ส�าเร็จ

 ๒.  ในการจดักจิกรรมท�าสวนเพือ่ส่งเสรมิทักษะการคดิยดืหยุน่ของเด็กปฐมวัยครคูวรจดัเตรยีมวสัดุ

อุปกรณ์ให้มีความหลากหลายท้ังสื่อวัสดุหรือสื่อธรรมชาติ โดยอาจให้เด็กน�าวัสดุอุปกรณ์จากท่ีบ้านมาใช้

ในการท�ากิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและหลากหลายได้มากขึ้น

 ๓.  ในการจัดกิจกรรมท�าสวน การเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ สามารถปลูกได้หลายวิธี เช่น ปลูกใน

แปลงเกษตร หรือปลูกในภาชนะต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับความสะดวกของพื้นที่ ครูควรค�านึงถึงความปลอดภัย

ของเด็กในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้เด็กท�างานเป็นกลุ่มท้ังกลุ่มย่อย  

กลุม่ใหญ่ เพือ่เป็นการส่งเสรมิการจัดการณ์ด้านอารมณ์ การคดิแก้ปัญหา และสร้างแรงจงูใจในการท�างาน

ร่วมกันรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 ๑.  ควรศึกษากิจกรรมและค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมท�าสวนกับตัวแปรอื่น เช่น กิจกรรมท�าสวนที่มี

ต่อหน้าที่พลเมือง กิจกรรมท�าสวนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการตระหนักรู้ในตนเอง

 ๒.  ควรศกึษาเกีย่วกบัทกัษะการคดิยดืหยุน่ของเดก็ปฐมวยักบัตวัแปรหรอืกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจ

และแปลกใหม่ เช่น กิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐานกบัทักษะการคดิยดืหยุน่ หรือบอร์ดเกมเพือ่ส่งเสริมทักษะ

การคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 
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